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ÖZ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

TÜRKİYE’DE KEKİK ADI İLE ANILAN BİTKİLER KONUSUNDA 
YAPILAN ÇALIŞMALARIN ENVANTERİ 

 
Oğuzhan FAKILI 

 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 
 

 Danışman : Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 
  Yıl: 2010, Sayfa: 435 
 Jüri : Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 
  : Prof. Dr. Cengiz DARICI 
  : Doç. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ  
 
  Bu çalışma geçmiş yıllardan bugünümüze Türkiye’de Kekik (Thymus, 
Origanum, Satureja, Thymbra, Coridothymus) adı ile anılan bitkiler üzerinde yapılan 
çalışmaların envanterini çıkarmak amacıyla yapılmıştır.  

Kekik cinsinden elde edilen uçucu yağda ana bileşenler olarak öne çıkan 
“karvakrol” ün antibakteriyal, antifungal, antihelmintik, insectisidal, analjezik ve 
antioksidan etkisi ve “timol” ün ise fenollere göre 30 kat daha fazla antiseptik etkisi 
ve 4 kat daha az toksik etkisi bulunmaktadır. Önemli bir uçucu yağ bitkisi olması ve 
Türkiye’nin Dünya kekik ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılaması nedeniyle 
ekonomimiz için önemli bir bitkidir. Bu öneminden dolayı kekik bilim adamları için 
önemli bir araştırma bitkisi olmuş ve konu ile ilgili bir çok araştırma yapılmış ve 
yapılmaya devam edilmektedir. 

Bu çalışma ile kekik cins ve türleri konusunda yapılacak araştırmalara kaynak 
oluşturarak, araştırmacılara mevcut çalışmaların sonuçlarının ulaştırılmasıyla daha 
ileri çalışmaların yapılmasını sağlamak ve konu ile ilgili bir veritabanı oluşturulması 
amaçlanmıştır. Böylece çeşitli kurumlar tarafından mükerrer çalışmaların yapılması, 
zaman ve kaynak israfı önlenerek ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması 
sağlanacaktır.  

Yapılan araştırmalarda bugüne kadar 5 kekik cinsi ile ilgili 162 adet bilimsel 
yayınlarda (makale, bildiri, sempozyum) ve çeşitli üniversitelerde yapılmış 108 adet 
doktora ve yüksek lisans tezlerin de, kekik bitkisinin kullanım alanları, kültüre 
alınma olanakları, agronomik çalışmalar, uçucu yağının kimyasal bileşimleri, uçucu 
yağlarının antioksidan, antifungal, antimikrobiyal özellikleri gibi çalışmalara 
ulaşılmıştır. 

Araştırma süresince ulaşılan yayınlar, yapılan çalışmanın cinsine ve 
yayınlanma tarihine göre sınıflandırılarak, araştırmacılar için kekik ile ilgili literatür 
özeti oluşturulmuştur. Oluşturulan literatür özetinde ilgili bilimsel çalışmalar 
sonucunda elde edilen bulgulara ayrıca yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kekik, İzmir kekiği, uçucu yağ, envanter 
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ABSTRACT 
 

 MSc. THESIS 
 

INVENTORY OF RESEARCHES ON THE PLANTS NAMED AS WITH 
THE THYME IN TURKEY 

 
Oğuzhan FAKILI 

 
ÇUKUROVA UNIVERSITY  

INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 
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 Supervisor : Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 
  Year: 2010, Pages: 435 
 Jury : Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 
  : Prof. Dr. Cengiz DARICI 
  : Assoc. Prof. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ 
 
 This study’s aim is to search the literature about the plants called Thyme(Thymus, 
Origanum, Satureja, Thymbra, Coridothymus)in Turkey form past to the present. 
 “Carvacrol” which is prominent as main components in volatile oil obtained from 
Thyme genus has an effct of antibacterial, antifungal, antihelmintic, insecticidal, analgesic 
and antioxidant and “timol” has an antiseptic effect  30 times than fenols and 4 times less 
toxic effect. Because thyme is an important volatile oil plant and meets the world’s very  big 
part of the thyme need  it is a significant plant for our economy. Because of that  thyme has 
become an important searched plant with scientists and a lot of researches were carried out 
and have been continued to do so. 
 This study is designed to do more advanced studies, creating resources for researches 
about Medical and Aromatic plants, relaying the results of present studies to researchers who 
will research about thyme. Thanks to that, the repeating same studies carried out by different 
institutions, thrifting time and resources  will be prevented so country resources will be used 
more productively. 
 We reached the studies such as the using fields of thyme plant, the possibilities of 
taking them for culture, agronomic studies, the chemical composition of volatile oils, 
antioxidant, antifungal, antimicrobial chacteristics of volatile oils on 162 scientific 
publications ( article, paper, semposium..) and 108 doctoral and master’s thesis which are 
done in various universities about thyme kinds. 
 During the research,   publications are classified for their kinds and publishing dates 
and a literature summary about thyme for researches is made. Moreover this literature 
summary  contains findings obtained from scientific studies. 
 
Key Words: Thymus, oregano, oregano oil, inventory 
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1. GİRİŞ 

 

Bugün doğada yetişen 300’e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3’ü uçucu 

yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde 

yetişmektedirler. Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak 

yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz 

Bölgesi ise uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden birini 

oluşturmaktadır (Ceylan, 1996). 

 Aromatik bitkiler; başta çay, baharat, çeşni ve uçucu yağ kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Uçucu yağlar (esanslar, eterik yağlar) ve aromatik ekstreler; koku 

ve tat endüstrileri tarafından parfüm, gıda katkıları, temizlik ürünleri, kozmetik ve 

ilaçların terkibinde, aroma kimyasalların kaynağı olarak ya da doğala özdeş ve yarı 

sentetik yararlı aroma kimyasalların sentez başlangıç maddesi olarak da yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır (Başer, 2000). 

 Doğal ürünlerin tüketimindeki artışa bağlı olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin 

Dünya pazar hacmi hızlı bir artış göstermektedir. Önceleri doğadan toplanan bu 

bitkilere olan talebin artmasıyla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımına yönelik 

çalışmalara da hız verilmiştir. Bugün bir çok ülkede tıbbi ve aromatik bitkilerin 

tarımı yapılmakta ve birçok bitki türünde çeşit geliştirilmektedir. Ülkemizde de son 

yıllarda daha çok baharat olarak kullanılan ve dışsatımda önemli payları olan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin tarımına başlanmıştır. Kaliteli, standartlara uygun ve sürekli bir 

üretim için; doğadan toplanan bitkilerden koruma-kullanma dengesi içinde 

yararlanılmalı “sürdürülebilir kullanım” ilkesine dikkat edilmeli, tarımı yapılan 

bitkilerde ise uluslararası geçerli “özel tarım uygulamaları” ilkelerine uyulmalıdır. 

Sadece ham drog değil, ekstre ve uçucu yağ üretimleri de arttırılarak katma değer 

yaratılmaya çalışılmalıdır. Ülkemizde son yıllarda dış kaynaklı doğal sağlık 

ürünlerinin kullanımında büyük bir artış izlenmektedir. Dışalımı yapılan bu 

ürünlerden ülkemiz koşullarında üretimi yapılabilecek olanların saptanması ve en 

kısa sürede üretimlerine başlanması ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır 

(Özgüven, 2005). 
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Gerek iç tüketimde kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerde üretimi arttırmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; doğadan 

toplamaların sürdürülebilirlik ilkesine dayalı floraya zarar vermeden yapılması, bitki 

toplayıcıların eğitilmesi, talebi fazla olan bitkilerin kültüre alınması, yetiştirme 

tekniklerinin her bitkiye ve ekolojik koşullara göre saptanması, yurt dışında 

geliştirilmiş ve ülkemiz ekolojik koşullarına adapte olabilecek çeşitlerin getirtilerek 

ülkemiz iklim koşullarında denenmesi, bu bitki grubunun en önemli sorunlardan biri 

olan tohumluk temini için kurumsal alt yapının oluşturulması, çeşit geliştirmeye 

yönelik ıslah çalışmalarının desteklenmesi, hasat sonrası işlemler, depolama ve 

nakliyede uygun şartların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar yerine 

getirildiğinde dünya pazarının istediği kalite ve standartta ürün elde etmemek için bir 

neden bulunmamaktadır (Bayram ve ark., 2010). 

Türkiye'de "kekik" olarak tanımlanan ve bu amaçla kullanılan Lamiaceae 

familyasından pek çok aromatik bitki türü bulunmaktadır. Ancak özellikle 

timol/karvakrol tipi uçucu yağ içeren türler "kekik" olarak kabul edilmektedir.  Bu 

türler arasında özellikle Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra ve Coridothymus 

cinsleri hem yayılış olarak hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır 

(Başer, 1994). 
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2. MATERYAL VE METOD 

 

2. 1. Materyal 

 

Türkiye'de "kekik" olarak tanımlanan ve bu amaçla kullanılan Lamiaceae 

familyasından pek çok aromatik bitki türü bulunmaktadır. Ancak özellikle 

timol/karvakrol tipi uçucu yağ içeren türler "kekik" olarak kabul edilmektedir. 

Karvakrol ve timol içeriği kekikte fiyatı belirleyen parametrelerdir. Bu türler 

arasında özellikle Thymus (57 takson), Origanum (31 takson), Satureja (14 takson), 

Thymbra (4 takson) ve Coridothymus (1 tür) cinsleri hem yayılış olarak hem de 

ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır (Başer, 1994). 

Bu araştırmanın materyalini, KEKİK bitkisi hakkında çalışma yapan kurum 

ve kuruluşlardan sağlanan bilgi ve belgeler ile üniversitelerin yapmış oldukları 

çalışmalar ve YÖK Tez taramalarından sağlanan veriler oluşturmuştur.  

Bu amaçla; 

Ø Ziraat Fakülteleri, 

Ø Eczacılık Fakülteleri, 

Ø Fen-Edebiyat Fakülteleri, 

Ø Tıp Fakülteleri, 

Ø Araştırma Enstitüleri, 

Ø Fen Bilimleri Enstitüleri, 

Ø Sağlık Bilimleri Enstitüleri, 

Ø Yüksek lisans ve doktora tezleri, 

Ø Bilimsel yayınlar (Makale, derleme vs), 

Ø Web sayfaları, 

Ø Tarım konulu kongre-sempozyum bildirileri, 

Ø Birebir görüşme ile kekik üzerinde yapılan çalışmalar derlenmiştir.  
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2.2. Metod 

 

Araştırma yöntemini, 

1- Mevcut çalışmaların toplanması,  

2- Kekik türünün cinslere göre ayrılması ve gruplandırılması, 

3-Cinslere göre ayrılan ve gruplandırılan çalışmaların sonuçlarının ortaya 

konması ve değerlendirilmesi olmak üzere 3 aşama oluşturmaktadır.  

Bu gruplandırmalara göre sonuçlar irdelenerek yorumlanmış, ve her grupta 

elde edilen sonuçların yorumlanmış bir özeti verilmiştir. Bir örnek verilmesi 

gerekirse;  

 Türkiye’de yetişen Kekik türleri ve yayılış alanları belirtilerek, uçucu yağ 

oran ve kompozisyonu konusunda yapılan çalışmaların sonuçları yorumlanarak 

kısaca bildirilmiştir. Bu türlerin tarımı konusunda yapılan çalışmalar alt gruplara da 

ayrılarak (örneğin besin maddeleri ihtiyacı konusunda) yapılan tüm çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

2.3 Araştırmada İncelenen Özellikler 

 

 Ülkemizde kekik ile ilgili çok sayıda çalışma ve tez bulunduğundan, bu 

çalışmada ülkemizde Kekik olarak bilinen türler üzerine yapılan tezler ve çalışmalar 

incelenerek daha sonra Kekik ile ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara ışık 

tutması planlanmıştır. Bu amaçla bugüne kadar Kekikle ilgili yapılan çalışmaların 

envanteri hazırlanırken aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır. 

Ø Orijinal Başlık: Yapılan çalışmanın (tez-makale) orijinal adı, 

Ø Orijinal Başlık İngilizce: Yapılan çalışmanın (tez-makale) var ise orijinal adı 

İngilizce olarak yazılmıştır. 

Ø Yazar Adı: Çalışmayı yapan yazar/yazarların isimleri, 

Ø Yazarın Çalıştığı Kuruluş : Yazarın çalıştığı kurum, 

Ø Kaynak: Çalışmanın yayımlandığı yerli/yabancı kaynaklar, 

Ø Özet: Yayının özeti,  

Ø Özet İngilizce: Yayının İngilizce özeti (abstract) yazılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1 Kekik Üretimi ve Ticareti 

 

 Araştırmamıza konu olarak seçtiğimiz Kekik türleri aşağıda belirtilen 

taksonomik kategorilerde yer almaktadır (Davis, 1982). 

Bölüm (Divisio)  : Spermatophyta 

Altbölüm (Subdivisio) : Angiospermae 

Sınıf (Classis)   : Dicotyledonae 

Altsınıf (Subclassis)  : Dialypetalae 

Takım (Ordo)   : Tubiflorae 

Familya (Familia)  : Labiatae (Lamiaceae) 

Cins(Genus)   : Thymus, Coridothymus, Tymbra, Satureja, Origanum 

 

 Labiatae familyası Kuzey Yarımküre'de ve özellikle Akdeniz bölgesinde 

yayılış gösteren bir veya çok yıllık otsu bitkiler veya çalılardır. Labiatae familyasına 

ait bitkilerde gövde dört köşelidir. Yapraklar basit veya parçalı, dekusat dizilişlidir. 

Çiçekler braktelerin koltuğunda, sık kümeler halinde, her nodusta vertisillastrum 

durumundadır. Çiçekler erdişi, zigomorfdur. Brakteler yapraklardan farklı veya 

bunlara benzemektedir. Kaliks 5 lobludur, çan şeklinde veya tüpsüdür. Korolla 

tabanda tüpsü, üstte iki dudaklıdır. Üst dudak 2, alt dudak 3 lobludur. Stamen 4 

tanedir, bazen 2'si körelmiş, diğer 2 tanesi verimli kalmıştır. Bu 4 stamenden 2'sinin 

flamenti uzun, diğer 2 tanesinin ise kısadır. Ovaryum üst durumlu, 2 karpelli, 4 

gözlüdür, her göz bir ovüllüdür. Stilus ginobazik, stigma 2 parçalıdır. Meyve 4 kuru 

nuksa ayrılmış bir şizokarptır (Davis, 1982; Baytop, 1999; Zeybek ve ark., 2002). 

 Türkiye Lamiaceae familyasının önemli bir gen merkezi konumunda olup, bu 

familyaya ait 45 cins, 546 tür ve 731 takson bulunmaktadır. Ülkemizdeki endemizm 

oranı %44.2 olan bu familya, Türkiye’nin en zengin üçüncü familyası konumundadır 

(Başer 1993; Kocabaş ve Karaman 2001). 

 Türkiye’de 15’den fazla bitki türü “kekik” adıyla adlandırılıp 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin büyük bir çoğunluğu Thymus cinsine ait olmasına 
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karşılık, bazıları ise Lamiaceae familyasının Origanum, Satureja, Majorana ve 

Thymbra cinslerine dâhildir (Özgüven ve Tansı, 1998, Kocabaş ve Karaman, 2001). 

 

3.1.1 Kekik Üretimi 

 

 Yıllardır dışsatımı yapılan kekiğin %95’i doğadan toplanarak, %5’i ise tarla 

üretiminden elde edilmekteydi. Ancak, son yıllarda dışsatımı yapılan kekiğin 

yarısından fazlası tarla üretiminden sağlanmaktadır (Özgüven ve ark., 2005). 

 Doğadan toplanan kekik O. onites, O. syriacum, O. majorana, O. vulgare 

subsp. hirtum, O. minutiflorum, Thymbra spicata, Coridothymus capitatus gibi farklı 

tür ve cinsleri kapsamaktadır. Kültürü yapılan kekik türleri ise Origanum onites ve 

Origanum vulgare subsp. hirtum olup, Isparta, Denizli ve İzmir civarında 

yetiştirilmektedir (Özgüven ve ark., 2005). 

 Türkiye Kekik üretimi TÜİK verilerine göre 2007 yılında 5.350 ton ve 2008 

yılında 2007 yılına göre %88,4 artışla 10.082 tona yükselmiştir. 2009 yılında ise 

kekik üretiminin bir önceki yıla göre %22,3 artışla 12.329 ton olduğu tahmin 

edilmektedir (TÜİK, 2010). 

Yıllara kekik ekim alanı, üretim ve verimi (Çizelge 3.1 ) verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Yıllara göre kekik ekim alanı, üretimi ve verimi 

Yıllar 
Ekim Alanı 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

2004 52.500 7.000 133 

2005 47.000 6.400 136 

2006 58.853 7.979 136 

2007 60.751 5.350 89 

2008 84.133 10.082 123 

2009 - 12.329 - 

Kaynak: TÜİK 
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 Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini 

yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması 

gerekmektedir. Türkiye’de tıbbi bitkilerin öneminin artmasına paralel olarak tarımsal 

çalışmalara başlanmış, özellikle son yıllarda bu bitkilerde çeşit geliştirmeye yönelik 

ıslah çalışmalarında artışlar gözlenmiştir. Kekik, anason, kişniş gibi birçok tıbbi ve 

aromatik bitkide standarda uygun çeşitler geliştirilmiştir. Tüketici ve sanayici 

taleplerine cevap veren kaliteli ve standart ürün için ıslah edilmiş çeşitlerin 

geliştirilmesi, uygun ekolojik koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar 

vermeden zamanında toplanması, hasat sonrası işlemler ve işleme teknolojisinin 

belirlenmesi tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar olanaklarını arttıracaktır 

(Bayram ve ark., 2010).  

 

3.1.2 Kekik Ticareti 

 

 Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan Anadolu yüz 

yıllardır bitkisel ilaç ve baharat ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Anadolu’da ilaç 

etken maddesi olarak kullanılan bitki ve bitki kısımları ticaretinin, çok eski tarihi 

çağlardan beri yapıldığı bilinmektedir (Özhatay ve ark., 1997). 

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nce yapılan bir çalışmaya göre, tüm Dünya’da 

yaklaşık 20.000 bitki türünün tıbbi amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır. Bunlardan 

4.000 bitkisel drog yaygın bir şekilde kullanılırken, Avrupa’da 2.000 kadar bitkisel 

drogun ticareti yapılmaktadır (Özgüven ve ark., 2005). 

 Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün 

giderek artmaktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin dış satımında dünyanın önde 

gelen ülkelerinden biri olup, birçok tıbbi bitkinin dış satımını yaparken, aynı 

zamanda birçok bitkinin de dış alımını gerçekleştirmektedir. Ülkemiz farklı iklim ve 

ekolojik koşullara sahip olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi 

bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından 

büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Bazı türlerde doğadan toplama ekonomik 

olabilir ancak doğadan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmek 

zordur. Doğadan toplanan bitkilerde kalitenin her zaman istenen düzeyde olmaması, 
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toplama sonrası işleme, depolama ve nakliye koşullarının yeterince karşılanamaması 

gibi nedenlerle esas olan bu bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır (Bayram ve 

ark., 2010). 

 İç ve dış piyasada değerlendirilen bitki türlerinin önemli bir kısmı genellikle 

floradan toplanmaktadır. Ancak, son yıllarda bu bitkilerin tarımına olan ilgide artış 

olmuştur. Üretilerek dışsatımı yapılan miktar çok az olmakla birlikte, toplam olarak 

tıbbi ve aromatik bitkiler dışsatımının ulusal ekonomiye olan katkısı ve yöre halkına 

sağladığı ek gelir yadsınamaz (Özgüven ve ark., 2005). 

 Son yıllarda bitkilerle tedavi ve doğal ürünlere artan talep nedeniyle dışsatım 

listelerine yeni tıbbi bitki türleri de girmiş ve buna bağlı olarak da dışsatım miktarları 

artmıştır. Kontrolsüz ve çoğunlukla bilinçsiz yapılan tıbbi bitki ticaretinde çoğunluğu 

İzmir ve İstanbul’da yerleşik firmalar yöre halkı ve aracılar sayesinde toplanan 

bitkileri ihraç etmektedirler. Bunlar arasında bazı firmalar daha fazla kazanabilmek 

için halkı yayın organları yardımıyla bitki toplamaya teşvik etmektedirler (Özhatay 

ve ark., 1997). 

 Tüm kekik benzeri kokuya sahip Labiatae familyası üyelerinin kekik olarak 

bilinmesi ve toplanması bazı endemik ve nadir türlerin aşırı toplanmalarıyla tehdit 

altına girmektedir. Toplayıcılar, aracılar ve dışsatımcı firmalar kekik bitkilerinin 

doğal populasyonlarında büyük bir azalma olduğu görüşündedirler. Ticari amaçlarla 

doğadan toplanan bazı bitkilerin populasyonları üzerinde meydana gelen baskının 

bilinmemesi ve bu baskının izlenmemesi sonucu bu bitki türlerinin nesilleri tehlike 

altına girebilmektedir. Dünya üzerinde bulunan 25.000 bitki taksonu yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıyadır (Özhatay ve Atay, 1997, Sadıkoğlu, 2005). 

 Ülkemiz genellikle soğanlı bitki dışsatımı yapmakta, tıbbi bitkilerin 

ekonomik getirisi soğanlı bitkilerin satışından 20 kat daha fazla olmasına karşın tıbbi 

bitkilere gerekli önem verilmemektedir (Özgüven ve ark., 2005). 

 2005-2008 yılları arasında kekik dışsatım değeri devamlı bir artış göstermiş 

olup, 2008 yılında 2005 yılına göre %140 oranında artış göstererek 42.9 milyon dolar 

seviyelerine ulaşmıştır. ABD, Türkiye’nin kekik dışsatımının gerçekleştirildiği en 

önemli ülke konumundadır. Ülkelere göre değişmekle birlikte genel olarak, 2005 ve 
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2006 yıllarında 1 kg kuru kekik, ortalama 1,7-1,9 dolardan ihraç edilirken, 2008 

yılında ise 4,4 dolar seviyelerine ulaşmıştır (Karik ve ark., 2009). 

 2009 yılı verilerine göre Türkiye'den ihraç edilen kekik miktarı 11.475 tona 

ulaşmıştır ve karşılığında 28.662 milyon dolar döviz girdisi sağlamıştır (DTM, 

2010).  

 Yıllara göre kekik dışsatım-dışalım miktarları ve değerleri (Çizelge 3.2) de 

verilmiştir. 

 
Çizelge 3.2. Türkiye kekik dışsatım ve dışalım değerleri 

Yıllar 
Dışsatım Miktarı 

(kg) 

Dışsatım Değeri 

(dolar) 

Dışalım Miktarı 

(kg) 

Dışalım Değeri 

(dolar) 

2000 7.387.890 15.366.350 546.002 1.164.344 

2001 8.459.235 15.479.360 124.661 192.587 

2002 8.331.460 13.444.249 1.048.346 1.150.920 

2003 8.790.572 14.067.924 61.710 151.638 

2004 9.776.999 16.733.271 45.107 86.237 

2005 10.424.510 17.882.555 67.855 159.025 

2006 12.201.968 22.608.243 320.065 497.161 

2007 11.308.300 39.493.282 2.340.823 4.455.703 

2008 9.682.738 42.877.563 850.748 2.485.839 

2009 11.474.661 28.662.424 460.370 1.198.231 

Kaynak: DTM-TÜİK 

 Kekik, Türkiye’nin 2008 yılı toplam baharat dışsatımı içerisinde %42’lik 

payla ilk sırada yer almaktadır. ABD, Türkiye’nin kekik dışsatımı içerisinde %25’lik 

payla dılaşımcı ülkeler içinde ilk sırada yer almaktadır. Diğer önemli dılaşımcı 

ülkeler sırası ile Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve 

Avustralya’dır (Bayram ve ark., 2010).  
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3.1.3 Kekik Kullanımı 

 

 Kekik en çok baharat olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin toprak üstü 

kısımları bağırsak rahatsızlıklarının, koroner hastalıkların tedavisinde, astım ve 

soğuk algınlıklarında, romatizma, mafsal, baş ve diş ağrılarında, böcek sokmalarında, 

kan dolaşımını uyarıcı, sinir sistemini kuvvetlendirici, kabız, hazmettirici, stomaşik, 

diüretik, antiseptik, stimulan, karminatif, diyaforatik, dispeptik, sedatif, antihelmintik 

ve ekspektoran olarak (Baytop, 1999), gıdaların saklanmasında (doğal antioksidan), 

arı hastalık ve zararlılarının kontrolünde, böcek ve yabancı ot, nematot ve virüslerin 

kontrolünde organik hayvancılıkta yem rasyonlarında doğal antibiyotik ve 

anthelmintik (parazit düşürücü) olarak kullanılabilmektedir. Parfümeri ve kozmetik 

sanayinde ‘Thymol’ problemli ciltlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 

kekik türleri daha çok et yemeklerinde baharat olarak da faydalanılmaktadır. Kekiğin 

ayrıca çevre düzenlemesinde süs bitkisi olarak kullanımı da mevcuttur (Bağdat, 

2008). 

 Ayrıca; Origanum, Satureja, Thymbra, Thymus ve Corydothymus cinsinden 

elde edilen uçucu yağda ana bileşen olarak öne çıkan “Carvakrol” ün antibakteriyal, 

antifungal, antihelmintik, insectisidal, analjezik ve antioksidan olarak önemli rol 

oynadığını belirtmektedirler (Koparal ve Zeytinoğlu, 2003). 

 Güçlü bir antiseptik ve antifungal olan Thymus vulgaris L.’nin uçucu yağ 

bileşenlerinden olan Thymol’ün fenollere göre 30 kat daha fazla antiseptik etkisi ve 4 

kat daha az toksik etkisi tespit edilmiştir (Lukič, 1989).  

 

3.2 Kekik Adı İle Anılan Bitkiler Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Kekiğin yıllardır artmakta olan öneminden dolayı; Ülkemizde, Üniversitelerin 

Ziraat ve Veterinerlik Fakültelerinde, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde, Fen Edebiyat 

Fakültelerinde ve ilgili Bakanlıkların Araştırma Enstitülerinde kekik ve kekik uçucu 

yağı ile ilgili birçok araştırma projesi, yüksek lisans ve doktora tezi yapılmaktadır. 

Kekik ile ilgili yapılan bu çalışmalar yurtiçinde ve yurtdışında kongrelerde, 

sempozyumlarda ve bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanmaktadır.  
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 Yurtdışında yayımlanan bilimsel çalışmalar, birçok ülkede internet ile 

bilimsel veri tabanlarında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu şekilde 

Dünyanın neresinde olursa olsun bir araştırıcı konusu ile ilgili yapılan bu çalışmalara 

kolayca ulaşma imkânı bulmaktadır. 

 Fakat ülkemizde bu ihtiyaca karşılık verecek bir veri tabanı eksikliği 

mevcuttur. Yapılan bu tez çalışması ile Dünyada ve Ülkemizde önemi gittikçe 

artmakta olan “Kekik” bitkisi ve “Kekik Uçucu Yağları” ile ilgili yapılan çalışmalar 

bir araya getirilerek bu tez çalışması yapılmıştır.  

 Yapılan çalışmalar kendi içinde öncelikle kekik adı ile anılan bitkiler üzerine 

genel olarak yapılan çalışmalar, kekik uçucu yağı ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

cinslerine (Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra, Coridathymus) göre ayrılarak 

sınıflandırılmış ve yıllarına göre sıra ile verilmiştir. 

 

3.2.1 Kekik Adı ile Anılan Bitkiler Üzerine Yapılan Genel Çalışmalar 

 

 Ülkemiz zengin bitki çeşitliliğine, geniş bir yüz ölçüme ve farklı iklimlere 

sahip yapısıyla yabani ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden önemli 

bir ekonomik potansiyele sahip olmakla birlikte, bitkisel drogların büyük bir kısmı 

ilaç sanayimiz tarafından halen dılaşım yoluyla karşılanmaktadır. Bunun en büyük 

nedenini ise standardizasyon ve tasnifleme konularındaki eksikliklerimiz 

oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine serbest giriş 

hakkından yararlanarak Avrupa pazarlarında pay kapma şansımızı da arttıracaktır.  

 Bu bitkilerin sürekli doğal floradan toplanması birçok bitki türünün 

nesillerinin yok olmasına neden olmakla birlikte, amaç dışı materyalin toplanmasına 

da yol açmaktadır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerde sınırlı sayıda kültür çeşidi 

bulunması, çiftçilerimizin çoğu zaman populasyon niteliğindeki tohumları 

kullanmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu verim ve kalite yönünden stabil 

olmayan ürünler elde edilmektedir. Ürün çeşitliliğimizi arttırmanın yanında, 

standartlara uygun drogları hijyenik şartlarda üretip, yalnız ham drog olarak değil, 

ekstre ve uçucu yağ haline getirerek pazarlamamız ekonomik açıdan büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle talebi artan bitkilerin tarımına geçilerek, bölgelere uygun 
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bitki desenlerinin seçimi, adaptasyonlarının gözlenmesi ve ıslah çalışmalarının 

başlatılması gerekmektedir. 

 Ülkemiz zengin florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu bitkilerin kullanımları ilaç, gıda, meşrubat, kozmetik sanayi ve 

veteriner hekimlikle sınırlı kalmamış, günümüzde organik tarım ve hayvancılıkta, 

fitoremediasyonda biyoakümülatör olarak kullanımları artış göstermektedir. Adaçayı 

ve kekikler ülkemizden dışsatımı yapılan önemli türler arasında olup kurağa ve 

soğuğa dayanımları da birçok tıbbi ve aromatik bitkiye kıyasla toleranslıdır. 

Sulandıkları takdirde yılda iki ve daha fazla ürün alınması mümkündür (Bağdat, 

2008). 

  

Türkçe Başlık: Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Adi Kekik (Thymus vulgaris 

L.), İzmir Kekiği (Majorana hortensis Moench) ve Dağ Sateri (Satureja montana 

L.)'nin Drog ve Eterik Yağ Verimi Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Investigations On Drog and Volatile-Oil Yields of Thymus vulgaris 

L., Majorana hortensis moench, Satureja montana L. Grown in Çukurova 

Yazar Adı: S. BİNOKAY ve M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: V. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Hacettepe Üniv. Ecz. Fak., 15-

17 Kasım 1984, Bildiri Kitabı S. 151-153, Ankara, (1987). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Drog yields, volatile oil yields and ontogenetic variabilities of 

Thymus vulgaris L., Majorana hortensis moench and Satureja montana L. were 

investigated in the Çukurova environmental condition. It was observed that 

Majorana hortensis moench produce the highest drog yields, Thymus vulgaris L. 

contained the highest volatile oil among the species studied. Variations due to 

ontogenetic variablity in the drog yields and volatile oil content of these species were 

determined, and the highest volatile-oil yields was obtained from the second harvest 

in April. 
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Türkçe Başlık: Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Adi Kekik (Thymus vulgaris 

L.), İzmir Kekiği (Majorana hortensis Moench) ve Dağ Sateri (Satureja montana 

L.)' nin Drog ve Eterik Yağ Verimi Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Investigations on Drog and Volatile-oil Yields of Thymus vulgaris 

L., Majorana hortensis Moench, Satureja montana L. Grown in The Çukurova 

Yazar Adı: S. BİNOKAY ve M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, No.2, S. 53-58, Adana, 

(1987). 

Özet: Bu çalışma Çukurova koşullarında eterik yağ içeren Thymus vulgaris L., 

Majorana hortensis Moench ve Satureja montana L. bitkilerinde drog herba verimi 

eterik yağ randımanı ve ontogenetik varyabiliteyi saptamak için yapılmıştır. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuş ve bitkiler 

iki farklı zamanda biçilmişlerdir (Ekim 1983, Nisan 1984). Biçilen bitkiler 320C'de 

kurutulmuş ve drog verimleri saptanmıştır. 

 Drog herbadaki eterik yağ miktarı tayinleri, su buharı distilasyonu yoluyla 

yapılmıştır. 

 Biçimler arasında bitki boyu, taze herba verimi, drog herba verimi, eterik yağ 

miktarı yönünden farklılıklar bulunmuştur. Çukurova koşullarında drog verimi ve 

eterik yağ miktarı dolayısıyla eterik yağ randımanı yönünden en iyi biçim zamanı 

Nisan ayında yapılan ikinci biçim zamanı olarak saptanmıştır. 

 İncelenen bitkiler arasında en yüksek ortalama eterik yağ randımanı %2.75 

ile Thymus vulgaris L. 'de en düşük eterik yağ randımanı %2.10 ile Satureja 

montana L. 'de saptanmıştır. Elde edilen bulgular, Thymus vulgaris L., Majorana 

hortensis Moench, Satureja montana L.'in Çukurova koşullarında eterik yağ 

randımanı yönünden iyi bir şekilde yetişebileceğini göstermektedir. 

Özet (İngilizce) : This study was conducted to determine drog yields, volatile-oil 

contents and ontogenetic variabilities of some volatile-oil containing plant such as 

Thymus vulgaris L., Majorana hortensis Moench and Satureja montana L. in the 

Çukurova environment. 
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 The experiments were conducted in randomized block design with four 

replications. Plants were harvested in October 1983 as first harvest and in April 1984 

as second harvest. Plant material harvested dried at 32oC and drog yield was 

determined. Volatile-oil content in the dry plant material was determined by steam 

distilation method. It was determined that plant high, green herba yield, drog herba 

yield and volatile-oil content were significantly different at the two harvest time. 

 According to the results of this research, it was concluded that the most 

favorable harvest time for the species under Çukurova conditions is April among the 

species studied, it was determined that Thymus vulgaris L. had the highest mean 

yield of volatile-oil content (2.75%) and Satureja montana L. had the lowest mean 

yield of content (2.1%) the results obtained from this research showed that Thymus 

vu1garis L., Majorana hortensis Moench and Satureja montana L. can be grown in 

terms of volatile-oil in the Çukurova. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye'nin Baharatları II. Labiatae Familyası 

İngilizce Başlık: Turkish Spices II. Labiatae Family 

Yazar Adı: A. AKGÜL 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Atatürk Üniv. Ziraat Fak. TÜT Bölümü-Erzurum 

Kaynak: GIDA, Yıl:14, Sayı:4, Sayfa: 229–233, Temmuz-Ağustos 1989 

Özet: Türkiye'nin baharat ve çeşni materyali üzerindeki derleme dizisinin bu 

ikincisinde, Labiatae familyasından başlıca 7 baharatın (adaçayı, biberiye, kekik, 

nane, oğulotu, reyhan ve zulfa) botanik orijini, bileşimi ve kullanımı hakkındaki 

bilgiler bir araya getirilmiştir. 

Özet (İngilizce): In the second part of a rewiev series on Turkish spices and 

flavourings, the 7 spices from Labiatae family, namely sage, rosemary, thyme (also 

marjoram, oregano, savory), mint, balm, basil and hyssop, were rewieved for their 

origins, compositions and used. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’nin Güneydoğusunda Aromatik Bitkilerin (Origanum 

türleri) İnsitu Korunması 
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İngilizce Başlık: In-situ Conservation of Aromatic Plants in Southeastern Turkey. b. 

Origanum Species 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN and S. TANSI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: The Proceedings of International Symposium on In-situ Conservation of 

Plant Genetic Diversity, Antalya, 4-8 November 1996, Pp.177-183 (1998). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Origanum species are naturally found as wild in different altitudes 

in Turkey, but cultivated in small scale. The most material from nature is exported. 

In this study, three Origanum species were used from collected samples such as O. 

vulgare, O. syriacum, O. laevigatum, O. vulgare has two subspecies: O. vulgare ssp. 

gracile (Koch.) and O. vulgare ssp. hirtum. of 16 species collected, 11 are 

vegetatively cultivated in Medicinal and Aromatic Plants Collection Garden. 

Collection garden was designed to examine the variation among populations for 

various site characteristics such as altitude on essential oil yield. Comparison 

between natural and cultivated forms was difficult because the plants were collected 

at different stages and have different adaptation characteristics. 

 

Türkçe Başlık: Ekonomik Önemi Olan Bazı Uçucu Yağ Bitkilerinin Çukurova 

Bölgesinde Surveyi ve Tanımlanması 

İngilizce Başlık: Survey and Identification of Some Essential Oil Plants Which have 

an Economic Value in Çukurova Region 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana. 

Kaynak: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Sunulu 

Bildiri) Cilt II, Endüstri Bitkileri, 201-206 

Özet: Dünyada ilaç, baharat, kozmetik, parfüm, gıda ve meşrubat sanayiinde, şifalı 

ve dinlendirici bitki çaylarının yapımında kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilere 

ihtiyaç ve dolayısıyla talep her gün biraz daha artmaktadır. 
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 Bu çalışma çerçevesinde Çukurova Bölgesi, kuzeyde Toros Dağları ve 

uzantıları, güneyde Amanos dağları ve Antakya, batıda Göksu deltası, doğuda 

Kahramanmaraş ve Ahırdağına kadar uzanan bölge olmak üzere uçucu yağ içeren 

Mentha, Origanum, Melissa, Thymus, Salvia, Rosmarinus ve Thymbra türleri 

yönünden taranmış ve toplam 109 farklı kökenli bitki materyali toplanarak uçucu yağ 

oran ve bileşenleri bakımından incelenmiştir. 

 Tıbbi bitkilerin büyük bir kısmı yabani bitki karakteri nedeniyle geniş bir 

genetik varyasyon göstermekte ve böylece değerli genotiplerin seleksiyonu mümkün 

olmaktadır. En başta gelen seleksiyon kriteri farmakolojik etkili maddelerin yüksek 

oranda bulunması ve bunların bileşimidir.  

 Doğal ortamdaki ön seleksiyondan sonra toplanan bitki materyali çoğaltılarak 

ova ve dağlık kesimi temsilen iki farklı ekolojide tarla denemeleri yürütülmüş ve 

daha sonra bu materyal seleksiyon ve ıslah çalışmalarında kullanılmak ve ayrıca gen 

rezervi (ex-situ) oluşturmak amacıyla bir kolleksiyon bahçesinde koruma altına 

alınmıştır. 

Özet (İngilizce): There is a rising demand in connection with request for medicinal 

and aromatical plants which are used in medicine, spice, cosmetic, parfume, food, 

softdrinks industries and in making the relaxing and therapeutical herbal teas in the 

world. 

 In this research essential oil plants such as Mentha, Origanum, Melissa, 

Thymus, Salvia, Rosmarinus and Thymbra species are searched in Çukurova region, 

Tarsus mountains at north, Amanos mountains and Antakya at south, Goksu deltoid 

at west and K.Maraş and Ahırdağı at east, and 109 plant materials which have 

different origins were collected and, their essential oil rates and components were 

analyzed.  

 Most of medicinal plants show wide genetic variation due to their wild plant 

characteristic thus, valuable genotype selection is being possible. Main selection 

criteria is pharmaceutical substances with high rate and their components. 

 Plant material collected after first selection in natural environment was 

propagated, field trials were conducted in two different ecological conditions 

representing plain and mountainous zones, and then this material was maintained in a 
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collection garden to be used in selection and breeding studies, and also to make up a 

gene reservation (ex-situ). 

 

Türkçe Başlık: Ankara Koşullarında Bazı Çok Yıllık Tıbbi Bitkilerin Yetiştirilmesi 

Üzerinde Çalışmalar 

İngilizce Başlık: Studies on Cultivation of Some Perennial Medicinal Plants in 

Ankara Conditions 

Yazar Adı: B. GÜRBÜZ ve A. GÜMÜŞÇÜ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 

Bölümü, Ankara 

Kaynak: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Sunulu 

Bildiri) Cilt II, Endüstri Bitkileri, 195-200 

Özet: Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin bir floraya sahiptir. Bu 

bitki türlerinden bir çoğu da endemik olup, sadece ülkemizde doğal yayılış 

göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde tıbbi bitkilerin kullanımına olan ilgi giderek 

artmakta, bu da tıbbi bitkilerin kültürünü gündeme getirmektedir. Ancak bu bitkilerin 

kültürü ve ıslahı ile ilgili yapılan çalışmalar son derece azdır. Bu nedenle 

bölümümüzde, önemli bazı tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla bir çeşit bahçesi 

oluşturulmuştur. 1996 yılında kurulan bu çeşit bahçesinde, 40 civarında türün 

adaptasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 Bu bildiride 20 tür ele alınmış ve türlerin orijini, çoğaltma şekli, bitki boyu, 

habitus durumu ve çapı, çiçeklenme zamanı ve rengi, tohum hasat zamanı gibi 

özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Türler şunlardır: Achillea millefolium, Alcea 

rosea, Anchusa officinalis, Arctium tomentosum, Calendula officinalis, Chelidonium 

majus, Conium maculatum, Galega officinalis, Hyssopus officinalis, Lavandula 

angustifolia, Marrubium vıılgare, Melissa officinalis, Nepeta racemosa, Plantago 

lanceolata, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Salvia sclarea, Scolymııs 

hispanicus, Tanacetum balsamita ve Thymbra spicata. 

Özet (İngilizce): Turkey has a rich flora regarding medicinal and aromatic plants. 

Some of these plants are endemic. The use of medicinal plants is becoming more 

important in the world and this necessitates more efforts in the cultivation of 
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medicinal plants. But cultivation and breeding studies on these plants are not enough. 

For this reason, a nursery was established in order to grow some important medicinal 

plants in our department. Up to day, about 40 species have been grown successfully. 

 In this paper, 20 species are introduced with the characters such as their 

originates, propagation method, habituate, habituate diameter, flowering time, 

flowering color and seed harvesting time. These species as follows: Achillea 

millefolium, Alcea rosea, Anchusa officinalis, Arctium tomentosum, Calendula 

officinalis, Chelidonium majus, Conium maculatum, Galega officinalis, Hyssopus 

officinalis, Lavandula angustifolia, Marrubium vıılgare, Melissa officinalis, Nepeta 

racemosa, Plantago lanceolata, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Salvia 

sclarea, Scolymııs hispanicus, Tanacetum balsamita and Thymbra spicata. 

 

Türkçe Başlık: Tokat Yöresinde Yayılış Gösteren Nane, Kekik ve Adaçayı 

Türlerinin Bitkisel ve Uçucu Yağ Özellikleri Bakımından İncelenmesi 

İngilizce Başlık: Investigation of Oil and Plant Characters Mint, Thymbra and Sage 

Species Growing Tokat Flora. 

Yazar Adı: M. E. TUĞAY1, N. KAYA2, G. YILMAZ1 ve İ. TELCİ1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 
2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir 

Kaynak: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Sunulu 

Bildiri) Cilt II, Endüstri Bitkileri, 207-211 

Özet: Bu çalışmada Tokat vejetasyonunda yayılış gösteren ve sınırlı alanda da olsa 

kültürü yapılan Mentha, Salvia ve Thymbra cinslerine ait türler incelenmiştir. 

Mentha türlerinden 57 klon, Salvia sclarea'dan ise 6 farklı yöreden elde edilen 

tohumlarla koleksiyon bahçesi oluşturulmuştur.  

 Mentha örneklerde drog herba 142.5-612.6 g/m2 ve drog yaprak 101.2-221.2 

g/m2 arasında değişmiştir. Salvia sclarea’da drog herba, ve drog çiçek özellikleri 

incelenmiş ve bu değerlerin ortalamaları sırasıyla 47.3-168.3 g/m2, 23.4-77.4 g/m2, 

arasında bulunmuştur. 
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 En yüksek uçucu yağ oranları Mentha örneklerinde %4.8, S. Sclarea’da 0.89 

ve Thymbra spicata’da 2.5 arasında bulunmuştur. Ayrıca, uçucu yağlardaki ana 

bileşenler de belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this research, Thymbra and Salvia species native to Tokat flora 

and Mentha species which have some production in Tokat were examined. Collected 

mint clones and clary sage seeds were planted to plots. 

 Drug herbage and drug leaf yields varied between 142.48-612.60 g/m2 and 

101.2-221.20 g/m2 in mind clones tested, respectively. In clary sage, drog herbage 

and drog folia varied between 47.3-168.3 g/m2 and 23.4-77.4 g/m2 respectively. 

 The highest essential oil contents were 4.8% in Mentha examples, 0.89% in 

Salvia sclarea and 2.5% Tyhmbra spicata. Main essential oil components were also 

determined. 

 

Türkçe Başlık: Isparta Yöresinden Toplanarak İhracat Edilen Bazı Önemli 

Origanum, Coridothymus, Thymbra ve Salvia Türlerinin Uçucu Yağ Verim ve 

Kompozisyonu 

İngilizce Başlık: Essential Oil Yield and Composition of the Some Primary 

Origanum, Coridothymus, Thymbra and Salvia Species Collected and Exported from 

Isparta Region of Turkey 

Yazar Adı: H. BAYDAR1, R. A. MARQUARD2 ve T. KARADOĞAN1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 
2Justus-Liebig Universitaet, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I, 

Giessen-Deutschland 

Kaynak: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, (Sunulu 

Bildiri) Cilt II, Endüstri Bitkileri, 416-420. 

Özet: Bu araştırmada, Türkiye'nin Isparta bölgesinden yabani olarak toplanan, ve 

Avrupa ülkelerine ihracat edilerek ekonomik olarak değerlendirilen Origanum 

minutiflorum O.Schwarz et. P.H.Davis, Coridothymus capitatus (L.) Reichb., 

Thymbra spicata L. ve Salvia triloba L.(Salvia fructicosa Mill.) türlerinde uçucu yağ 

verim ve komposizyonu araştırılmıştır. 
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 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; O. minutiflorum türünün ortalama 

%1.45, C. capitatus türünün ortalama %2.46 ve T. spicata türünün ortalama %2.03 

uçucu yağ içerdiği, her üç türün uçucu yağında da en önemli kompanentin cavracrol 

olduğu (sırasıyla %89.17, %69.00 ve %76.01) saptanmıştır. 

 S. triloba türünün ise ortalama %1.95 uçucu yağ içerdiği ve bu yağın başlıca 

1,8-cineol (%19.57), borneol (%12.59), β-selinene (%9.91), geranyl acetate (%7.79), 

β-cubebene (%6.44), camphor (%5.77) ve α-pinene (%5.43)'den meydana geldiği 

saptanmıştır. 

Özet (İngilizce): In this research, it was carried out to determine the essential oil 

yield and components of the Origanum minutiflorum O.Schwarz et. P.H.Davis, 

Coridothymus capitatus (L.) Reichb., Thymbra spicata L. and Salvia triloba L. 

(Salvia fructicosa Mill). collected as wild and economically evaluated by exporting 

from Isparta region of Turkey into European countries. 

 The essential oil yields from O. minutiflorum, C. capitatus and T.spicata were 

1.45%, 2.46% and 2.03%, respectively on the averages. The major constituent of 

these oils was cavracrol as 89.17%, 69.00% and 76.01%, respectively.  

 It was found 2.03% oil yield in S. triloba and the major components of the oil 

were 1,8-cineol (19.57%), borneol (12.59%), β-selinene (9.91%), geranyl acetate 

(7.79%), β-cubebene (6.44%), camphor (5.77%) and α-pinene (5.43%). 

 

Türkçe Başlık: Tokat ve Çevresinde Yaygın Olarak Bulunan Bazı Aromatik 

Bitkilerin Bitkisel ve Teknolojik Özellikleri 

İngilizce Başlık: Herbal and Technological Characteristics of Some Endemic 

Aromatic Plants To Tokat and Its Surroundings 

Yazar Adı: M. E. TUĞAY, N. KAYA, G. YILMAZ, İ. TELCİ ve E. DÖNMEZ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitk., Tokat 

Kaynak: TÜBİTAK TOGTAG Proje No. 1690, 2000: 1-74 

Özet: Türkiye florası aromatik bitkiler bakımından oldukça zengindir. Bu 

zenginlikten yeterince yararlanıldığı söylenemez. Bu çalışmada Tokat yöresinde 

yayılış gösteren ve ekonomik potansiyeli olan nane, kekik ve adaçayı genotiplerinin 

bitkisel ve kalite özellikleri belirlenmiştir. Yörede yetiştirilen nanenin Mentha 
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spicata L. var spicata olduğu belirlenmiştir. Koleksiyon bahçesinde incelenen 

Mentha spicata var spicata klonlarda toplam drog yaprak verimi 27.0-334.0 g/m2 

arasında, uçucu yağ oranları %0.9-3.0 ve karvon oranları %31.12-82.97 arasında 

değişmiştir. Dört klonun (16, 20, 24 ve 25 sıra nolu) hem verim hem de uçucu yağ 

oranı bakımından ümitvar olduğu belirlenmiştir. Toplanan Mentha piperita 

örneklerinde uçucu yağ oranları %1.6-2.7, linalool oranları %39.49-83.80 arasında 

değişmiştir. Yörede Salvia türleri içerisinde daha çok Salvia sclarea türünün yaygın 

olduğu belirlenmiştir.  

 Koleksiyon bahçesinde yetiştirilen örneklerde uçucu yağ oranları %0.56-0.89, 

linalil asetat oranlan %64.47-72.89 arasında değişmiştir. Doğal yayılış gösteren 

Salvia sclarea örneklerinde bu değerler sırasıyla %0.16-0.81 ve %52.46-73.69 

arasında değişmiştir. Toplanan doğal Salvia tomentosa Miller örneklerinde uçucu 

yağ oranları %0.6-2.0 Salvia cryptantha'da %0.51-0.90 arasında değişmiştir. Salvia 

tomentosa uçucu yağında ana bileşen kafur (%33.26-47.56) veya ß-pinen (%49.56-

56.21), S. cryptantha'da ise cineol olduğu belirlenmiştir.  

 Özellikle Artova, Yeşilyurt ve Çamlıbel'in kıraç alanlarında Thymus spp. 

türlerinin yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Buralarda en fazla Thymus sipyleus'un 

yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bu türden alınan örneklerde uçucu yağ oranları 

%0.01-1.33 arasında değişmiştir. Toplama gezilerinde üç farklı lokasyonda Thybmra 

spicata var spicata'nm yayılış gösterdiği belirlenmiş olup, bunların uçucu yağ 

oranları %2.0-2.5, karvakrol oranları ise %54.65-65.33 arasında değişmiştir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Isparta'nın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşitliliği ve Kültüre Alma 

Olanakları 

İngilizce Başlık: Medical and Aromatic Plants Variability and Their Cultivation 

Possibilities in Isparta Province 

Yazar Adı: H. BAYDAR 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Isparta 
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Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

2001,5(1):35–44 

Özet: Türkiye dünyanın en önemli tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatçısı ülkelerinden 

birisidir. Örneğin, 1999 yılında Türkiye'den yaklaşık 16.5 milyon dolar değerinde 

7.600 ton kekik ve yaklaşık 610.000 dolar değerinde 68.5 ton kekik yağı ihracatı 

yapılmıştır. Bu ihracatın önemli bir kısmı, Isparta yöresinden ve özellikle Sütçüler 

civarından karşılanmıştır, Isparta yöresinden yabani olarak toplanıp, ihraç edilen en 

önemli iki kekik türü; "Bilyalı kekik" veya "İzmir kekiği" olarak bilinen Origanum 

onites (O. smyrneum veya Majorona onites) ile, "Sütçüler kekiği", "Tota kekiği" 

veya "Yayla Kekiği" olarak bilinen Origanum minutiflorum türleridir. Bunlardan 

başka, "Dik kekik" veya "Çorba kekiği" olarak bilinen Saturaje cuneifolia ve 

Saturaje thymbra, "Kara kekik", "Karabaş kekik" veya "Taş kekiği" olarak bilinen 

Thymbra spicata, "Beyaz kekik" olarak bilinen Origanum majorana (O. dubium) ve 

Thymus capitatus ile daha bir çok tür toplanarak dünya pazarlarına sunulmaktadır. 

 Türkiye ayrıca önemli bir adaçayı ihracatçısıdır. Türkiye'den 1999 yılında 

1000 tonun üzerinde ve 2.4 milyon $ değerinde adaçayı ihracatı yapılmıştır. Adaçayı 

ihracatımızın tamamına yakınını, yöresel olarak "Şalba", "Bozşalba" veya 

"Elmaçalısı" olarak tanınan Salvia fructicosa (syn. S. triloba) ve Salvia tomentosa 

türleri oluşturmaktadır.  

 Bu derlemede; Isparta yöresinin, özellikle yabani olarak toplanarak ekonomik 

olarak değerlendirilen, tıbbi ve aromatik bitki tür çeşitliliğini sergilemek ve önemli 

türlerin kültüre alma olanaklarını irdelemek amaçlanmıştır. 

Özet (İngilizce): Turkey is one of the most important medical and aromatic plant 

exporter in the world market. Fonexample, herbal oregano and oregano oil, which are 

sum of the species known as, "kekik", were exported as 7.600 tones(,vs. 16.5 million 

and 68.500 kg vs. 610.000 dolars , respectively from Turkey in 1999. The important 

parts of these exports are got from Isparta regions, espicially from Sütçüler. "Bilyalı 

kekik" or "İzmir kekiği" (Origanum onites, syn., O. smyrneum or Majorona onites) 

and "Sütçüler kekiği", "Tota kekiği" or ""Yayla kekiği" (Origanum minutiflorum) are 

two of the dominant species collected in Isparta province, particularly in the Sütçüler 

mountains. Also, Saturaje cuneifolia ve Saturaje thymbra known as "Dik kekik" or 
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"Çorba kekiği", Thymbra spicata known as "Kara kekik", "Karabaş kekik" or "Taş 

kekiği", Origanum majorana (syn. O. dubium) ve Thymus capitatus known as 

"Şeyaz kekik" are the most important species collected from wild populations and 

than exported into the world market.  

 Turkey is also one important herbal sage exporter. The herbal sage export 

from Turkey, occured mainly by Salvia fruticosa (syn. S triloba) and Salvia 

tomentosa species known as "Şalba", "Bozşalba" or "Elmaçalısı", was also over 1000 

tonnes vs. 2.4 million $.  

 The purpose of this review, it was ecarried out to determine the variability of 

the medical and aromatic species, particularly collected from wild populations and 

economically evaluated by exporting from Isparta region of Turkey into European 

countries, and also cultivation possibilities of these important species under Isparta 

conditions. 

 

Türkçe Başlık: Tokat Yöresinde Bulunan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 

Karakterizasyonu 

İngilizce Başlık: Characterization of Some Medicianal and Plants Found in Tokat 

Location 

Yazar Adı: M. E. TUGAY1, N. İNCEKARA2, G. YILMAZ3 ve İ. TELCİ3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Akdeniz Ün.Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü, Antalya 
2Ege Ün. Ziraat Fak.Tarla Bitk.Bölümü, İzmir 
3Gaziosmanpaşa Ün.Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü, Tokat 

Kaynak: Türkiye 4.Tarla Bitkileri Kongresi, 11–17, 17–21 Eylül 2001, Tekirdağ 

Özet: Türkiye florası zengin bir bitki ceşitliliğine sahip olmasına rağmen, bu zenginliğin 

uygun bir şekilde kullanıldığı ve korunduğu söylenemez. Bu nedenle, Tokat yöresinde 

yayılış gösteren ve ekonomik öneme sahip olan bazı ilaç ve baharat bitkilerinin 

taksonomik, agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada, bölgede nane adı altında yetiştirilen bitkinin Mentha spicata subsp. spicata 

olduğu belirlenmiştir. Koleksiyon bahçesinde yetiştirilen klonlarda drog yaprak verimleri 
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144.3-353.1 kg/da, uçucu yağ oranları %0.9-3.0, karvon oranları ise %31.1-82.9 

arasında bulunmuştur. 

 Yörede yaygın olarak bulunan Salvia sclarea L.'nin koleksiyon bahçesinde 

yetiştirilen örneklerindeki uçucu yağ ve linalil asetat oranları %0.56-0.89 ve %64.47-75.88 

arasında değişmiştir. Diğer taraftan doğal bulunan örneklerde bu oranlar sırasıyla %0.16-

0.81 ve %52.46-73.96 arasında değişmiştir. Doğadan toplanan S. tomentosa Miller'de 

uçucu yağ oranları %0.60-2.20 ve S. cryptantha Montbert & Aucehefde %0.51-0.90 

arasında degişmiştir. S. tomentosa uçucu yağında kafur, pinen veya sineol oranlan 

yüksek bulunurken, tüm S. cryptantha örneklerinde sineol oranları yüksek olmuştur. 

 Toplama gezilerinde kurak alanlarda Thymbra spicata var spicata'nın yayılış. 

gösterdiği ve bunlarda uçucu yağ oranlarının %2.00-2.50, karvakrol oranlarının ise 

%54.65-65.33 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): Although Flora of Turkey has very rich plant diversity; the use of this 

genetic source is not well exploited so far. Therefore, in this study that was conducted to 

determine agronomic and quality properties of some medicinal and aromatic plants found 

in Tokat. It was determined that the Mentha species grown in Tokat is Mentha spicata L. 

var spicata. In the clones of Mentha spicata L. var. spicata grown in the collection 

garden, the total drug folia yields were between 1443-3531 kg/ha and the rates of 

essential oil and the rates of carvon in essential oils were between %0.9-3.0 and %31.12-

82.97, respectively. 

 Essential oil and linalyl asetat contents of Salvia sclarea L. more common 

among the Salvia species in Tokat was determined to be %0.56-0.89 and %64.47-75.88 

in the samples of S. sclarea grown in the collection garden. On the other hand, above-

mentioned values in the samples of naturally grown S. sclarea species were between 

%0.16-0.81 and %52.46-73.96. The rales of essential oil among the samples of S. 

tomentosa Miller and S. cryptantha Montbert & Aucer collected from nature were 

between %0.60-2.00 and %0.51-0.91, respectively. While the main component in the 

essential oil of 6". tomentosa was camphor, 0-pinen or sineol it was cineol in all samples 

of S. cryptantha. 
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 It was determined that, Thymbra spicata L. var spicata was also found in arid, 

and the rates of essential oil and carvacrol of the samples of T. spicata var spicata 

were to be %2.00-2.50 and %54.65-65.33, respectively. 

 

Türkçe Başlık: Isparta Bölgesinde Kültüre Alınan Aromatik Bitkilerin Drog ve 

Uçucu Yağ Verimlerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Drug and Essential Oil Yields of The Aromatic 

Plants Grown Under Cultivated Conditions in The Isparta Region 

Yazar Adı: H. BAYDAR, T. KARADOĞAN ve K. ÇARKÇI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Isparta; ?; ? 

Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

2001,5(1):60–71 

Özet: Isparta yöresinde kültüre alınan aromatik bitkilerin drog ve uçucu (eterik) yağ 

verimlerinin saptanması amacıyla 1998 ve 1999 yıllarında yürütülen bu araştırmada, 

materyal olarak lavanta (Lavandula hybrida Rev.), kekik (Origanum onites L.), tıbbi 

adaçayı (Salvia officinalis L.) misk adaçayı (Salvia sclarea L.), oğulotu (Melisa 

officinalis L.) ve çörekotu (Nigella sativa L.) türleri kullanılmıştır.  

 Adaçayı türleri ilk yıl çiçek oluşurmadıklan için, ikinci yılda hasat 

edilmişlerdir, ikinci yıl sonuçlarına göre; lavantadan 1 biçimde ortalama 9.89 1/da 

yağ ve 163.9 kg/da drog flores verimi, kekikten 3 biçimde toplam 12.91 1/da yağ ve 

447.0 kg/da drog herba, tıbbi adaçayından 2 biçimde toplam 4.40 l/da yağ ve 392.7 

kg/da drog herba, misk adaçayından 2 biçimde toplam 3.04 1/da yağ ve 1091.9 kg/da 

drog herba, oğulotundan tek biçimde ortalama 0.43 1/da yağ ve 251.3 kg/da drog 

herba, ve çörekotundan 1 hasatta ortalama 0.12 1/da yağ ve 45.3 kg/da drog semen 

verimi elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce): This research was carried out to determine the drug and oil yields 

of essential oil plants grown in Isparta region in 1998 and 1999 years. Lavandin 

(Lavandula hybrida Rev.), oregano (Origanum onites L.), sage (Salvia officinalis L.), 

clary sage (Salvia sclarea L.), balm (Melissa officinalis L.) and nigella (Nigella 

sativa L.) were used as materials in this research.  
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 Sage species were only harvested in the second year because of the 

nonflowering in the first year. The second year yields of essential oil and dried drug, 

respectively were 9.89 1/da and 163.9 kg/da as 1 harvest of drug flores from 

lavandin, 12.91 1/da and 447.0 kg/da as 3 harvest of drug herbal from oregano, 4.40 

1/da and 392.7 kg/da as 2 harvest of drug herbal from sage, 3.04 1/da and 1091.9 

kg/da as 2 harvest of drug herbal from clary sage, 0.43 1/da and 251.3 kg/da as 1 

harvest of drug herbal from balm and 0.12 1/da and 45.3 kg/da as 1 harvest of drug 

semen from nigella. 

 

Türkçe Başlık: Ticari Kekik Sularında Çözünen Bileşiklerin İzolasyonu ve 

Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Isolation of Compounds Soluble in Commercial Thyme Water and 

Determining Their Chemical Compounds 

Yazar Adı: İ. BOYDAĞ, Ö. ARSLANDERE, N. KIRIMER, M. KÜRKÇÜOĞLU 

ve K. H. C. BAŞER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, 

Eskişehir 

Özet: Kekik yağı elde etmek için uygulanan distilasyon işlemleri esnasında bir yan 

ürün olarak alınan aromatik su, “Kekik Suyu” adı altında halkın kullanımına 

sunulmaktadır. Halkın bu materyale olan ilgisi her geçen gün giderek artış 

göstermektedir. Ancak değişik kaynaklardan toplanan numuneler incelendiğinde 

bunlar arasında bazı farklılıklar bulunduğu ilk anda göze çarpmaktadır. İçerik 

açısından anlamlı farklar bulunup bulunmadığını incelemek için Türkiye piyasasında 

mevcut olan kekik sularından sekiz tanesi seçilerek sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi ile 

ekstre edilmiştir. Elde edilen ekstrelerin kimyasal bileşimleri GC/MS analizi ile 

ortaya çıkarılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 
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Türkçe Başlık: Türkiye’nin Güneyindeki Bazı Uçucu Yağ Bitkilerinin 

Araştırılması, Belirlenmesi, Yetiştirilmesi ve Ex-Situ Korunması 

İngilizce Başlık: Survey, Identification, Cultivation and Ex-situ Conservation of 

Some Essential Oil Plants in Southern Turkey 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;29-37, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : There is a rising demand in connection with request for medicinal 

and aromatical plants which are used in medicine, spice, cosmetics, parfüme, food, 

softdrink industries and in making the relaxing and therapeutical herbal teas in the 

world. 

 In this research essential oil plants such as Mentha, Origanum, Melissa, 

Thymus, Salvia, Rosmarinus and Thymbra species are searched in the Çukurova 

region, Tarsus mountains at north, Amanos mountains and Antakya at south, Göksu 

deltoid at west and K.Maraş and Ahırdağı at east, and 109 plant materials which 

have different origins were collected and, their essential oil rates and components 

were analyzed. Most of medicinal plants show wide genetic variation due to their 

wild plant characteristic thus, valuable genotype selection is being possible. Main 

selection criteria is pharmaceutical substances with high rate and their components. 

Plant material collected after first selection in natural environment was propagated, 

field trials were conducted in two different ecological conditions representing plain 

and mountainous zones, and then this material was maintained in a collection garden 

to be used in selection and breeding studies, and also to make up a gene reservation 

(ex-situ). 

 

Türkçe Başlık: Diyarbakır’da Yerel Halkın Kullandığı Bazı Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler 
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İngilizce Başlık: Some Medicinal and Aromatic Plants Used Indigenous People in 

Diyarbakır 

Yazar Adı: Ö. TONÇER1, D. KARAARSLAN1 ve S. TANSI2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır 
2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;159-165, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : In this research, we aimed to investigate medicinal and aromatic 

plants used by local people. Most of these plants are used locally as vegetable, spice, 

food, dying and medicinal purposes. In addition, there are many different examples 

of using these plants by indigenous people. Among these plants are Alcea 

apterocarpa Boiss, Echinofora tenuifolia L. Glycyrrhiza glabra L., Teucrium polium 

L., Satureja hortensis L., Thymbra spicata L., Mentha pulegium L., Cerasus mahaleb 

L., Tribulus terrestris, Foeniculum vulgare Miller, Gundelici tournefortii L., Rheum 

ribes L., Rosa canina L., Astragalus spp. etc. While some of these plants are 

naturally grown in the region, the others are grown all over the Turkey. 

 

Türkçe Başlık: Göller Yöresinde Lamiaceae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin 

Tespiti ve Tıbbi ve Aromatik Değerlerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determining Herbal Species Within Lamiaceae Family At The 

Region of Lakes and Finding Their Medical and Aromatic Values 

Yazar Adı: T. KARADOĞAN, H. BAYDAR ve H. ÖZÇELİK 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Isparta 

Kaynak: TÜBİTAK TOGTAG Proje No. 2599, 2003: 1–25 

Özet: Bu araştırma projesi ile Isparta ili ve çevresinin Lamiaceae (Labiatae) 

familyasına dâhil olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin belirlenmesine ve 

farmakolojik bir envanterinin çıkartılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda Lamiaceae 
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familyasından toplam 24 cinse ait 52 tür ve 53 taksonun teşhisi yapılmıştır. Acinos, 

Ajuga, Ballota, Calamintha, Clinopodium, Cyclotrichium, Lavandula, Melissa, 

Mentha, Rosrnarinus, Scutelleria ve Thymbra cinsleri l'er takson ile, Marrubium, 

Micromeria ve Satureja cinsleri 2'şer takson ile, Salvia, Stachys ve Teucrium cinsleri 

3'er takson ile, Phlomis cinsi 4 takson ile, Nepeta, Origanum ve Thymus cinsleri 5'er 

takson ile ve Sideritis cinsi 6 takson ile temsil edilmişlerdir.  

 Uçucu yağ içeriklerine göre Lavandula, Origanum, Satureja ve Thymbra 

türleri yüksek düzeyde (%2'den fazla), Acinos, Calamintha, Cyclotrichium, Mentha, 

Nepeta, Rosrnarinus, Salvia ve Thymus türleri orta düzeyde (%0.5-2.0), Ajuga, 

Ballota, Clinopodium, Lamium, Marrubium, Melissa, Micromeria, Phlomis, 

Scutelleria, Sideritis, Stachys ve Teucrium türleri düşük düzeyde (%0.5'den az) 

uçucu yağ içerdiği tespit edilmiştir. Ekonomik değeri en yüksek olan kekik grubu 

türlerden Origanum, Satureja ve Thymbra türleri carvacrol bakımından, Thymus 

türleri thymol bakımından daha zengin olduğu, ancak bazı Origanum türleri linalool 

ve bazı Thymus türleri de carvacrol ve geraniol zengini olduğu anlaşılmıştır. 

Özet (İngilizce): The family Lamiaceae is represented by 45 genera, 546 species and 

730 taxa in Turkey. The essential oils in the all species of Coridothymus, 

Dorystoechas, Lavandula, Origanum and Thymbra and also in the some species of 

Mentha, Salvia, Satureja, Thymus and Ziziphora are regarded as moderate valuable. 

These essential oils are the most important commercial products of the perfume, 

fragrance and cosmetic industries. 

 Göller region of Turkey is placed on the cross of Mediterranean and Iran-

Turan georofic zone, and for this reason it is very rich in the number of plant species, 

particularly in Lamiaceae family. Some of the these species in the flora of Göller 

region are mostly collected wild, air-dried, and than exported into the world market. 

However, the knowledge is very limited in related with species, densities, growing 

areas and pharmacial properties of the medicinal and aromatic plants having 

economical value in the region. In this research, it was aimed to determine the 

Lamiaceae species, carry out their medicinal and aromatic properties and also 

evaluate their cultural possibilities in Isparta province and its environments. 
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 In this research, 24 Lamiaceae genera out of 26, 53 taxa (including 2 

cultivated species) out of 170 occurring in the region have been investigated. The 

family Lamiaceae genera for Isparta flora was represented by 1 taxa from each one 

of Acinos, Ajuga, Ballota, Calamintha, Clinopodium, Cyclotrichium, Lavandula, 

Melissa, Mentha, Rosmarinus, Scutelleria and Thymbra, 2 taxa from each one of 

Marrubium, Micromeria and Satureja, 3 taxa from each one of Salvia, Stachys and 

Teucrium, 4 taxa from each one of Phlomis, 5 taxa from eack one of Nepeta, 

Origanum and Thymus, 6 taxa from Sideri tis. 

 Lamiaceae plants were classified on the basis of their essential oil contents as 

rich (>2.0%), moderately rich (0.5–2.0%) and poor (<0.5%). The oil-rich genera 

included Lavandula, Origanum, Satureja and Thymbra, the moderately rich genera 

included Acinos, Calamintha, Cyclotrichium, Mentha, Nepeta, Rosmarinus, Salvia 

and Thymus, the oil-poor genera included Ajuga, Ballota, Clinopodium, Lamium, 

Marrubium, Melissa, Micromeria, Phlomis, Scutelleria, Sideritis, Stachys and 

Teucrium. 

 While the essential oils from Origanum, Satureja ve Thymbra genera were 

rich in carvacrol, the oils from Thymus genera were rich in thymol. However, some 

Origanum species were rich in linalool and some Thymus species were rich in 

carvacrol and geraniol. 

 

Türkçe Başlık: Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlaması 

İngilizce Başlık: Production and Marketing of Oregano, Bay Laurel and Stone Pine 

Yazar Adı: İ. ŞAFAK1 ve  T. OKAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1 Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Urla, İzmir. 
2 İ.Ü. Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, İstanbul. 

Kaynak: Journal of DOA, Sayı: 10 Sayfa: 101–129 Yıl: 2004. 

Özet: Türkiye odun dışı orman ürünleri üretimi bakımından büyük bir potansiyele 

sahiptir. Ancak bu kaynakların yönetiminde önemli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. 

Bunlardan bazıları üretim, bazıları da kaynakların pazarlanması ile ilgilidir. 
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Türkiye’deki odun dışı orman ürünlerinden defne, kekik ve çam fıstığının üretim ve 

pazarlama sorunlarının değerlendirildiği bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır.  

 Giriş bölümde odun dışı orman ürünleri kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci 

bölümde ODOÜ’ nün Türkiye için önemi ve kırsal kalkınmaya katkısının 

geliştirilmesi için yapılması gerekenler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde ise, defne, 

kekik ve çamfıstığının dış ticareti açıklanmıştır. Dördüncü bölümde defne, kekik ve 

çam fıstığının üretimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise, pazarlama 

karmasını oluşturan; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma değişkenleri hem orman hem 

de özel mülkiyetteki araziler açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuç ve öneriler 

bölümünde, ürünlerin üretim ve pazarlama aşamalarında sıkıntılar yaşanmaması için 

yapılması ve önem verilmesi gereken bazı hususlar belirtilmiştir. 

Özet (İngilizce):  Turkey has great potential in producing Non-Wood Forest 

Products. However, it faces with some difficulties in managing these resources. 

Some of these difficulties are related to production and marketing of those resources. 

In this study, production and marketing problems of Non-Wood Forest Products of 

Turkey such as bay laurel, thyme and stone pine are discussed in six parts.  

 In the introduction section, the definitions of Non-Wood Forest Products are 

summarized. In the second part, their importance for Turkey and contribution to rural 

development are explained. Thirdly, foreign trade of bay laurel, thyme and stone pine 

are mentioned. In the fourth chapter, information given about production of bay 

laurel, thyme and stone pine are held. Fifthly, marketing mix, which contains 

product-price, promotion and place, are examined in terms of both forest and private 

ownership. Finally, in order not to have any difficulties in the phases of production 

and marketing some points, which have to be emphasized, are explained. 

 

Türkçe Başlık: Aromatik Bitkilerin Hayvansal Ürünlerde Antioksidan Etkileri 

İngilizce Başlık: Antioxidant Effects of Aromatic Plants on Animal Products 

Yazar Adı: S. S. ÖNENÇ ve Z. AÇIKGÖZ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 

Bornova, İzmir 

Kaynak: Hayvansal Üretim 46(1): 50-55, 2005 
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Özet: Lipid oksidasyonu, çoklu doymamış yağ asitlerince zengin yağlarda ve 

gıdalarda oluşan en önemli sorunlardan biridir. Lipid oksidasyonunu kontrol etmek 

için sentetik bileşikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bazı toksikolojik 

çalışmalarla bu sentetik antioksidanların kanserli hücre gelişimini teşvik ettiği 

gözlenmiştir. Ayrıca, gıda maddeleri üretiminde güvenilirliğin ön plana çıktığı 

günümüzde doğal katkı maddelerinin kullanımı önem kazanmıştır. Bu amaçla, 

yapısında bulunan uçucu yağlardan dolayı antioksidan etkiye sahip biberiye, adaçayı 

ve kekik gibi aromatik bitkiler ve bunların ekstraktlarının kullanımı üzerinde önemle 

durulmaktadır. 

Özet (İngilizce): Lipid oxidation is one of the major problems occurring in oils and 

foods rich in polyunsaturated fatty acids. In order to control lipid oxidation, synthetic 

compounds have been widely used. However, it was observed that these synthetic 

antioxidants would promote the development of cancerous cells in some oxicological 

studies. In addition, the use of natural additives became important since the safeness 

in food production recently comes up. For this purpose, it has been highlighted on 

the use of aromatic plants that has antioxidant activity due to essential oils, such as 

rosemary, sage and oregano and their extracts. 

 

Türkçe Başlık: Çoruh Havzasında Bazı Uçucu Yağ Bitkilerinin Tanımlanması, 

Çimlendirilmesi ve Adaptasyonu 

İngilizce Başlık: Survey, Rooting and Identification of Some Essential Oil Plants in 

River Basin of Çoruh 

Yazar Adı: Ü. G. ERDOĞAN1, R. ÇAKMAKÇI1 ve Ş. KORDALI2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO, İspir, Erzurum,  
2Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Erzurum 

Kaynak: Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5–9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma 

Sunusu Cilt I, Sayfa 575–580) 

Özet: Çoruh havzası bir çoğu endemik olan tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından 

zengindir. Yöre bu bitkiler bakımından kapsamlı taranmadığı gibi kültürü ve ıslahı 

ile ilgili çalışmalarda yetersizdir. Araştırma 2000-2004 yıllarında, Çoruh Havzasında, 
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Erzurum’un kuzeyi, Kaçkar dağları, İspir, Doğu Karadeniz dağları, Kop dağları, 

Soğanlı dağları, Artvin, Bayburt, Tortum ve Oltu civarı Origanum, Melissa, Thymus, 

Nepeta, Satureja,Ziziphora türleri yönünden taranmış, toplam 242 farklı kökenli bitki 

materyali toplanarak özellikleri bakımından incelenmiştir. Farklı seleksiyon 

ölçütlerine göre seçilen bitki materyali çoğaltılmış ve tarla denemelerine alınmıştır. 

Ayrıca bu bitkilerle bir çeşit bahçesi oluşturulmuştur. Çeliklerin köklendirilmesinde 

9 farklı bitki gelişme promotörü bakteri ile aşılanarak köklenme oranları 

belirlenmiştir. Toplanan bitki materyalinin, bitki boyu, yeşil herba verimi, drog herba 

verimi, drog yaprak verimi ve yağ içerikleri bakımından önemli varyasyon 

gösterdiği, bakteri aşılamalarının çeliklerin köklenmesini teşvik ettiği belirlenmiştir. 

 Sonuç olarak, bölge bitkilerinin büyük kısmının yabani özellikleri nedeniyle 

geniş genetik varyasyon gösterdiği, verim ve yağ oranı bakımından üstün 

genotiplerin seleksiyonunun mümkün olduğu görülmüştür. 

Özet (İngilizce): River basin of Çoruh has a rich flora regarding medicinal and 

aromatic plants. But this region was not searching thoroughly besides cultivation and 

breeding studies on these plants are not enough. In this research essential oil plant 

such as Origanum, Melissa, Thymus, Nepeta, Satureja and Ziziphora species are 

searched in river basin of Çoruh, Erzurum at north, Kaçkar mountain, İspir, Eastern 

the Black Sea mountains, Kop mountains, Soğanlı mountains, Bayburt, Tortum and 

Oltu and Artvin at east in North-East Anatolia over 242 plant materials which have 

different origins were collected and their characteristic were examined in 2000-2004 

years. Plant material after selected due to different selection criteria was propagated 

and field trials were conducted. Also, a nursery was established in order to grow 

these important plants in our department. The cuttings were treated plant growth 

promoting rhizobacteria and determined percentage of rooting and root number per 

cuttings. Plant height, fresh shoot weight, dry shoot weight, and dry leaf weight and 

oil yield show wide genetic variation. Bacterial inoculation encouraged to rooting. 

 The results suggest that most of plants show wide genetic variation in the 

region due to their wild plant characteristic thus, valuable genotype selection point of 

view yield and essential oil is being possible. 

 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

34 

Türkçe Başlık: Satış Yerlerinden Alınan Maydanoz Örneklerinin Kekik Suyu ve 

Sirke ile Dekontaminasyonu 

İngilizce Başlık: Decontamination of Parsely Samples Using Oregano Water 

(O.Smyrnaeum) Or Grape Vinegar 

Yazar Adı: M. GÜLMEZ, N. ORAL, Ç. SEZER, B. DUMAN ve L.VATANSEVER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi ABD., Kars 

Kaynak: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2006,12(1):41-47 

Özet: Çiğ tüketilen sebzelerin tüketilmeden önce etkili bir şekilde dekontaminasyonu 

halk sağlığı açısından önemlidir. Bu araştırmada, genel olarak sebzelerin 

dekontaminasyonu çalışmalarına model olabileceği düşüncesiyle maydanoz 

kullanıldı.  

 Kars il merkezindeki 10 ayrı marketten alınan 50 adet maydanoz demetinin 

rutin olarak yapıldığı gibi musluk suyu ile dekontaminasyonuna karşılık ticari kekik 

suyu ve üzüm sirkesi içerisinde 1 dk. süreyle bekletmek suretiyle dekontaminasyonu 

sağlanmaya çalışıldı. Örnekler hijyen kriteri olarak kabul edilen koliformlar ve E. 

coli yönünden analiz edildi. Toplam 1.5 L sirke veya aynı miktarda kekik suyunun 

10 demet maydanozun dekontaminasyonunu sağlayıp sağlayamayacağı da araştırıldı. 

Ayrıca dekontaminasyondan sonra örneklerin duyusal analizleri yapıldı. Musluk 

suyu altında yıkama yeterli hijyenik güvence sağlamaz iken kekik suyu ve sirke 

içerisinde 1 dk süreyle bekletme tüm örneklerde tam güvence sağladı. Sirke, 

örneklerdeki koliform ve E. coli popülâsyonunu tam olarak yıkımladı. Kekik suyu ise 

E. coli popülâsyonunun tamamını yıkımlarken koliformlarm sayısını da Türk Gıda 

Kodeksi'nde bildirilen değerlerin altına düşürdü. Özellikle toplu üretim yapıldığında 

maydanozların ve salata yapımında kullanılan diğer sebzelerinin sirke veya kekik 

suyu ile dekontaminasyonu hijyenik salata elde etmeye katkı sağlar nitelikte bulundu. 

Özet (İngilizce): The effective decontamination of raw consumed vegetables before 

consumption is important in the point of the view of public health. In this study, 

parsely was preferred for a model of decontamination of vegetables. The routine 

washing procedure compared with decontamination by a 1 min dipping the samples 
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in oregano extract or in grape vinegar. As they are hygiene criterria organisms, 

coliforms and E. coli were enumerated from the samples. 

 A consecutive dipping of 10 parsely brunchs in a total of 1.5 L of oregano 

extract or grape vinegar were applied. Sensory analyses were also applied to the 

samples. Washing under tap water did not yield a satisfactory guarantee, while 

oregano extract and grape vinegar did. The grape vinegar inactivated all the 

coliforms and E. coli populations on samples. The oregano extract was also 

inactivated all the E. coli population, but not the coliforms althought the counts 

decreased to acceptable levels mentioned in Turkish Food Codex. It is pointed out in 

this study that the decontamination of vegetables used as salad materials with grape 

vinegar or oregano extract appeared to be effective on the production of a hygienic 

raw vegetable salad. 

 

Türkçe Başlık: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları, Tıbbi Adaçayı 

(Salvia officinalis L.) ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiştirme 

Teknikleri 

İngilizce Başlık: Use of Medicinal and Aromatic Plants and Cultivation of Sage 

(Salvia officinalis L.) and Oregano, Thyme Species 

Yazar Adı: R. B. BAĞDAT 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(TARM), Ankara 

Kaynak: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt 15 Sayı 1–2 (Özel 

Sayı)-2006 

Özet: Ülkemiz zengin florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu bitkilerin kullanımları ilaç, gıda, meşrubat, kozmetik sanayi ve 

veteriner hekimlikle sınırlı kalmamış, günümüzde organik tarım ve hayvancılıkta, 

fitoremediasyonda biyoakümülatör olarak kullanımları artış göstermektedir.  

 Adaçayı ve kekikler ülkemizden ihracatı yapılan önemli türler arasında olup 

kurağa ve soğuğa dayanımları da birçok tıbbi ve aromatik bitkiye kıyasla 

toleranslıdır. Sulandıkları takdirde yılda iki ve daha fazla ürün alınması mümkündür. 

 Bu derlemede ülkemiz doğal florasında bulunmamakla birlikte Orta Anadolu 
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Bölgesi ekolojik şartlarına iyi uyum sağlayan ve ekonomik anlamda yetiştiriciliği 

yapılan tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) ve kekik türlerinin kullanım alanları ve 

yetiştirme teknikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Özet (İngilizce) : Turkey has a rich natural biodiversity which has a great amount of 

medicinal and aromatic plant species. Nowadays, their usage are not limited only 

with medicine, food, bewerage, cosmetic industry and veterinary medicine. Organic 

farming and in phytoremedition as bioaccumulator are the potential usage fields of 

these plants. 

 Sage, oregano and thyme species are important export products which can be 

tolerant of drought and cold. Irrigation enhanced the yield, and make two or more 

harvest possible, annually. 

 In this rewiev, informations are given about the cultivation and usage fields of 

sage (Salvia officinalis L.), oregano and thyme species. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Farklı Kirlilik Etmenlerine Karşı 

Fitoremediasyon Davranışları 

İngilizce Başlık: Phytoremedation Behaviour of Some Medicinal and Aromatic 

Plants To Various Pollutants 

Yazar Adı: R. B. BAĞDAT1 ve E. M. EID2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara.  
2Kafr El-Sheikh University, 33516 Kafr El-Sheikh, Egypt. 

Kaynak: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2007,16(1-2):1-10 

Özet: Tıbbi ve aromatik bitkiler koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında 

önem kazanmışlardır. Civa, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin neden olduğu 

çevre kirliliği tüm dünyayı tehdit eder hale gelmiştir. Ağır ya da toksik metaller 

sudan beş kat daha yoğun ve hareketsiz olduklarından vücut tarafından 

sindirilemezler ancak besin zincirine geçebilirler. Zehirli endüstriyel atıklar sıvı 

gübrelerle karışarak tarım arazilerine yayılabilmektedirler. Topraktaki metal 

iyonların çözünemeyen formlara dönüştürülmesi oldukça pahalı, geniş alanlara 
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uygulanabilirliği de oldukça zor görünmektedir. Ağır metalleri bünyelerinde toplayan 

bitkiler sorunun çözümünde alternatif olarak görünmektedirler. Yapılan araştırmalar 

çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin (nane, lavanta, kekik, kantaron, kenevir, portakal 

nergisi, gül hatmi, labada, it üzümü vs) ağır metal ve çeşitli kirlilik etmenlerine aynı 

şartlarda yetiştirilen diğer bazı kültür bitkilerine kıyasla çok daha dayanıklı 

olduklarını göstermiştir. 

Özet (İngilizce) : Medicinal and aromatic plants have been used as herbal remedies 

and affordable health care products worldwide. Currently, their importance in 

conservation of vital biodiversity is detected and researches on this subject gained 

ground. Environmental contamination by heavy metals such as mercury, cadmium 

and lead is a serious problem throughout the world. Heavy or toxic metals are trace 

metals that are at least five times denser than water. They are also stable elements 

and can not be metabolized by the body or bio-accumulative and they passed up the 

food chain to humans. Toxic industrial wastes mixing with liquid agricultural 

fertilizers disperse farmlands. Reclamation of agricultural soil and transition of the 

metal ions into insoluble forms may quite expensive and can hardly be applied to 

huge areas. Heavy metal accumulator plants can be used as alternative solution for 

solving the problem. Researches on certain medicinal and aromatic plants (mint, 

lavander, thyme, st. john’s wort, pot marigold, hollyhock, garden sorrel, black 

nightshade sp. etc) showed that they can be more resistant to some heavy metals and 

other pollutants than other crops. 

 

Türkçe Başlık: Piliç Etlerinin Lezzet Kalitesi ve Raf Ömrünün Geliştirilmesinde 

Kekikli Yem Kullanımı 

İngilizce Başlık: Using Thymus Feed in Developing Shelf Life and Quality of Taste 

of Chicken 

Yazar Adı: H. YETİM, Z. GÖNÜLALAN, O. SAĞDIÇ, K. SARIOĞLU, M. 

ÖZKAN ve L. EKİCİ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda 

Mühendisligi Bölümü, Kayseri 

Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 106O454, 2008: 1-64, Ek 
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Özet: Bu proje ile ülkemizin dogal bir zenginliği olan kekiğin broiler tipi piliçlerde 

yem katkısı olarak kullanılarak, piliç etlerinin duyusal özelliklerinin gelistirilmesinin 

yanında oksidatif ve mikrobiyolojik stabilitesinin artırılması, etlerin raf ömrünün 

uzatılması ve toplam kalitesinin gelistirilmesi hedeflenmistir. Bu amaçla, İzmir 

kekiği (Origanum onites) yalnız başına ve zahter (Satureja hortensis), karabaş kekiği 

(Thymbra spicata) türleri ile yine İzmir kekiğinin 1:1:1 oranındaki karışımları piliç 

yemlerine %3.5 veya 7 oranlarında ilave edilmiştir. Kekiksiz yem tüketen piliçler ise 

kontrol grubunu oluşturmuştur. 42 gün süreyle farklı rasyonlarla beslenen piliçler 

veteriner hekim kontrolünde hijyenik şartlara azami ölçüde dikkat edilerek 

kestirilmiştir. Etler, laboratuvarda 1 gün dinlendirildikten sonra, standart parçalama 

yöntemine uygun bir şekilde but ve göğüs etleri ayrılmış ve göğüs etleri derileri ile 

butlar ise derili ve kemikli olarak steril poşetlere alınmıştır. Deneme planı 

çerçevesinde örnekler 4°C’de 0, 3 ve 6 gün ve -18°C sıcaklıkta 3 ve 6 ay süreyle 

depolanarak bazı fizikokimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve kromatografik 

analizlere tabi tutulmuştur. Sonuçta kekikli yemlerle beslenen piliçlerin oksidasyon 

stabilitelerinin kontrol örneklerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine kekik 

çeşit ve konsantrasyonu ile depolama süresinin etlerin TBA değerleri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca göğüs etlerine kıyasla daha fazla yağ içeren but 

örneklerinin oksidasyona daha duyarlı oldukları görülmüştür. Farklı kekik çeşidi ve 

konsantrasyonu ile beslenen piliçlerin etlerinin % nem, kül, protein, yağ, pH ve renk 

özelliklerinin kontrol örneklerinden farklı olmadığı saptanmıştır. Antioksidan özellik 

gösteren kekikle besleme işleminin piliç örneklerinin yağ asidi kompozisyonunu 

beklendiği şekilde önemli derecede değiştirmediği ve yine uygulamanın örneklerin 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini de çok fazla etkilemediği tespit edilmiştir. 

Ancak benzeri çalışmaların daha farklı baharat ve oranlar kullanılarak veya başka 

parametreleri de içine alacak şekilde tekrar edilmesinin yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Özet (İngilizce) : The aim of this project was to improve total quality and as well as 

sensory properties, oxidative and microbiological stability of the broiler type 

chickens fed by thyme that is a natural richness of this country. For this purpose, 

İzmir thyme (Origanum onites) alone and equal portions of zahter (Satureja 
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hortensis), karabas thyme (Thymbra spicata) and İzmir thyme were added to chicken 

feeds at the level of 3.5 and 7% for each feed mix while the control group contained 

no thyme. These chickens fed with different ratios of thyme for 42 days were 

slaughtered under the veterinarian controlled and utmost hygienic conditions. After 

one day keeping at the laboratory, thigh and breast of the carcasses were separated 

according to standard cutting practices, and the breast and thighs were transferred 

into sterile bags for the storage. The samples stored for 0, 3 and 6 days at 4°C, and 

for 3 and 6 months at -18°C were analyzed by using physicochemical, 

microbiological and chromatographic methods. Results showed that oxidation 

stability of chicken meats fed with thyme supplemented feeds was higher than that of 

the control groups. It was also determined that thyme type and level in the broiler 

feed affected TBA values of the meats together with the storage periods. The thigh 

meats were more susceptible to lipid oxidation compared to the breast meats that 

contains relatively lower amount of fat. The values of % moisture, ash, protein, lipid, 

pH and color of the meats from broilers fed with different thyme type and level of 

feed supplementation were not different from the control samples. Again, it was 

determined that feeding the broilers with thymes that have antioxidant properties was 

not altered fatty acid composition of the chickens as expected, and microbiological 

and sensory properties were not also greatly affected by the feed. In conclusion, 

however, similar studies using different herbs and their levels including some other 

parameters might be beneficial for the quality of chickens. 

 

Türkçe Başlık: Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Bulunan Faydalı 

Bitkiler ve Kullanım Alanlarının Araştırılması 

İngilizce Başlık: Beneficial Plants Naturally Found in Eastern Black Sea Region and 

Their Usage Fields 

Yazar Adı: Seda BİRİNCİ 

Danışman: Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 

Kaynak: Ç. Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi-204 sayfa, 2008, Adana. 

Özet: Bu araştırmada, Doğu Karadeniz Bölgesi florasında doğal olarak bulunan 

tıbbi, aromatik ve diğer faydalı bitkiler ilgili literatür taranarak, botanik ve yöresel 
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adları, botanik özellikleri, bileşimleri, etki ve kullanım alanları araştırılmıştır. Ayrıca 

aktarlarda satılan bitkiler ile insanların doğadan toplayarak farklı amaçlarla 

kullandıkları bitkilerin envanteri çıkarılmıştır. 

 Bölgede yapılan inceleme gezileri ve literatür çalışmaları sonucunda Doğu 

Karadeniz Bölgesinde doğal olarak bulunan, tıbbi, aromatik ve diğer amaçlarla 

kullanılan 117 farklı bitkinin bulunduğu saptanmıştır. 117 bitkinin tamamından ilaç 

olarak yararlanılmakta olup ayrıca 10’undan boya bitkisi, 4’ünden insektisit, 

6’sından hayvan hastalıklarında, 28’inden yemek olarak, 14’ünün uçucu ve sabit 

yağından, 8’inin reçine ve zamkından yararlanılmaktadır. Aktarlarda kuru ya da taze 

herba, çiçek ve yağı çıkarılmış halde 222 adet bitki türünün satıldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca yapılan gezi ve doğal yayılış alanlarının incelenmesi sonucu Capparis, 

Origanum, Astralagus, Allium, Hypericum, Ranunculus, Thymbra ve Mentha 

türlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunluk gösterdiği gözlenmiştir. 

 Doğu Karadeniz Bölgesi tıbbi, aromatik ve diğer amaçlı kullanılan bitkiler 

bakımından zengin bir floraya sahiptir. Bu bitkilerin kültüre alınarak, 

yetiştirilmelerinin teşvik edilmesiyle, bitkilerin doğadan toplanarak yok olması 

önleneceği gibi çiftçilere ek gelir kaynağı da sağlanacaktır. 

Özet (İngilizce) : In this study carried out around the Eastern Black Sea Region. The 

plant of research have been using as a medicinal plant at traditional and scientific 

medicine, food and dye etc. Some knowledge about their chemical contents, effects, 

usage and traditional names were presented in this research. A total of 117 species 

belenging to 298 genus from this study have been determined during survey, 

herbalists and references. As a result of the research; it is observed that the region is 

rich in the species of Capparis, Origanum, Astralagus, Allium, Hypericum, 

Ranunculus, Thymbra and Mentha. 

 All of the 118 genus have been used as medicinal plants. However, they have 

also used as dye plants (10 species), food (28 species), cosmetic and parfume (14 

species), insecticid (4 species), gums (8 species). We have determined that 222 

medicinal plants are sold by herbalists in the region. 
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 Eastern Black Sea Region has rich flora in terms of medicinal plants. The 

encourgement of growing these plants prevent from their picking up from nature in 

vain and their vanishing. Moreover, it provides extra income for farmers. 

 

Türkçe Başlık: Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Kekik (Origanum, Thymus, 

Satureja ve Thymbra sp.) Türlerinin Belirlenmesi ve Uçucu Yağ Özelliklerinin 

Saptanması 

İngilizce Başlık: Origanum, Thymus, Satureja and Thymbra Species Growing Wild 

in Lakes Region in Turkey and Their Essential Oil Properties 

Yazar Adı: H. BAYDAR1, T. KARADOĞAN1 ve H. ÖZÇELİK2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-Isparta 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1, 91-95,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Göller yöresi bitki coğrafyası açısından Akdeniz ve İran-Turan bölgelerinin 

kesişim yerinde bulunduğu için, özellikle Labiatae (Lamiaceae) familyası bitki türleri 

bakımından oldukça zengindir. 

 Bu araştırmada, Göller yöresinde yayılış gösteren, taşıdıkları karvakrol ve 

timol gibi bileşenler nedeniyle ‘kekik’ olarak tanınan Origanum, Thymus, Satureja 

ve Thymbra türlerinin belirlenmesi ve uçucu yağ özelliklerinin saptanması 

amaçlanmıştır. Thymbra cinsi 1 (T. spicata), Satureja cinsi 2 (S. cuneifolia ve S. 

thymbra), Origanum (O. minutiflorum, O. onites, O. majorana, O. sipyleum ve O. 

vulgare) ve Thymus (T. leucostomus, T. samius, T. longicaulis, T. zygioides ve 

T.cyclotrichum) cinsleri ise 5’er türle temsil edilmiştir. Origanum, Satureja ve 

Thymbra uçucu yağlarının karvakrol bakımından, Thymus uçucu yağlarının timol 

bakımından daha zengin olduğu, ancak bazı Origanum türlerinin linalol ve bazı 

Thymus türlerinin de karvakrol ve geraniol zengini olduğu belirlenmiştir. Origanum, 

Satureja ve Thymbra türlerinin yüksek oranlarda (%1.0-7.0), Thymus türlerinin ise 

daha düşük oranlarda (%0.3-1.5) uçucu yağ içerdikleri tespit edilmiştir. 
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 Uçucu yağ içeriği ve kompozisyonu üzerine rakımın önemli bir etkisi olduğu, 

rakım artışı ile birlikte genel olarak bütün türlerde uçucu yağ oranı düşerken, bazı 

türlerde karvakrol oranında belirgin bir artış olduğu saptanmıştır. 

Özet (İngilizce) : Göller region of Turkey is placed on the cross of Mediterranean 

and Iran-Turan georofic zone, and for this reason it is very rich in the number of 

plant species, particularly in Labiatae /Lamiaceae family. 

 In the present study, it was aimed to determine Thymbra, Satureja, Origanum 

and Thymus species growing wild in Lakes region and to carry out their essential oil 

characteristics. These species are traditionally consumed as ‘kekik’ which is the 

name given to those species with a thymol/carvacrol type odor. 1 Thymbra (T. 

spicata), 2 Satureja (S. cuneifolia and S. thymbra), 5 Origanum (O. minutiflorum, O. 

onites, O. majorana, O. sipyleum and O. vulgare) and 5 Thymus (T. leucostomus, T. 

samius, T. longicaulis, T. zygioides and T. cyclotrichum) species were determined 

during the survey. While the essential oils from Origanum, Satureja and Thymbra 

genera were rich in carvacrol, the oils from Thymus genera were rich in thymol. 

However, some Origanum species were rich in linalool and some Thymus species 

were rich in carvacrol and geraniol. Essential oil-rich (1.0-7.0%) species were 

belonging to the genera Origanum, Satureja and Thymbra. The essential oils of 

Thymus genera were moderate level (0.3-1.5%). 

 Altitude seemed to be important environmental factor influencing oil content 

and composition. In general, the plants collected from low altitudes contained more 

essential oil than that of the plants collected from high altitudes. High values for 

carvacrol were generally recorded at high altitudes. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’den Toplanan Bazı Lamiaceae Üyelerinin Metanolik 

Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri 

İngilizce Başlık: The Antimicrobial Activities of Methanolic Extracts of Some 

Lamiaceae Members Collected from Turkey 

Yazar Adı: M. KURŞAT ve P. ERECEVIT 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Fırat Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, Elazığ 
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Kaynak: Turkish Journal of Science & Technology Volume 4, No 1, 81-85, 2009 

Özet: Bu çalışmada; Türkiyede doğal olarak yetişen Satureja hortensis L., Stachys 

woronowii (Schischkin ex Grossh.) R. Mill, Ziziphora clinopodioides Lam., 

Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch) Ietswaart, Sideritis montana L. subsp. 

montana’nın antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. Bu bitki ekstraktlarının 

Pseudomonas aeruginosa DSM 50071, Klebsiella pneumonia FMC 5, 

Staphylococcus aureus COWAN 1, Bacillus megaterium DSM 32, Candida albicans 

FMC 17, Candida glabrata ATCC 66032, Trichophyton sp. and Epidermophyton 

sp.’ye karşı antimikrobiyal aktiviteleri belirtmek için disk difüzyon metodu 

kullanıldı. Sonuçlar bitki ekstraktlarının denenen mikroorganizmaların gelişmelerini 

farklı oranlarda engellediğini göstermiştir (9-20 mm). Fakat bazı bitki ekstraktlarının 

denenen mikroorganizmalara karşı etkisi olmadığı belirlendi.  

Özet (İngilizce) : In this study, the antimicrobial activities of methanolic extracts of 

Satureja hortensis L., Stachys woronowii (Schischkin ex Grossh.) R. Mill, Ziziphora 

clinopodioides Lam. Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch) Ietswaart and 

Sideritis montana L. subsp. montana growing as naturally in Turkey were 

investigated. The disk diffusion methods have been used to indicate the antimicrobial 

activities of these extracts on the test microorganisms as follows: Pseudomonas 

aeruginosa DSM 50071, Klebsiella pneumonia FMC 5, Staphylococcus aureus 

COWAN 1, Bacillus megaterium DSM 32, Candida albicans FMC 17, Candida 

glabrata ATCC 66032, Epidermophyton sp. and Trichophyton sp. Results indicated 

that plant extracts inhibited the growth of tested microorganisms (9-20 mm) in the 

different ratio, However some plant extracts had no effect against to tested 

microorganisms. 

 

3.2.2 Kekik Uçucu Yağı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Uçucu yağlar doğru teşhis edilmiş aromatik bitkilerden standart bir işlemle 

elde edilen kokulu sıvılardır (Başer, 2000). 

 Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların sentetik yolla elde 

edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü olması, çevre ve insan sağlığına zararlı 
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etkilerinin olmaması, ilaç sanayi yanında, gıda ve meşrubat, parfüm ve kozmetik 

endüstrisi ile aromaterapi gibi pek çok alanlarda kullanılması nedeniyle, dünyada her 

geçen yıl tüketimi artmakta, buna paralel olarak ülkemiz ekonomisinde de gelişmekte 

olan bir sektör olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye uçucu yağ içeren bitkiler 

bakımından oldukça zengin bir floraya sahiptir ve yüzlerce farklı uçucu yağ bitkisi 

doğal olarak yetişmektedir (Öztürk ve ark., 2009). 

 

Türkçe Başlık: Kekik Yağlarında Plak Kromatografisi Yardımıyla Toplam Fenol 

Miktar Tayini için Kolorimetrik Bir Metot 

İngilizce Başlık: A Colorimetric Method For Determining The Total Amount of 

Phenol in The Oleum Thyme By Thin Layer Chromatography 

Yazar Adı: M. TANKER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Eczacı Okulu Farmakognazi Enstitüsü, Üniversite, 

İstanbul 

Kaynak: İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 26; 26-31 (1963) 

Özet: Kekik yağlarında toplam fenol miktar tayini için, fenolleri plâk kromatografisi 

yardımıyla ayırıp bir diazo reaktifiyle renklendirme esasına dayanan kolorimetrik bir 

metot geliştirilmiştir. 

 Plak kromatografisinde, absorban madde olarak silisik asit ve solvan olarak 

benzen kullanılmıştır. Developman 1 saat sürer. Renklendirme p-nitranilin reaktifi 

yardımıyla yapılır. 

Özet (İngilizce) : A colorimetric method has been developed for the determination 

of the total phenol amount in the oleum thymi, which consists of separation of 

phenols by means of thin layer chromatography and subsequent coloration with diazo 

reagents. 

 Silisic acid and benzen was used as absorbent and solvent respectively, in thin 

layer chromatography. Development lasted for one hour. Coloration was done by 

means of p-nitraniline. 

 

Türkçe Başlık: Limon Kokulu Bir Kekik Türünün (Thymus sipyleus Boiss.) Uçucu 

Yağında Gaz Kromatografisi ile Araştırmalar 
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İngilizce Başlık : Gas Liquid Chromatography Researches on the Volatile Oil of a 

Thymus Species (Thymus sipyleus Boiss.) with a Lemon-like Odour 

Yazar Adı: N. TANKER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Kaynak: Ankara Ecz. Fak. Derg., 3(1), 115-135, 1973 

Özet: Türkiye'de uçucu yağ endüstrisi hemen hemen sadece Isparta-Burdur 

bölgesinde ve gül yağı elde edilişi bakımından gelişmiş bulunmaktadır. Gülyağı ve 

gül konkretine ilaveten Alanya'da elde edilen yasemin konkreti de yurtdışına 

satılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye yılda 170 ton civarında uçucu yağ ithal 

etmektedir. Türkiye'nin ithal ettiği uçucu yağların başında, yılda 101 ton ile sitronella 

gelmektedir. Cymbopogon türlerinden elde edilen ve limon kokulu bir uçucu yağ 

olan sitronella, daha ucuz olduğu için limon esansı yerine kullanılmaktadır. 

Cymbopogon memleketimizde yetişmediğine göre aynı maksatla kullanılacak başka 

bir bitkinin aranması ve çoğaltılması ve uçucu yağının elde edilmesi, Türkiye'deki 

uçucu yağ endüstrisine katkıda bulunacak bir husustur. 

 Bu çalışma Beynam Ormanı'nda (Ankara) yetişen ve limon kokulu bir bitki 

olan Thymus sipyleus Boiss.'ın bu açıdan değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ve bu 

türden elde edilen uçucu yağın bileşimi gaz kromatografisi yardımıyla açıklanmıştır. 

 Thymus sipyleus'un su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağı %13 

monoterpenik hidrokarbon fraksiyonu ve %87 yüksek temperatürde kaynayan ve 

oksijen taşımayan monoterpen fraksiyonu ihtiva eder. 

 Bu uçucu yağda monoterpenik 11 hidrokarbon ve oksijenli monoterpenlerden 

17 madde teşhis edilmiştir. Bunların başlıcaları alfa-pinen, kamfen, ß-pinen, sabinen, 

alfa-fellandren, limonen; ökaliptol, linalol, terpineol, sitronellol ve sitraldir. Uçucu 

yağda %21 sitral ve %13 ökaliptol bulunmuştur (planimetre ile yapılan tayine göre). 

Esterlerin varlığı, oksijenli monoterpenlerin bulunduğu fraksiyonun 

sabunlaştırılmasıyla saptanmıştır. 

 Gaz kromatografisi ile yapılan analizlerde, ikisi alçak temperatürdeki 

çalışmalar için uygun olan (Sistem I ve II), diğer ikisi ise yüksek ısıya dayanıklı 

stasyoner fazlar ihtiva eden (Sistem III ve IV) olmak üzere 4 sistemden 

faydalanılmıştır. 
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 Uçucu yağa, monoterpenik hidrokarbür fraksiyonuna ve oksijenli bileşikler 

fraksiyonuna ait olan ve ayrıca doğrudan doğruya bitki enjekte edilmek suretiyle elde 

edilen muhtelif kromatogramlar birbiriyle mukayese edilmiştir. 

 Doğrudan doğruya bitki enjekte etmek suretiyle elde edilen 

kromatogramlarda sitral, ökaliptol ve terpineol'ün oldukça fazla miktarda bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bitkinin ve uçucu yağının karakteristik kokusu bu sonucu 

doğrulamaktadır. Bu türde timol mevcut değildir. 

Özet (İngilizce): The lemon-like smelling volatile oil of Thymus sipyleus Boiss. 

growing in Beynam Forest (Ankara), contains 13 per cent monoterpene hydrocarbon 

fraction and 87 per cent higher boiling oxygen containing monoterpene fraction. 

 In this oil eleven (11) monoterpene hydrocarbons and eucalyptol were 

identified in the hydrocarbon fraction. The main compounds of this fraction were 

alpha-pinene, camphene, ß-pinene, sabinene, alpha-phellandrene and limonene. 

 In the second fraction of the oil seventeen (17) oxygenated compounds were 

identified of which eucalyptol, linalool, terpineol, citronellol and citral were found to 

be main components. Volatile oil contains 21% of citral and 13% of eucalyptol 

(measured with planimeter). 

 The presence of esters, such as geranyl acetate and bornyl acetate was 

verified by saponification of the oxygenated compounds fraction. 

 Four systems were used for the gas chromatographic analysis. Two of them 

had the stationary phases suitable for to use as lower temperatures (System I and II) 

and the other two had stationary phases which was stable at higher temperatures 

(System III and IV). Several choromatograms which belong to volatile oil, 

monoterpene hydrocarbon fraction, oxygenated compounds fraction and direct plant 

material were compared each other. 

 By introducing the plant material directly to the gas chromatograph it was 

found that in living plant citral, eucalyptol and terpineol were present in considerably 

great amount. The odour of the plant and volatile oil confirmed this. The presence of 

thymol is not to be found in Thymus sipyleus volatile oil. 
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Türkçe Başlık: Çanakkale Yöresinde Yetişen Bazı Kokulu Bitkilerin Uçucu Yağ 

Miktarı  

İngilizce Başlık: Essential Oil Amount of Some Aromatic Plants Occurring Around 

Çanakkale 

Yazar Adı: A. DOĞAN ve A. BAYRAK  

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarım Ürünleri Teknolojisi 

Bölümü-Ankara   

Kaynak: GIDA, Yıl:9, Sayı: 3, Sayfa: 173–177, Mayıs-Haziran 1984 

Özet: Çanakkale ilçelerinin doğal florasından toplanmış olan bazı kokulu bitkilerin 

subuharı destilasyonuyla saptanan uçucu yağ miktarları, havada kuru numunede ve 

numunenin kuru maddesinde sırasıyla; Umurbey-Hacılar mevkiinden toplanan 

Origanum vulgare L. (güveyi otu, mercanköşk) de %6,03 ve 6,62, Gelibolu–

Cumalıdan alınan Origanum vulgare L. de %4,93 ve 5,35, Bayramiç ilçesinden 

toplanan Origanum vulgare L. de %7,05 ve 7,66 yine Umurbey-Hacılar mevkiinden 

alınan Salvia multicaulis Vahl. numunelerinde ise %2,62 ve 2,82, Bayramiç’ten 

alınan Mentha tomentosa Urv. (tüylü nane) numunesinde %0,66 ve 0,72 olarak 

bulunmuştur. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimi Üzerinde Araştırma 

İngilizce Başlık: Researches On The Essential Oil Compositions of Some Thymus 

Species 

Yazar Adı: A. DOĞAN1, A. BAYRAK1 ve A. AKGÜL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1A.Ü. Ziraat Fakültesi TÜT, Bölümü, ANKARA  
2ANKARA Atatürk Üniv. Ziraat. Fak. TÜT Bölümü, ERZURUM 

Kaynak: GIDA, Yıl:10, Sayı:4, Sayfa: 213–217, Temmuz-Ağustos 1985. 

Özet: Doğal floradan toplanan 4 farklı kekik türünün uçucu yağ bileşenleri gaz 

kromatografisi yardımıyla belirlenmiştir. Erzurum'dan sağlanan Thymus rariflorus'da 

23 ve T. parviflorus'da 22, Ankara'dan alınan T. serpyllum'da 23, Datça'dan toplanan 

T. capitatus'da 17 bileşen teşhis edilmiştir. Uçucu yağların oksijenli bileşenleri, 
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örneklerin %70.23–94.40'ını oluşturmaktadır. Bunlardan timol %52.68 ile T. 

serpyllum'un, karvakrol %49.60 ile T. capitatus'un ana bileşenidir. Erzurum 

türlerinde ise bu bileşenlerin miktarları birbirine yakındır. Timol ve karvakrol 

sırasıyla T. rariflorus'da ,%29.61, %31.71; T. parviflorus'da %36.26, %26.10. Ayrıca 

bu türlerde α-terpinen ve p-simen, T. serpyllum'da terpinen–4-ol ve borneol, T. 

capitatus'da ise linalol ve linalil asetat daha fazla bulunan bileşenlerdir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Majorana hortensis Moench, Satureja montana L. ve Thymus 

vulgaris L. Uçucu Yağlarının Antibakteriyel Etkileri 

İngilizce Başlık: Antibacterial Activities of Essential Oils From M. hortensis 

moench, S. montana L. and T. vulgaris L. 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN1, F. AKSU2 ve H. S. Z. AKSU2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana 

Kaynak: 2. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran 1987. ANKEM Dergisi, 

Özel Sayısı  , Cilt 1, No. 3, S. 270-275, (1987). 

Özet: M. hortensis, S. montana ve T. vulgaris Çukurova bölgesi ekolojik 

koşullarında kültürü yapılabilen bitki türleridir. Bu bitkilerden hazırlanan uçucu 

yağların (essential oil) Kirby-Bauer disk yöntemi kullanılarak, hasta 

materyallerinden izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif patojen bakterilere karşı 

antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır.  

 Uçucu yağ emülsiyon diskleri %5'lik Tween 80 ile hazırlanmıştır. Ayrıca 

testte karşılaştırma amacıyla amoksisilin, gentamisin ve sefalotin diskleri de 

kullanılmıştır. 

Özet (İngilizce) : M. hortensis, S. montana and T. vulgaris are grown in cultural 

conditions in Çukurova province. Essential oils of these plants are prepared and 

tested against Gram positive and Gram negative pathogens that are isolated from 

patients' materials. 
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 Essential oil emulsions were prepared with Tween 80 5%. Also, amoxicillin 

gentamicin and cephalothin sensitivity dises are tested for comparison. 

 

Türkçe Başlık: Timol/Karvakrol İçeren Labiatae Türleri ve Thymbra spicata 

(Karabaş Kekik, Zahter) Uçucu Yağının Bileşimi 

İngilizce Başlık: Thymol/Carvacrol Containing Labiatae Species and Volatile 

Composition of Essential Oil of Thymbra spicata 

Yazar Adı: A. DOĞAN1, A. BAYRAK1 ve A. AKGÜL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Department of Food Science, Faculity of Agriculture, Ankara University, Ankara 
2Department of Food Science, Faculty of Agriculture, Ataturk University, Erzurum 

Kaynak: GIDA, Yıl:12, Sayı:6, Sayfa: 359–362, Kasım-Aralık 1987 

Özet: Bu literatür ve Thymbra spicata (Karabaş kekik, Zahter) uçucu yağı üzerinde 

yapılan çalışmalarda, Labiatae familyasının çeşitli türlerinden bazı bitkilerin en etkili 

veya onları kokularıyla karakterize eden timol ve karvakrol oranları özetlenmiş ve: 

araştırıcılara toplu bir bilgi sunulmaya çalışılmıştır.  

 Daha sonra, halk arasında Karabaş kekik veya Zahter olarak bilinen Thymbra 

spicata L. uçucu yağı Gaz Kromatoğrafide ve daha önce yapılan IR ve MS 

çalışmalarıyla analiz edilerek kompozisyonu belirlenmiştir. Belirlenen 18 bileşen 

içinde en çok karvakrol, δ-terpinen, p-simen, timol ve karyofillen bulunmuştur. 

Özet (İngilizce): Origanum, Satureja and Thymus genus are characterized by their 

thymol and carvacrol odour generally. Thymol and carvacrol containing are changed 

from region to region and from species to species. 

 The essential oil of Thymbra spicata growing wild in Turkey, from three 

different locations were investigated by, GC. 18 components were identified, the 

main ones being carvacrol, δ-terpinene, p-cymerie, thymol and caryophyllene. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. Uçucu Yağının Bileşimi 

İngilizce Başlık: Composition of The Essential Oil of Origanum onites L. 

Yazar Adı: M. ÖĞÜTVEREN1, F. Z. ERDEMGİL1, M. KÜRKÇÜOĞLU2, T. 

ÖZEK1 ve K. H. C. BAŞER1 
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Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi-Eskişehir,  
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognazi Ana Bilim Dalı-Eskişehir. 

Kaynak: VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu,Vol.II., 119-124, 

İstanbul, 7-11/09/1992. 

Özet: Origanum onites L. (İzmir kekiği)'in toprak üstü kısımlarından su ve su buharı 

distilasyonları ile elde edilen uçucu yağlar Gaz Kromatografisi ve Gaz 

Kromatografisi/Kütle Spektrometresi ile analize tabi tutulmuştur ve bazı yağların 

fizikokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Yağların ana bileşenleri karvakrol (%65.91–

67.06), linalool (%12.84–14.84) ve p-simen(%3.24-3.74) olarak bulunmuştur.  

Özet (İngilizce): The water and steam distilled essential oils of Origanum onites L. 

were subjected to GC and GC/MS analysis and their physicochemical properties 

were determined. The major component of the oils; carvacrol (65.91-67.06%), 

linalool (12.84-14.84%) and p-cymene (3.24-3.74%) were isolated. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. Uçucu Yağının Bileşimi 

İngilizce Başlık: Composition of The Essential Oil of Origanum onites L. 

Yazar Adı : Fatma Zerrin ERDEMGİL 

Danışman : Yard. Doç. Dr. Muzaffer ÖĞÜTVEREN 

Kaynak : A. Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 53 sayfa, 1992, Eskişehir. 

Özet: Bu çalışmada İzmir'de yetişen ve "İzmir kekiği" adıyla bilinen "Origanum 

onites L." bitkisinden yararlanılmıştır. Bitkinin topraküstü kısımlanndan su ve su 

buhan distilasyonu yöntemleri ile uçucu yağ elde edilmiştir. Uçucu yağın eldesi, 

laboratuar ve pilot ölçekte gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağın fizikokimyasal 

özellikleri belirlenmiş, bileşenleri GC, GC/MS ve diğer analiz yöntemleri ile 

saptanmıştır. Uçucu yağın ana bileşeni olarak %65–67 oranında karvakrol 

belirlenmiştir. Ayrıca kütüphane ve literatür çalışması ile bitkinin botanik özellikleri 

ve diğer Origanum türlerinin kullanım alanları da incelenmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, "Origanum onites L." which is known as "İzmir 

kekiği" and growing widespread in Western and Southern regions of Turkey was 

used. The essential oil was obtained from the above ground parts by hydrodistillation 
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and steam distillation at laboratory scale and pilot scale. The physicochemical 

properties of the essential oil were determined, components of the oils were 

ascertained by GC, GC/MS and other physicochemical methods. The majör 

component of the oils was carvacrol (%65–67). 

 

Türkçe Başlık: Thymus longicaulis C. Presl. var. subisophyllus (Borbas) Jalas 

Uçucu Yağının Bileşimi 

İngilizce Başlık: Composition of The Essential Oil of Thymus longicaulis C. Presl. 

var. subisophyllus (Borbas) Jalas 

Yazar Adı: K. H. C. BAŞER1, G. TÜMEN2, T. ÖZEK1 ve M. KÜRKÇÜOĞLU1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, Eskişehir 
2Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Balıkesir 

Kaynak: IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri  Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Yayın 

No. 641, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi Yay. No. 1, S. 397-403, Eskişehir(1992). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Analysis of the volatile constituents of Thymus longicaulis var. 

subisophyllus of Turkish origin was achived by a combination of GC and GC/MS. 

Fifty seven components were identified, of which thymol (21.7%), p-cymene 

(15.4%) and borneol (15.8%) were the most abundant constituents. 

 

Türkçe Başlık: Güney Anadolu'da Yetişen Bir Kekik Türünün (Origanum 

minutiflorum Schwarz et Davis) Uçucu Yağı Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Researches On The Essential Oil of A Thyme Species Occurring in 

South Anatolia 

Yazar Adı : Selver SOLAKEL 

Danışman : Prof. Dr. Engin ŞARER 

Kaynak : Ankara Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 80 sayfa, 1993, Ankara 

Özet : Origanum türleri eski çağlardan beri ilaç ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerdir. Bu bitkiler, uçucu yağlarında ana bileşenler olarak genellikle timol ve 

karvakrol taşırlar. Ancak bazen bu uçucu yağlarda ne timol ne de karvakrol bulunur. 
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Origanum türlerinden elde edilen uçucu yağlar bazı terapötik etkilere sahiptirler. 

Bunun yanı sıra bu yağlar endüstride de kullanılırlar. Anadolu'da yirmibir Origanum 

türü doğal olarak yetişmektedir. Bu çalışmada, endemik bir tür olan ve Güney 

Anadolu'da halk arasında tedavide kullanılan Origanum minutiflorum Schwarz et 

Davis'in uçucu yağ bileşimi incelenmiştir. Farklı yüksekliklerden toplanan iki O. 

minutiflorum örneğinin uçucu yağ miktarları: %4.3 (Örnek I) ve %5.3 (Örnek II) 

olarak saptanmıştır. Uçucu yağlar kolon ve gaz kromatografisi yöntemiyle analiz 

edilmiştir.İncelenen yağ örneklerinde otuzbeş bileşik saptanmıştır. Her iki örnek de 

yüksek miktarda karvakrol içermektedir (%90.78, %92.95). 

Özet (İngilizce) : Origanum species have been used as medicine and spices since 

antiquity. These plants generally contain thymol and carvacrol as the main 

components of their volatile oils. But in some cases neither thymol nor carvacrol 

were found in their oils. The volatile oils of Origanum species have some therapeutic 

effects. in addition to these effects, Origanum oils have been used by the industry. 

Twenty-one species of Origanum grow wild in Anatolia. In this study, we examined 

the composition of the volatile oil of Origanum minutifloram Schwarz et Davis, 

which is an endemic plant and used in the folk medicine in southern Anatolia. The 

volatile oil contents of two samples of O. minutiflorum from different altitudes were 

4.3% (sample I) and 5.3% (sample II). The oils were analyzed by LSC and capillary 

GLC. Thirty-five compounds were identified in the oil samples. Both samples are 

characterized by the high content of carvacrol (90.78%, 92.95%). 

 

Türkçe Başlık : Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Hatlarının Bazı 

Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma 

İngilizce Başlık : Research On The Determination of Some Agronomical and 

Qualitative Characteristics of Generated Origanum onites L. Lines 

Yazar Adı : Handan KIRMAN 

Danışman : Prof.Dr. Ayhan CEYLAN 

Kaynak : E.Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 51 sayfa, 1993, İzmir. 

Özet : E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün Bornova araştırma 

alanlarında İzmir Kekiği (Origanum onites L.) hatlarının (1, 3, 4, 11 nolu hatlar ve 
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Kütaş hattı) bazı agronomik ve teknolojik özelliklerini araştırmak için deneme 

yapılmıştır. Deneme 1990-1991 yılları arasında yürütülmüş ve bitkiler Temmuz ve 

Eylül aylarında olmak üzere iki kez hasat edilmiştir. En yüksek tarla verimleri 1 ve 

11 nolu hatlardan elde edilmiştir. Yıllık olarak yeşil herba verimi 613,2-1045,4 

kg/da, drog herba verimi 198,0-357,3 kg/da, drog yaprak verimi 146,2-257,5 kg/da, 

yeşil yaprak verimi 453,5-750,4 kg/da ve kuru madde verimi 187,0-335,6 kg/da 

arasında bulunmuştur. 

 En yüksek uçucu yağ oranı Kütaş hattında gözlenmiştir (Drog herbada %2,36, 

drog yaprakta %3,00). Uçucu yağ oranları drog herbada %1,65 ile %2,36 arasında, 

drog yaprakta ise %1,66 ile %3,00 arasında saptanmıştır. 

 Uçucu yağda carvacrol oranı 11, 3 ve 4 nolu hatlarda yüksek bulunmuştur. 

Carvacrol oranlarının drog herbada %55,27-%76,50 arasında değiştiği görülmüştür. 

Linolool oranı ise 1 nolu hatta yüksek çıkmıştır (en yüksek %16,97). 

Özet (İngilizce) : In this study, some researches and experiments which were 

conducted on Origanum onites L. lines in ecological conditions of Bornova to 

understand same agronomic and technological characteristics of the plant are 

explained. 

 The experiments were conducted in 1990-1991 and plants were harvested 

twice, in fuly and September. The highest field yield was in 1st. and 2th. lines. It was 

observed that annual yield af green herbage, drug herbage, drug leave and green 

leave were between 613.2-1045.4 kg/da, 198.0-357.3 kg/da, 146.2-257.5 kg/da, 

453.5-750.4 kg/da respectively. And yield of dry material annually changed 187.0-

335.6 kg/da. 

 The highest rate of essential oil was in Kütaş line (2.36% in drug herbage, 

3.00% in drug leave). Essential oil rate changed 1.65% ta 2.36% in drug herbage, and 

1.66% to 3.00% in drug leave. 

 The highest carvacrol rate was in 2th., 3rd. and 4th. lines. Carvacrol rate was 

55.27%-76.50% in drug herbage, 33.74%-77.84% in drug leave. And the highest rate 

of linalool rate was observed in 1 st. line (16.97%). 
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Türkçe Başlık : Güney Anadolu Bölgesinde Yetişen Satureja Türlerinin Uçucu 

Yağlarının Kimyasal Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması 

İngilizce Başlık : Compositions and Antimicrobial Activities of The Essential Oils 

of Satureja Species Growing in South Anatolia 

Yazar Adı : Gamze KÖKDİL 

Danışman : Prof.Dr. Engin ŞARER 

Kaynak : Ankara Ü. Eczacılık Fakültesi-Doktora Tezi 82 sayfa, 1993, Ankara. 

Özet : Lamiaceae familyasından Satureja cinsine ait bitkiler başlıca Avrupa ve Asya 

kıtasına dağılmış olarak bulunmaktadırlar. Bu cinse ait bazı türler baharat olarak 

bilindikleri gibi tıbbi amaçla da kullanılmaktadırlar. Satureja türlerinden elde edilen 

uçucu yağlar genellikle fenollerle karakterize edilmekte fakat bazı Satureja yağları 

fenolleri taşımamaktadır. Yapılan kemotaksonomik çalışmalarda bazı kemotiplerin 

varlığı da saptanmıştır. 

 Anadolu'da 14 Satureja türü bulunmaktadır. Bu türlerden beş tanesi Güney 

Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişmektedir. Bu türler: S. hortensis, S. thymbra, 

S. cuneifolia, S. cilicica ve S. amani'dir. Bunlardan S. cilicica ve S. amani endemik 

türlerdir. İncelenen bu türlerde uçucu yağ miktarları sırasıyla %4.8, %3.7, %2.5, 

%1.6 ve %3.8’dir. Bu uçucu yağların kapiler gaz kromatografîsi ile yapılan 

analizlerinde 34 terpenik bileşik saptanmıştır. 

 S.hortensis uçucu yağı ana bileşen olarak timol(%47.02) ve karvakrol 

(%36.79) içermektedir. Timol, S. thymbra ve S. amani yağlarında yüksek 

oranda(%71.199 ve %61.49) bulunurken karvakrol S.cuneifolia ve S.cilicica uçucu 

yağlarının ana bileşenini oluşturmaktadır(%83.92 ve %63.765). 

 Bu uçucu yağların antibakteriyal ve antifungal etkileri araştırıldığında; tüm 

örneklerin Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis. 

Escherichia coli, Candida albicans ve Candida tropicalis üzerinde etkili oldukları 

saptanmıştır. 

Özet (İngilizce) : Plants belonging to the Satureja genus of Lamiaceae family are 

mainly distributed in Eurasia. Some species of these plants are well known as a 

culinary herb and used medicinally. 
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 The essential oils obtained from Satureja species have been characterized by 

phenols, but some Satureja oils which did not consist of large amounts of phenols 

have also been described. In chemotaxonomic studies of numerous species, several 

chemotypes are frequently noted. 

 Fourteen Satureja species are distributed in Anatolia. Five of them are 

growing wild in South Anatolia. These are: S. hortensis, S. thymbra S. cuneifolia, S. 

cilicica and S. amani. Among them, S. cilicica and S. amani are endemic species. Oil 

yields(v/w) of the investigated species were 4.8%, 3.7%, 2.5%, 1.6% and 3.8% 

respectively. 

 The oils were analyzed by capillary GLC. Thirty-four terpenic components 

were identified in the oils. The main components in S.hortensis oil were thymol 

(47.02%) and carvacrol (36.79). While thymol was found high percentage in 

S.thymbra and S.amani oils (71.199% and 61.49%), carvacrol was the major 

component in the oils of S.cuneifolia and S.cilicica (83.92% and 63.765%). 

 The antimicrobial and the antifungal activities of the essential oils were also 

investigated. All the essential oils were effective against Staphylococcus aureus, 

Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans and 

Candida tropicalis. 

 

Türkçe Başlık: Çukurova'nın Dağlık ve Ova Kesiminde Yetiştirilen Karabaşkekik 

(Thymbra spicata)' in Uçucu Yağ Bileşimi 

İngilizce Başlık: The Component of Volatile oil of Thymbra spicata Cultivated 

under the Mountainous and Plain Conditions in Çukurova 

Yazar Adı: S. TANSI ve M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Ç.Ü.Z.F. 25. Kuruluş Yılı 

Özel Sayısı: 233-240, Ç.Ü.Z.F (1994). 

Özet: Thymbra spicata Çukurova'da doğal olarak yetişebilen bir bitkidir. Bu bitkinin 

kültüre alınma olanaklarını amaçlayan bu çalışmada, doğadan toplanan bitkiler dağ 

ve ova koşullarını oluşturmak amacıyla Adana ve Pozantı koşullarında kültüre 
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alınmış ve çiçeklenme döneminde hasat edilerek herba ve uçucu yağ verimlerinin 

yanı sıra uçucu yağın bileşimleri saptanmıştır. 

 Denemede Adana'da yetişen bitkilerde taze herba veriminin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Uçucu yağ oranlan arasında deneme yılları ve yerleri 

bakımından bir farklılık çıkmamakla birlikte uçucu yağ verimleri taze herba 

verimlerine paralel olarak Adana'da daha yüksek bulunmuştur. Uçucu yağın 

bileşiminde karvakrol, p-cymen, g-terpinen, sabinen, β-pinen, myrcen, β-

caryophyllen, sesquiterpen saptanmıştır. Yağın ana bileşenini karvakrol (%60) 

oluşturmuştur. Adana ve Pozantı karşılaştırıldığında uçucu yağ bileşenleri arasındaki 

farklılıklar önemli bulunmamıştır. 

Özet (İngilizce) : Thymbra spicata is commonly grown in Çukurova . In order to 

cultivate Thymbra spicata, the plants collected from the flora were grown in Adana 

and Pozantı for representing mountainous and plain conditions. The plants were 

harvested at flowering stage at both experimental areas. 

 Maximum fresh plant yields were obtained from Adana. In terms of volatile 

oil contents there were not significant .differences considering years and regions. 

The highest volatile oil yields being parallel to fresh yields were found in Adana. 

Volatile oil contained carvacrol, p-cymen, g-terpinen, sabinen, β-pinen, myrcen, β-

caryophyllen, sesquiterpen. When compared the locations for volatile oil 

components, no significant differences were found between Adana and Pozantı. 

 

Türkçe Başlık : Karabaş ve Adi Kekiklerden Elde Edilen Uçucu Yağların Toprak 

Mikroorganizmalarına ve Toprağın Antifitopatojen Potansiyeline Olan Etkileri   

İngilizce Başlık : The Effects of Essential Oils Extracted From Thymbra spicata L. 

var. spicata and Satureja thymbra L. on The Microorganisms and 

Antiphytopathogenic Potentials of The Soil 

Yazar Adı : Abdullah ÜNLÜ 

Danışman : Prof. Dr. Oktay YEĞEN 

Kaynak : Akdeniz Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 58 sayfa, 1995, Antalya. 

Özet : Thymbra spicata L. var. spicata ve Satureja thymbra L.' nın uçucu yağlarının 

fungitoksik potansiyele sahip olduğu daha önceki çalışmalarda saptanmıştır. Bu 
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çalışmada, bu bitkilerden elde edilen uçucu yağlar perlite belirli konsant rasyonlarda 

emdirilerek, mikroorganizma bakımından zengin topraklara karıştırılmıştır. Bu 

işlemden sonra, 6 hafta süreyle bu topraklardan alınan örneklerle topraktaki 

mikroorganizma sayıları (fungus, aktinomiset, bakteri), topraktaki dehydrogenaze 

aktivitesi ve toprağın antifipatojen potansiyeli tesbit edilmiştir. 

 Bu denemeler her iki bitkiden elde edilen eterik yağlar için ayrı ayrı 

yapılmıştır. Bunun sonucunda daha etkili yağın T. spicata var. spicata olduğu tesbit 

edilmiştir. Son olarakta T. spicata var. spicata ile bir fungisit karşılaştırılmak üzere 

bir deneme daha kurulmuştur. Bunun sonucunda Dazomet T. spicata var. spicata'ya 

göre daha etkili olmuştur. 

Özet (İngilizce) : T. spicata var. spicata and S. thymbra are plants that have 

fungitoxic potentials. In this study, the essential oils extracted from these plants were 

firstly imprognated to the perlite and then mixed with the soil which was rich with 

microorganisms. After this treatment the soil samples were taken every week for a 

period of 1,5 month. Number of microorganisms (fungi, actinomycetes, bacteria), the 

activity of dehydrogenase in soil and antiphytopathojen potential of the soil were 

investigated. 

 This study was carried out for each essential oil. The essential oil of T. 

spicata var. spicata was found to be more effective than that of S. thymbra. 

 Finally the essential oil of T. spicata var. spicata was compared with a 

fungicide, Dazomet, in terms of activity. Both of them showed higher activities than 

that of control, dazomet being the more effective than T. spicata var.spicata. 

 

Türkçe Başlık: Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis Uçucu Yağının 

Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi 

İngilizce Başlık: Chemical Composition and Antimicrobial Properties of the 

Essential Oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H.Davis 

Yazar Adı: E. ŞARER1, S. PANÇALI1 ve S. YILDIZ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 
2A.Ü. Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
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Kaynak: Ankara Ecz. Fak. Der. 25,1 (1996) 

Özet:  Ülkemizde 21 Origanum türü doğal olarak yetişmektedir. Bu çalışmada, 

Güney Anadolu'da endemik bir tür olan Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. 

Davis uçucu yağ örneklerinin kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal etkileri 

incelenmiştir. Farklı yüksekliklerden toplanan bitkilerden elde edilen iki uçucu yağ 

örneği, CC ve GC tekniklerinden yararlanarak analiz edilmiştir. Her iki uçucu yağ 

örneğinin ana bileşeni karvakrol'dür (%90.78 ve 92.95). Uçucu yağ örneklerinin 

antimikrobiyal aktivitesi de incelenmiştir. Uçucu yağlar, dört test bakterisi ve iki 

mantarın gelişimini önemli ölçüde inhibe etmişlerdir. 

Özet (İngilizce): There are 21 Origanum species growing wild in Anatolia. in this 

study, the chemical composition and antimicrobial properties of the essential oil 

samples of Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis, endemic plant of 

Southern Anatolia, were examined. The essential oils from different altitudes were 

analysed by using CC and GC. The main component of the both essential oil samples 

is carvacrol (90.78 and 92.95%). Essential oils showed high antimicrobial activity 

against four test bacteria and two fungi. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Origanum onites L.) Yağ Altı Suyunun Farmakolojisi 

İngilizce Başlık: Pharmacology of Thyme Oil (Origanum onites L.) 

Yazar Adı : Süleyman AYDIN 

Danışman : Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK 

Kaynak : Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Doktora Tezi 229 sayfa, 1996, Eskişehir. 

Özet : Antik çağlardan beri kekik olarak kullanılmakta olan bitkilerin başında 

Origanum onites L. gelmektedir. Bugün bu bitki türünün kullanımına devam 

edilmekle birlikte ekonomik önemi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda kekik 

yağ-altı-suyunun çeşitli terapötik amaçlarla halk arasında kullanıldığı bildirilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmada YAS'nun farmakolojik etkilerinin taranması amaçlanmıştır. 

YAS'nun akut ve kronik toksisitesi, antibakteriyel ve antifungal etkileri, genel 

davranışlar üzerine etkisi, analjezik etkisi, barbiturat uyku zamanı ve safra akışı 

üzerine olan etkileri, izole aorta, üeum ve vas deferens preparatları üzerine olan 

etkileri, karaciğer, pankreas ve dalak gibi bazı iç organlara olan etkilerinin histolojik 
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açıdan incelenmesi, kan şekeri, kolesterol ve trigliserit gibi biyokimyasal 

parametrelere olan etkisi, obesite ve genel vücut performansına olan etkileri, kan 

basıncı ve solunum sistemleri üzerine olan etkileri de in vivo olarak incelenmiştir. 

YAS'nun ne akut ne de kronik herhangi bir toksik etkisinin bulunmadığı, sindirim ve 

kardiyovasküler sistem üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Biyoesseyle 

yönlendirilmiş ayrıştırma yöntemiyle elde edilen YAS fraksiyonlarından hekzanh 

ekstrenin inhibitör nitelikte bileşikler taşıdığı, öte yandan kloroformlu ekstresinin 

kardiyovasküler etkilerden sorumlu bileşikler içerdiği bulunmuştur. Kardiyovasküler 

sistem üzerine olan etkinin klorformlu ekstrede bulunan ve içinde cis-p-ment-4-en-

l,2-diol ve bunun 3-en izomeri'nin ana bileşik olarak, karvakrol gibi diğerlerinin 

minör bileşik olarak bulunduğu gösterilen ve ITK'de Rf değeri 7 olan lekeden ileri 

geldiği anlaşılmıştır. Kardiyovasküler etkinin, spesifik olarak alfaik-adrenoseptörler 

üzerinde agonistik etki aracılığıyla ortaya çıktığı anlaşılmış ve böylece bu reseptörler 

üzerine selektif etkili agonist varlığı ilk kez gösterilmiş bulunmaktadır. 

Özet (İngilizce) : Origanum onites L. (İzmir kekiği) herb purchased from the market 

and cyclone powder which is a waste material of industrial Origanum preparation, 

were used in this study. Since Origanum cyclone powder has no industrial use, its 

continuous production creates disposal problem in Origanum herb milis.The first aim 

of this study was to determine the lipid compositions of Origanum onites and 

Origanum cyclone powder and secondly to seek fields of utilization for the lipid 

extract of Origanum cyclone powder. Lipids were extracted from each material using 

various solvent systems. The yield of total lipid extracts varied between 4.2% and 

8.4% (on absolute dry weight) according to the solvent system used. 

 After saponification of the lipit extract, sterols and hydrocarbons of 

unsaponifable part were separated by chromatographic methods and their 

compositions were determined by GC/MS analysis. The main component of sterols 

was P-sitosterol in both material and the main component of hydrocarbons were 

nonacosane in Origanum onites, hentriakontane in Origanum cyclone powder.Total 

lipit extracts were fractionated into neutral, glyco and phospholipids by column 

chromatography, and into neutral, polar lipids by counter current distribution. The 

lipid components and fatty acid compositions of each class were investigated by Thin 
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Layer Chromatography and GC/MS after converting them into methyl esters. The 

fatty acid compositions of each material were found to be similar. The main fatty 

acid components of Origanum onites and Origanum cyclone powder were linolenic 

acid (44.5%; 18.8%), palmitic acid (23.3%; 38.6%), linoleic acid (13.5%; 12.7%), 

oleic acid (8.2%; 14.3%), respectively.P-sitosterol and P-sitosterol-p-D-glcp 

(glycopyranoside) were isolated from cyclone powder extract by column 

chromatography. The pigments were İsolated from Origanum onites and Origanum 

cyclone povvder with acetone and analyzed with UV-spectrofotometry and TLC. 

 

Türkçe Başlık : Üç Origanum Türü ; Origanum majorana L., Origanum 

minutiflorum O. Schwarz and P.H. Davis ve Origanum onites L. Uçucu Yağlarının 

Fraksiyonlu Distilasyonu 

İngilizce Başlık: Fractionally Destilization of Essential Oils of Three Origanum 

Species: Origanum majorana L., Origanum minutiflorum O. Schwarz and P. H. 

Davis and Origanum onites L. 

Yazar Adı: İlhan BOYDAĞ 

Danışman: Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 133 sayfa, 1996, 

Eskişehir 

Özet: Piyasa kaynaklı Origanum majorana L. ve Origanum minutiflorum O. 

Schwarz et P. H. Davis ile tarafımızdan su buharı distilasyonu ile elde edilmiş olan 

Origanum onites L. uçucu yağları fraksiyonlu distilasyona tabi tutuldu. 

 Bu uçucu yağların ana bileşiklerinden karvakrol %99.27, p-simen %95.14, 

linalool %96.97, γ-terpinen %80.15 oranında saflaştırıldı. Saflaştırılan bileşiklerin 

fizikokimyasal ve spektroskopik analizi gerçekleştirildi. 

 Origanum onites L. uçucu yağının GC ve GC/MS analizleri sonucu 57 adet 

bileşik belirlenmişken fraksiyonlamadan sonra yapılan analizlerde tanımlanabilen 

bileşik sayısının 93' e çıktığı gözlendi. 

Özet (İngilizce) : Fractional distillations of essential oils of Origanum majorana L. 

and Origanum minutiflorum O. Schwarz et P. H. Davis purchased from the supplier 

and that of Origanum onites L. steam distilled by us were carried out. 
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 Carvacrol, p-cymene, linalool and γ-terpinene were purified up to 99.27, 

95.14, 96.97 and 80.15% purify and their physicochemical and spectroscopic 

analyses were conducted. 

 While only 57 compounds were identified in the oil Origanum onites, 

fractionation led to the identification of 93 compounds. 

 

Türkçe Başlık : Kekik (Origanum onites L.) Yağ-Altı-Suyu'nun Kardiyovasküler 

Sistem Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Cardiovascular Actions of Kekik (Origanum onites L.) Aqueous 

Distillate Which Accumulates Under The Essential Oil (ADO) 

Yazar Adı: S. AYDIN, Y. ÖZTÜRK and K. H. C. BAŞER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç 

Araştırma Merkezi, Eskişehir 

Kaynak:  XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Ankara, 22–24 Mayıs 1996, Syf: 339–344(1997). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum onites L., which is a well known medicinal plant for 

centuries since antiquity and has a wide folkloric usage for various diseases. 

Recently its aqueous distillate which accumulates under the essential oil (ADO) is 

reported to be used for various therapeutic purposes in Turkish folk medicine, 

specially at the West Anatolian region. The cardiovascular effects of ADO on rats 

were investigated in the present study and shown to possess blood pressure 

augmenting actions in vivo. 

 

Türkçe Başlık : Kekik (Origanum onites L.) Yağ-Altı-Suyu’nun Koleretik Etkisi 

İngilizce Başlık: Choleretic Actions of Kekik (Origanum onites L.) Aqueous 

Distillate Which Accumulates Under The Essential Oil (ADO) 

Yazar Adı: S. AYDIN, Y. ÖZTÜRK and K. H. C. BAŞER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç 

Araştırma Merkezi, Eskişehir 
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Kaynak: XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Ankara, 22–24 Mayıs 1996, Syf: 345–351 (1997). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): Recently the aqueous distillate which accumulates under the 

essential oil (ADO) of Origanum onites L, which is a well known medicinal plant for 

centuries since antiquity, is reported to be used for various therapeutic purposes in 

Turkish folk medicine, specially at the West Anatolian region. Most. but not ali, of 

the folkloric usage of this species is related to the gastrointestinal disorders. The 

choleretic effect of ADO on rats were investigated in the present study and shown to 

possess choleretic effect in the acute phase of intraduodenal administration of ADO. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağı'nın Kardiyovasküler 

Sistem Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Cardiovascular Actions of Kekik (Origanum onites L.) Essential 

Oil 

Yazar Adı: S. AYDIN, Y. ÖZTÜRK and K. H. C. BAŞER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç 

Araştırma Merkezi, Eskişehir 

Kaynak: XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Ankara, 22-24 Mayıs 1996, Syf: 332-338(1997). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum onites L., (Labiatae) which is a well known medicinal 

plant for centuries since antiquity due to its aromatic nature and has a wide folkloric 

usage for various diseases. Recently its aqueous distillate which accumulates under 

the essential oil (ADO) is reported to be used for various therapeutic purposes in 

Turkish folk medicine, specially at the West Anatolian region which is also shown to 

have cardiovascular effects. The cardiovascular effects of kekik (O. onites L.) 

essential oil on rats were investigated and in contrast to the ADO of kekik, in the 

present study in high doses it is shown to possess blood pressure lovvering actions in 

vivo. 
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Türkçe Başlık: Kekik Yağı Bileşenlerinin Yağ ve Kritikaltı/Üstü Karbon Dioksit 

Fazlarındaki Göreceli Dağılımlar 

İngilizce Başlık: Relative Distributions of Origanum Oil Components in Oil and 

Sub/Supercritical Carbon Dioxide Phases 

Yazar Adı: Şeyda ERTUĞRUL 

Danışman: Prof. Dr. Öner HORTAÇSU 

Kaynak: Boğaziçi Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 108 sayfa, 1997, 

İstanbul. 

Özet: Bu çalışmada, kekik yağı (Origanum munituflorum) bileşenlerinin kritik altı ve 

kritik üstü karbon dioksittteki (CO2) göreceli dağılımları çeşitli sıcaklık ve 

basınçlarda ve yüksek-basınç denge hücresinde incelenmiştir. 

 Yapılan deneylerde denge hücresine kekik yağı ve yoğun CO2 beslenmiştir. 

Dengeye ulaşmak için gereken süre 90 dakika olarak belirlenmiştir. Bir diğer 90 

dakika da gaz ve sıvı fazların ayırımı için gerekmiştir. Deneyler, 35, 45 ve 55°C 

olmak üzere üç farklı sıcaklıkta ve 20–110 atmosfer basınç aralığında değişen 

basınçlarda yapılmıştır. 

 Deneysel örnekler hem sıvı hem gaz fazından alınmıştır. Özgün kekik yağı ve 

deneysel örnekler gaz kromatografisi / kütle spektrometresi cihazı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Bu analizlerde, kekik yağının 24 tipik bileşeni tanımlanmıştır. Bu 

bileşenler organik bileşiklerin başlıca üç grubuna aittir: terpen hirokarbonları, 

oksijenli bileşikler ve fenolikler. Örneklerin tahlil sonuçlarında, bu bileşenlerin 

değişik sıcaklık ve basınçlarda kritik altı ve kritik üstü karbon dioksitteki göreceli 

dağılımları hesaplanmıştır. 

 Göreceli dağılım hesap sonuçları, yoğun karbon dioksitte sıcaklık ve basınç 

değişimlerine en duyarlı bileşenlerin terpen hidrokarbonları olduğunu göstermiştir. 

Bunlar yüksek uçuculukta ve göreceli olarak küçük moleküllerdir. Bu özellikleri, 

onları yoğun karbon dioksitte, özellikle kritik üstü basınçlarda daha çözünebilir hale 

getirmiştir. Düşük sıcaklıklarda, 1-limonen ve karvakrol dışındaki bütün bileşenler 

hemen hemen eşit çözünürlüklere sahiptir. Daha yüksek sıcaklıklar terpen kısmının 

ayrıştırılması için daha elverişlidir. 
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 Sıvı faz örnekleri özgün yağdan önemli farklılıklar göstermemiştir. Terpenler 

yoğun-gaz fazındaki yüksek çözünürlüklerinden dolayı, sıvı fazında göreceli olarak 

daha küçük dağılımlara sahiptir. 

 Bu tezdeki en önemli bulgu, ters-etki alanında yüksek sıcaklıklar 

uygulandığında kekik yağının muhtemel terpensizleştirilmesinin yollarını 

göstermesidir. 

Özet (İngilizce) : In this work, the relative distributions of origanum-oil (Origanum 

munituflorum) components in sub/super critical carbon dioxide (CO2) at various 

temperature and pressure values were investigated using a high-pressure equilibrium 

cell. 

 In the experiments, origanum oil and dense CO2 were fed into the equilibrium 

cell. The equilibration of the mixture was achieved within 90 minutes. Another 90 

minutes were required for the separation of liquid and dense gas phases. The 

experiments were performed at three different temperatures, 35, 45, 55°C and the 

pressure was varied within of 20 to 110 atmospheres. 

 The experimental samples were taken from both the liquid and the dense-gas 

phases. The original oil and the experimental samples were analyzed using a mass 

spectrometer / gas chromatograph (GC/MS). The 24 characteristic components of the 

origanum oil were identified in the analyses. These components were mainly of three 

major groups of organic compounds; teipene hydrocarbons, oxygenated compounds, 

and phenolics. From the analysis results of the samples, the relative distributions of 

these components in sub/supercritical CO2 at various equilibrium conditions were 

determined. 

 The results of the relative-distribution calculation show that the components 

which are most sensitive to the changes in temperature and pressure were terpene 

hydrocarbons. Their relatively small molecules and high volatilities make them more 

soluble in the dense CO2, especially in the supercritical region. At low temperatures, 

almost all components, except for 1-limonene and carvacrol, are equally soluble in 

supercritical CO2. At higher temperatures, the fractional separation of terpene portion 

is more favorable. 
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 The liquid-phase samples do not show considerable differences from the 

original origanum oil. Terpene fraction diminishes slightly because of the high 

solubilities of the terpenes in the dense gas. 

 The most important finding of this thesis is that it suggests means for possible 

deterpenation of the origanum oil if the high operation temperatures, e.g., 55°C, are 

applied within the retrograde region. 

 

Türkçe Başlık : Karabaş Kekiği (Thymbra spicata L. var. spicata) Uçucu Yağını 

Parçalayan Mikroorganizmaların Saptanması ve Bu Mikroorganizmaların Toprak 

Kökenli Bazı Bitki Patojenlerine Olan Etkisinin Araştırılması 

İngilizce Başlık : Determination of Micro-Organisms Decomposing Essential Oils of 

Thymbra spicata L. var. spicata and Effect of These Microorganizms on Some of 

The Soil-Borne Pathogens 

Yazar Adı : Ömür BAYSAL 

Danışman : Prof. Dr. Oktay YEĞEN 

Kaynak : Akdeniz Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 44 sayfa, 1997, Antalya. 

Özet : Thymbra spicata L. var. spicata uçucu yağının topraktaki mikroorganizmalar 

tarafından parçalandığı mikrobiyolojik yöntemlerle tesbit edilmiştir. Biri fungus 

diğeri bakteri olmak üzere iki mikroorganizmanın uçucu yağın en yüksek 

konsantrasyonlarında (250 ppm ve 500 ppm) gelişebildiği belirlenmiştir Bu 

çalışmalar sonunda izole edilen bakterinin izole edilmiş fungusa göre eterik yağını 

daha hızlı kullanabildiği fakat anabileşenler olan kavrakrol ve timolün her ikisinide 

parçalayabildiği belirlenmiştir. 

 Çalışmanın ikinci bölümünde ise toprak kökenli fungal patojenler olan 

Fusarium moniliforme, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Phytophthora 

capsici 'ye karşı bu izole edilmiş mikroorganizmaların bir etkisi olup olmadığı 

mikrobiyolojik yöntemlerle araştırılmış ve bakterinin fungusa göre daha fazla bir 

etkisi olduğu istatiksel olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study the essential oil of Thymbra spicata L. var spicata 

was decomposed by microorganigms in soil. Two of the microorganisms were 

selected on media containing high concentrations of essential oil. Growth of these 
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microorganisms and decomposition of the main components of the essential oil were 

followed during two weeks. As a result of first part of this study bacteria 

decomposed essential oil faster than fungi. 

 The effect of the microorganisms was searched against to some of the soil 

borne pathogens including Rhizoctonia solani, Fusarium moniliforme, Sclerotinia 

sclerotiorum, Phytophthora capsici in the second part: of this study. According to 

stastical evaluations, growth of the pathogens has been significantly reduced by the 

bacterium comparing the fungus . 

 

Türkçe Başlık: Kekik Yağının Yoğun Karbon Dioksit ile Ayrıştırılması 

İngilizce Başlık: Fractionation of Origanum Oil By Dense Carbon Dioxide 

Yazar Adı: Ahmet Ogan KÖSE 

Danışman: Doç. Dr. Uğur AKMAN 

Kaynak: Boğaziçi Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 164 sayfa, 1998, 

İstanbul. 

Özet: Bu çalışma, daha önceden dizayn edilmiş, kurulmuş ve çalıştırılmış olan 

ayrıştırma sistemini geliştirme ve eksiklerinin izalesi ve çalıştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Hammadde olarak kekik yağı kullanılan sistemde süperkritik karbon 

dioksit çözücü olarak kullanılmıştır. 

 Yapılan deneyler esnasında, ecza ve ilaç sanayii açısından değerli addedilen 

fenolik maddelerin kekik yağındaki kararsız monoterpenlerden ayrıştırılması 

amaçlanmıştır. Deneyler, ekstraktör ve ayrıştırma kolon sıcaklıkları, sistem basıncı, 

karbondioksit akış hızı, ekstraksiyon süresi, kolon dolgu miktarı ve ayrıştırılan yağ 

miktarı gibi değişkenlerin farklı zaman aralıklarında örnek toplama hücrelerinde 

biriken yağ bileşenlerinin kompozisyonuna etkisini tayin amacıyla yapılmıştır. 

Toplanan yağın kompozisyonunu belirleyen bu faktörler ve bunların optimizasyonu 

incelenmiştir. Deneysel sonuçlar değişik akış hızı, basınç ve sıcaklık 

kombinasyonlarında dört değişik zaman aralığında 14 ana kekik yağı bileşeni esas 

alınarak değerlendirilmiştir. Orijinal yağ ve toplanan örneklerdeki her bileşenin veya 

monoterpen / monoterpen harici (MT / NMT) bileşen gruplarının normalize edilmiş 

alan yüzdeleri; yoğun gaz fazındaki karbon dioksit-harici göreceli dağılım 
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katsayılarım (Ri) hesaplamak için kullanılmıştır. Toplanan yağ örneklerinin GC 

analiz sonuçları, örnek toplama kaplarında monoterpen yağ bileşiklerinin 

konsantrasyonu artarken, ekstraktörde kalan artık yağda yüksek moleküler ağırlıklı 

monoterpen harici yağ bileşenlerinin biriktiğini göstermiştir.  

 Yağ örneklerinin analizi sonucu, en iyi ayırımın sistem basıncı 70 atmosfer, 

kolon sıcaklığı 55°C ve ekstraktör sıcaklığı 38°C olduğu şartlarda gözlendiği tespit 

edilmiştir. Origanum munituflorum ya da benzeri esansiyel yağların yoğun karbon 

dioksit ayrıştırma sistemiyle en uygun çalışma koşulları tavsiye edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : The main purpose of this work was to re-design, re-construct and 

operate the previously used fractionation system for the supercritical fluid 

fractionation. The operation of the system with origanum oil (Origanum 

munituflorum) was carried out using supercritical carbon dioxide as the solvent. 

 During these experiments, the phenolic content of the origanum oil, which is 

the most valuable part of the oil from the pharmaceutical point of view, was intended 

to be separated from the instable monoterpene part of the origanum oil. Experiments 

were performed to determine whether the temperature of the extractor and the 

column, the pressure of the system, the flowrate of carbon dioxide, extraction time, 

column packing and the amount of oil fed to the extractor influenced the composition 

of the accumulated origanum oil extracts at different time cuts. These indicated 

factors influencing the composition of products and the optimization of these factors 

changing the quality of products were discussed. Experimental results were analyzed 

at various combinations of flowrate, pressure and temperature levels in terms of the 

14 major components at four different extraction time cuts. The normalized area 

percentages for each component or monoterpene / non-monoterpene (MT / NMT) 

groups in the original feed, C° and in samples, Ci, were used to calculate the dense 

gas phase carbon dioxide-free relative-distribution coefficients, Ri Gas 

chromatographic analysis on the integral samples showed that the composition of the 

fesulting fractionated product was rich in monoterpene components whereas the 

excess oil left in the extractor was rich in high-molecular weight non-monoterpene 

components.  
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 Based on the analyses of the sample collectors, the best separation is observed 

at 70 atm (column temperature: 55°C, extractor temperature: 38°C). All favorable 

operating conditions for such a dense carbon dioxide fractionation system were 

suggested for Origanum munituflorum or similar essential oils in detail. 

 

Türkçe Başlık: Kekik Yağının Xanthomonas axonopodis Pv. vesicatoria'ya Karşı 

İn Vitro ve İn Vivo Etkileri 

İngilizce Başlık: In Vitro and In Vivo Effects of Essential Oil of Oregano On 

Xanthomonas axonopodis Pv. vesicatoria (Doidge) Dye 

Yazar Adı: H. BASIM 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bl., Antalya 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998,12(17):14–21 

Özet: Kekik yağının Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria 'ya karşı etkinliği in-

vitro ve in-vivo denemelerle test edilmiştir. Kekik yağı, 1000 $\mug ml^{-1}$ 

dozunda minimum engelleyici ve bakterisidal etki göstermiştir, in vivo testlerde 

kekik yağının uygulanan en yüksek dozunun (2000 $\mug ml^{-1}$ ) biber 

bitkilerinde patojen bakteri tarafından oluşturulan yaprak lekesi hastalığım en fazla 

önleyen doz olarak belirlenmiştir. Kekik yağının potansiyel antiseptik aktivitesi 

streptomycin sulfata (200 $\mug ml^{-1}$ ) ile karşılaştırılmıştır. 

Özet (İngilizce): The activities of essential oil of oregano were tested against 

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria in vitro and in vivo. The essential oil of 

oregano had a minimum inhibitory and bactericidal efifect at the concentration of 

1000 $\mug ml^{-1}$ against X. axonopodis pv. vesicatoria in vitro . The highest 

prevention of the disease was observed at the concentration of 2000 $\mug ml^{-1}$ 

of the essantil oil in vivo tests. The potential antiseptic activity of the essential oil has 

been compared to that of streptomycin sulfate. 

 

Türkçe Başlık: Kekik Yağının Kritik Üstü Karbon Dioksit Ortamında 

Ayrıştırılmasında Dolgu Maddesi ve Yardımcı Çözücünün Etkileri 

İngilizce Başlık: Packing and Entrainer Effects On Supercritical Carbon Dioxide 

Fractionation of Origanum Oil 
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Yazar Adı: Halim KUBAT 

Danışman: Prof. Dr. Öner HORTAÇSU 

Kaynak: Boğaziçi Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 194 sayfa, 1999, 

İstanbul. 

Özet: Bu çalışmada, kekik yağının içerdiği, kullanım açısından değerli olmayan ve 

önemli bir karakteristik özellik taşımayan, ayrıca stabil olmayan monoterpenlerin 

kritik üstü karbon dioksit ortamında ayrıştırılması ile kekik yağının kalitesinin 

arttırılması amacıyla, sistem basıncının, kule sıcaklığının, 1.5 mm Dixon dolgu 

maddesinin, ve etil alkol yardımcı çözücüsünün bu ayrıştırma üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 

 Yapılan deneylerde 15 gr kekik yağı kullanılmış ve karbon dioksit akış hızı 

1.0 gr/dak olarak ayarlanmıştır. Ayrıştırıcı kulenin üst ürününden 15., 25., 35. ve 45. 

dakikalarda örnekler toplanmıştır. Özütleme ünitesinde ve ayrıştırma kulesindeki 

sıcaklıklar 38 ve 55°C olarak ve yer değiştirilerek kullanılmıştır. 110 atmosfer 

basınçta yapılan bir deney dışında, tüm deneyler 70 ve 85 atmosferde yapılmıştır. 

 Deney sonuçları, kullanılmış olan kekik yağının ağırlıkça yüzde 86.4'ünü 

oluşturan 14 ana bileşene göre değerlendirilmiştir. Sistem basıncının, küle 

sıcaklığının, dolgu maddesinin, ve etil alkol yardımcı çözücüsünün kekik yağının 

ayrıştırılması üzerindeki etkileri göreceli dağılım değerlerine göre tartışılmıştır. 

 Dört farklı zamanda etil alkol çözücüsü içermeyen dolgu maddeli kuleden 

alınan numunelerin GC/MS analizleri, örnek toplayıcılarındaki ayrıştırılmış yağın 

alan yüzdesi, yüzde 48–89 arasında monoterpen ve yüzde 52–11 arasında 

monoterpen olmayan kısımlar içerip monoterpence zenginleştiği gözlemlenmiştir. 

Bununla beraber, özütleme ünitesindeki kalan yağ analiz edildiğinde ise, yağın alan 

yüzdesi, yüzde 15–24 arasında monoterpen ve yüzde 85–76 arasında monoterpen 

olmayan kısımlar içeridigi ve yüksek moleküler ağırlığa sahip monoterpen olmayan 

kısım açısından zenginleştiği gözlemlenmiştir. Böylece, başlangıçta yüzde 36.4 

monoterpen ve yüzde 63.6 monoterpen olmayan kısımlar içeren yağın kalitesinin 

arttığı görülmüştür. Genel olarak, bütün şartlar için en iyi ayrıştırmalar ilk 25 dakika 

içinde elde edilmiştir. 25. dakikadan sonra, ayrıştırma kötüleşmeye başlamıştır. 

Dolgu maddesi kullanımı ile kekik yağı ilk 15 dakika içinde ayrıştırılabilmiştir. Bu 
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yüzden, dolgu maddeli kulede aynı düzeyde ayrıştırma boş kuleye göre 10 dakika 

erken sağlanmıştır. Düzeneğe yüklenen yağa yüzde 1.25, 2.5, 5 olarak eklenen etil 

alkol yardımcı çözücüsü ayrıştırmada belirgin bir iyileştirme sağlamamıştır. Sonuç 

olarak, kekik ve diğer uçucu yağların kritik üstü karbon dioksit ayrıştırılmasında 

yararlanılabilir uygulama şartları önerilmiştir 

Özet (İngilizce) : The aim of this research was to improve the quality of origanum 

oil (Origanum munituflorum) by separating the non-monoterpene (NMT) part, which 

is the pharmaceutically most valuable part of the oil, from the monoterpene (MT) 

part which includes chemically unstable components with almost no valuable 

characteristics. To carry out this aim, Supercritical Carbon Dioxide (SC-CO2) 

fractionation was used. The effects of system pressure, column temperature zones, 

packing (1.5 mm Dixon packing), and entrainer (ethanol) on SC-CO2 fractionation 

of origanum oil were studied. 

 In all experiments, the amount of the oil charged was 15 g, the CO2 flowrate 

was 1.0 g/min, and MT and NMT fractions of the oil were obtained at four different 

fractionation-time cuts, i.e., 15, 25, 35 and 45 min. The temperatures of the 

extraction vessel and the fractionation column were kept at 38 and 55°C 

respectively, and vice versa. Except for a single run at 110 atm, experiments were 

performed at 70 and 85 atms. 

 Experimental results were evaluated in terms of 14 major components 

making up 86.4 per cent by weight of origanum oil used. The effects of system 

pressure, column temperature profile, packing, and entrainer on separation were 

discussed in terms of the relative-distribution values. 

 GC/MS analyses on the samples obtained in the packed column without 

ethanol in four different time cuts showed that the composition of the resulting 

fractionated product was rich in MT components (the area percentages of MT group 

and NMT group are between 48-89 and 52-11, respectively). However, the oil 

remaining in the extraction vessel was rich in high-molecular weight NMT 

components (the percentages of MT group and NMT group are between 15-24 and 

85-76, respectively). Thus, the quality of origanum oil is improved as compared to 

the oil charged which contains 36.44 percent MT group and 63.56 percent NMT 
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group. Generally, better separations were obtained at the first two time cuts in all 

conditions, separation then deteriorates with time. Enhancement of separation with 

packing is observed at the first time cut, so the same degree of separation can be 

obtained ten minutes earlier in the packed column than in the empty column. 

However, no significant ethanol entrainer effect (1.25, 2.5 and 5 per cent ethanol in 

the charge) was noticed on the separation. Finally, favorable operating conditions for 

SC-CO2 fractionation Origanum munituflorum, or similar essential oils are 

suggested. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağının Hipotansif Etki 

Mekanizmasının Araştırılması 

İngilizce Başlık: An Investigation of The Activity Mechanism of Essential Oil of 

Origanum onites L. On Hypotensive 

Yazar Adı: Derya TÜYLÜ 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Melih ZEYTİNOĞLU 

Kaynak: Anadolu Ü. Fen Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 49 sayfa, 1999, Eskişehir. 

Özet: Kekik çok eski çağlardan beri birçok kullanım alanı bulmuştur. Yapılan bir 

çalışmada Origanum onites L.'den elde edilen kekik yağının tansiyon düşürücü etkisi 

tespit edilmiştir, fakat bu etkinin, etki mekanizmasının ne olduğu araştırılmamıştır. 

Bu nedenle çalışmamızda bu etkileri araştırmaya çalıştık. Origanum onites L.'den 

elde edilen kekik yağının 0,05 ve 0,1 ml. dozlarının intravinöz injeksiyonu 

sonucunda kan basıncında düşme tespit edilmiştir. Çalışmamızda deney hayvanlarına 

kekik uçucu yağının yanında noradrenalin de verilmiştir ve bu iki maddenin 

incelenmiştir. Kekik uçucu yağı tek başına tansiyon düşürücü etki gösterirken 

noradrenalinden sonra uygulandığı, deney hayvanlarında kan basıncını 

(hipertansiyon) yükseltici etki gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmamızın sonucunda 

Origanum onites L. ve noradrenalin arasında bir ilişki görülmüştür. Fakat bu etkinin 

hangi basamaklarda oluştuğu konusu açığa çıkarılamamıştır. Bu etki basamaklarında 

adrenerjik reseptörlerin etkili olduğu düşünülmektedir, fakat bunlar henüz 

cevaplanamamış sorulardır. Bu çalışma ile ortaya konmuş olan adrenaljik reseptör ile 
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Origanum onites L. uçucu yağı arasındaki etkileşmenin hangi düzeyde ve ne derece 

olduğunu ortaya koymak için daha detaylı çalışmalara gereksinim vardır. 

Özet (İngilizce) : Origanum onites L. is used for various purposes since antiquity. In 

a recent study the essential oil of Origanum onites L. is shown to possess 

hypotensive effect, but the mechanism of action of this hypotensive effect was not 

investigated. The aim of this study was to investigate the mechanism of action of the 

hypotensive effect of essential oil of Origanum onites L.. The doses were 0,05 mL 

and 0,1 mL/kg i.v. Noradrenaline was also used for the ease of evaluation. A 

remarkable hypotensive effect was observed after the application of the test material, 

but an elevation of the blood pressure (hypertension) was observerd when 

noradrenaline was given prior to the test substance. Although the mechanism of this 

action and the receptors involved in the responses were not determined, it was 

supposed that adrenergic mechanisms could play a role, which awaits to be 

investigated and necessitates further studies. 

 

Türkçe Başlık: Yardımcı Çözücülerin Kekik Yağı Bağıl-Dağılımları Üzerinde 

Kritikaltı/Üstü Karbondioksit İçindeki Etkisi 

İngilizce Başlık: Entrainer Effects On Relative Distribution of Origanum-Oil 

Components in Sub/Supercritical Carbon Dioxide 

Yazar Adı: Mete TANÖREN 

Danışman: Prof. Dr. Öner HORTAÇSU, Doç. Dr. Uğur AKMAN 

Kaynak: Boğaziçi Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 199 sayfa, 2000, 

İstanbul 

Özet: Bu araştırmanın asıl amacı, sistem basıncı, sıcaklık ve etil alkol yardımcı 

çözücüsünün kekik yağı bileşenlerinin kritik altı/üstü karbon dioksit (CO2) içinde 

fazlararası dağılımları üzerindeki etkilerini incelemektir. Deneysel sonuçlar başlıca 

14 kekik yağı bileşeni üzerinde değerlendirilmiş olup, basınç, sıcaklık ve yardımcı 

çözücünün kekik yağı/ karbon dioksit sisteminden alınan gaz ve sıvı örneklerinin 

kompozisyonlarını ne kadar etkiledikleri incelenmiştir. Kekik yağının asıl bileşenleri 

monoterpen (MT) ve monoterpen olmayan (NMT) olmak üzere gruplandırılmıştır. 
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 Bu çalışmada, 25, 35, 45 and 55°C sıcaklıklarda, her biri 30, 65 ve 80 atm 

basınçlarda olmak üzere, 32 deney gerçekleştirilmiştir. Deneylerin tutarlılığını test 

etmek amacıyla dört şarttaki deney tekrarlanmıştır. Yardımcı çözücünün bileşenlerin 

faz dağılımı üzerindeki etkileri bazı deneysel koşullarda yüzde 2.5 ve 5.0 etil alkol 

eklenmesi ile test edilmiştir. Yardımcı çözücü eklenmesi kekik yağı polar 

bileşenlerinin yoğun-gaz fazındaki çözünürlüğünü az miktarda arttırmasına rağmen 

etkisi sistem sıcaklığı ve basıncının etkileri kadar önemli değildir. 

 Basıncın, kekik yağı asıl bileşenlerinin, sıvı fazda olduğu gibi, yoğun-gaz 

fazındaki (orjinal yağ bileşimine göre) bağıl-dağılım-oranı değerleri üzerindeki 

etkisi, MT ve NMT bileşenlerinin davranışlarına ve deneyin gerçekleştirildiği 

sıcaklığa göre değişim gösterir. 25°C ve 35°C de, etil alkolün varlığından bağımsız 

olarak, basınç etkisi çözünürlüğü arttırma üzerinde etkilidir. Daha yüksek 

sıcaklıklarda, basınçla beraber çözünürlüğün artışı daha azdır. Bununla beraber, artan 

basınç, çözücü (CO2) yoğunluğunun artmasına sebeb olur ve bundan dolayı karbon 

dioksitin çözücü kuvveti artan basınçla beraber artış gösterir. 

 Kekik yağının GC/MS analizi, yüzdesi olarak yüzde 36.44 oranında MT 

grubu, yüzde 63.56 olarak NMT grubu bileşenlerini içerdiğini göstermektedir. Kekik 

yağının en değerli parçası olan fenolik kısmı (NMTler) genelde sıvı fazda 

bulunmaktadır ve yoğun-gaz fazındaki (orijinal yağ bileşimine göre) bağıl-dağılım-

oranı değerleri MT bileşenleri ile karşılaştırıldığında genelde düşüktür. NMT 

bileşenlerinin MT bileşenlerinden en yüksek oranda ayrıştırılması, etil alkol 

varlığından bağımsız olarak, yoğun-gaz fazının (CO2) çözücü yoğunluğu ve bu 

yüzden çözücü kuvveti yüksek olduğundan 80 atm de, karbon dioksitin MT 

bileşenlerine olan seçiciliğinin yüksek sıcaklıklarda artmasından dolayı 55°C de 

gerçekleştirilebilir. 80 atm ve 55°C şartında MT grubunun (orijinal yağ 

kompozisyonuna göre) yoğun-gaz fazındaki bağıl-dağılım-oranı değeri 1.7, NMT 

grubunun yoğun-gaz fazındaki bağıl-dağılım-oranı değeri ise 0.6 dır. Sıvı fazında, 80 

atm ve 55°C şartında MT grubunun (orjinal yağ bileşimine göre) bağıl-dağılım-oranı 

değeri 0.6, NMT grubunun sıvı fazındaki bağıl-dağılım-oranı değeri ise 1.2 dır. 

 Kekik yağı/karbon-dioksit sistemi için elde edilmiş deneysel sonuçlarla 

karşılaştırmak amacıyla aynı sistemin faz davranışı üzerine tahminler termodinamik 
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bir model kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar, nitel açıdan deneysel sonuçlarla uyum 

göstermektedir ve deneysel sonuçlar, model üzerinde gerçekleştirilen karışım kuralı 

parametreleri ve giriş bileşiminin hassasiyet analizinde elde edilmiş üst ve alt limitler 

içindedir. 

Özet (İngilizce) : The major aim of this research is to observe the effects of system 

pressure, temperature, and ethanol as an entrainer on the interphase distributions of 

the origanum-oil components in Sub/Supercritical Carbon Dioxide (CO2). 

Experimental results are evaluated in terms of the 14 major components of the 

origanum oil to determine to what extent, pressure, temperature, and entrainer 

influenced the compositions of the gas and liquid samples obtained from the 

origanum oil/CO2 system. The major components of the origanum oil are classified 

as monoterpene (MT) and nonmonoterpene (NMT) groups. 

 In this study, 32 experiments are carried out at 25, 35, 45 and 55°C, each of 

which are performed at 30, 65 and 80 atm. Experiments at four conditions are 

repeated to test the reproducibility of the experiments. Entrainer effects on the phase 

distribution of components are tested by the addition of 2.5 and 5.0 per cent ethanol 

at some of the experimental conditions. It is observed that the effect of ethanol 

addition as an entrainer is not as significant as the effects of system temperature and 

pressure, although it slightly increases the solubility of the polar components of the 

origanum oil in the dense gas phase. 

 The effect of pressure on the relative-distribution-ratio values of the major oil 

components in the dense gas, as well as in the liquid phase, with respect to the 

original feed composition, varies according to the difference in the behaviors of MT 

and NMT components and the temperature at which the experiment is performed. At 

25°C and 35°C, independent of the ethanol presence, pressure effect is dominating 

on increasing the solubility. At higher temperatures, the solubility increase with 

pressure is less. The elevated pressure, however, leads to increased solvent (CO2) 

density, and hence the solvent power of CO2 increases with increasing density. 

 The GC/MS analysis of the origanum oil shows that the origanum oil contains 

36.44 area per cent of MT group and 63.56 area per cent of NMT group. The 

phenolic content of the origanum oil (NMTs), which is the most valuable part of the 
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origanum oil from the pharmaceutical point of view, is mostly resident in the liquid 

phase and the relative-distribution-ratio values of the NMTs in the dense-gas phase 

with respect to the original feed composition are usually low as compared to the MT 

components of the origanum oil. It is observed that the maximum possible separation 

of the NMT components from the MT components can be achieved at 80 atm 

independent of the ethanol presence, since the solvent density and therefore the 

solvent power of the dense-gas phase (CO2) is high, and at 55°C, since the selectivity 

of CO2 to MT components increases at higher temperatures. Hence, at 80 atm and 

55°C conditions, the MT group has a relative-distribution-ratio value of 1.7 in the 

dense-gas phase with respect to the original feed composition, whereas the NMT 

group has a relative-distribution-ratio value of 0.6 in the dense gas phase. In the 

liquid phase, at 80 atm and 55°C conditions, the MT group has a relative-

distribution-ratio value of 0.6 with respect to the original feed composition, whereas 

the NMT group has a relative-distribution-ratio value of 1.2 in the liquid phase. 

 The predictions for the phase behavior of the origanum oil/CO2 system using 

a thermodynamic model are also made in order to make a comparison with the 

experimental results obtained for the same system. The results are in qualitative 

agreement with the experimental results and the experimental results are within the 

upper and lower limits obtained in the sensitivity analysis performed on the model 

for the uncertainties in the feed composition and mixing-rule coefficients. 

 

Türkçe Başlık: Bitkilerin Yaprak ve Meyvelerinden (Defne ve Kekik) Sabit ve 

Uçucu Yağ Eldesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Fixed and Essential Oil Extracts From Leaves and Fruits of Plants 

and Determination of Their Characteristics 

Yazar Adı: M. NURBAŞ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Osmangazi Ün. Mühendislik ve Mimarlık Fak. Kimya 

Müh. Bölümü 

Kaynak: Osmangazi Ün. Mühendislik ve Mimarlık Fak. Proje No: 200015010 

Özet: Bu çalışmada defne (Laurus nobilis L.) ve kekik (Thymus L.) yapraklarından, 

clevenger cihazında su-distilasyonu yöntemiyle elde edilen uçucu yağın verimi ve 
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gaz kromatografisi kullanılarak bileşenleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar 

sonucunda defne yaprağı uçucu yağ miktarı ortalama ağırlıkça %2.07, kekik yaprağı 

uçucu yağ miktarı ise ortalama ağırlıkça %2.1 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda 

defne uçucu yağında ana bileşen 1.8 sineol %49.6, kekik uçucu yağında ise karvakrol 

%31.3 olarak bulunmuştur. 

 Çözücü olarak hegzan, benzen, karbon sülfür ve petrol eteri kullanılarak 

soxhelet cihazında ekstraksiyon yöntemiyle defne meyvesinin sabit yağı elde 

edilmiştir. Çözücü türü, sürenin ve partikül boyutunun ekstraksiyon verimine etkisi 

incelenmiştir. Farklı çözücülerin kullanıldığı ekstraksiyon sonucunda ise yağ 

verimleri birbirine yakın değerde ortaya çıkmıştır ve uygun tanecik boyutu ise 0.425-

0.85 mm olarak belirlenmiştir. Sabit yağın yağ asitleri bileşimi ise GC/MS yöntemi 

ile belirlenmiştir. Yağ asitleri bileşiminin belirlenmesinde kullanılan örnekler petrol 

eteri ve benzen gibi çözücüler kullanılarak hazırlandı. İçerdikleri yağ asitlerinin 

bileşenleri çözücüye göre sırasıyla doymuş yağ asitleri %34.8, %44.2, doymamış yağ 

asitleri ise %62.4, %55.8 olarak bulunmuştur.  

 Katı-sıvı ekstraksiyonun modellenmesinde temel difüzyon modeli 

kullanılmıştır ve tam sonlu fark tekniği kullanılarak difüzyon sabiti bulunmuştur. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Kekik ve Kimyon Uçucu Yağlarının Kuluçkalık Bıldırcın 

Yumurtalarında Dezenfektan Olarak Kullanımı 

İngilizce Başlık: Use of Oregano and Cumin Essential Oils As Disinfectant On 

Hatching Quail Eggs 

Yazar Adı: İ. YILDIRIM ve M. ÖZCAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., Konya 

Kaynak: Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2001,11(2):61–63 

Özet: Kekik ve kimyon uçucu yağları ile etanol ve formaldehit (FF) 

dezenfektanlarının kuluçkalık Japon bıldırcını (Coturnix japonica), yumurtalarında 

çıkış gücü, embriyonik ölüm ve kabuki bakteri sayısı üzerine etkileri incelenmiştir. 

Embriyonik ölümler ve çıkış gücü bakımından grup ortalamaları farksızdır. Tüm 

muameleler toplam bakteri sayısını azaltmıştır. Koliform bakteri sayısı uçucu yağlar 
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ve formaldehit uygulanan gruplarda azalmıştır. Salmonella populasyonu kekik uçucu 

yağı, etanol ve formaldehit uygulanan gruplarda önemli derecede azalmış, kimyon 

uçucu yağı ve kontrol grupları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur. Uçucu 

yağların kuluçkalık bıldırcın yumurtalarında alternatif bir dezenfektan olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce): Oregano (Origanum vulgare L.) and cumin (Cuminum cyminum L.) 

essential oils, ethanol and formaldehyde as disinfectans were evaluated on 

hatchability, embriyonic mortality and shell bacterial counts of hatching quail 

(Coturnix japonica) eggs. No significant difference were found in hatchability of 

fertile eggs and embryonic mortality between the disinfectants and control. Total 

bacteria were significantly diminished in all treatments. Coliforms were markedly 

reduced by essential oils and formaldehyde. Salmonella counts remarkably were 

decreased by oregano alcohol and FF. The essential oils could be used as alternative 

natural disinfectans on hatching quail eggs. 

 

Türkçe Başlık: 2-, 3-ve 4-Metilfenoksiasetik Asid ile Karvakrol Asetat'ın Düz 

Kaslar Üzerindeki Etkisi 

İngilizce Başlık: Effect of 2-, 3-and 4-Methylphenoxyacetic Acid and Carvacrol 

Acetate On Smooth Muscles 

Yazar Adı: Özgür Devrim CAN 

Danışman: Doç. Dr. Süleyman AYDIN 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 101 sayfa, 2002, 

İstanbul. 

Özet: Bu çalışmada, 2-, 3-, 4-metilfenoksiasetik asid ve karvakrol asetat 

maddelerinin izole sıçan düz kaslarında asetilkolin (ACh) ve KCl ile oluşturulan 

kasılmalar üzerindeki farmakolojik etkileri araştırılmıştır. İzole organlar arasında, 

mide fundus, duodenum, ileum, mesane, vas deferens ve aorta bulunmaktadır. Her 

maddenin üç farklı dozu (10–6,10–5,10–4M) teste tabi tutulmuştur. 

 Yapılan çalışmalar sonucunda 4-metilfenoksiasetik asid’in hiç bir organda 

etkili olmadığı, 3-metilfenoksiasetik asid’in sadece duodenum ve mesane üzerinde 

etkili, test edilen diğer organlarda etkisiz olduğu görülmüştür. 2-metilfenoksiasetik 
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asid, 3-metil’li türevine benzer şekilde duodenumda KC1 ile mesanede ise ACh ile 

oluşturulan kasılmaları artırıcı yönde etkili olmuş, bu etkilere ek olarak fundusta 

ACh kasılmaları üzerinde inhibisyon yapmıştır. Duodenumdaki etkisi ise atropin 

sülfat’tan etkilenmemiştir. Her üç maddenin tüm organlar üzerindeki etkileri birlikte 

değerlendirildiğinde, metil grubunun pozisyonunun etkide önemli rolü olduğu ve en 

etkili türevin 2-metil’li türev olduğu anlaşılmıştır. 

 Karvakrol asetat’ın sadece izole sıçan mide fundus ve ileum üzerinde ACh ve 

KC1 kasılmalarına olan etkisi araştırılmıştır. Mide fundusta ACh ve KCl yanıtları 

üzerinde etkili olmadığı, fakat atropin sülfat varlığında KC1 yanıtlarının inhibe 

olduğu görülmüştür. İleumda ise hem ACh hem KC1 yanıtları karvakrol asetat’ın 10–

4 M dozunda inhibe olmuştur. Maddenin ileumdaki inhibitör etkisi ve fundustaki 

inhibisyonun ancak atropin varlığında istatistiksel olarak anlamlı hale gelmesi, 

karvakrol asetat’ın etkisinde muskarinik reseptörlerin ve/veya mekanizmaların rol 

oynadığını göstermiştir. İleumda KC1 kasılmalarının inhibe olması muskarinik 

reseptörlere ek olarak 2-metilfenoksiasetik asid’in yaptığına benzer şekilde, voltaja 

bağlı iyon kanallarıyla bir etkileşmenin varlığını göstermektedir. 

Özet (İngilizce) : The aim of this study was to investigate the pharmacological 

activity of 2-, 3-, 4-methylphenoxyacetic acids and carvacrol acetate on the 

acetylcholine (ACh) and KCl induced contractions of various isolated rat smooth 

muscles including fundus, duodenum, ileum, bladder, vas deferens and aorta. Three 

different doses (10-6, 10-5, l0-4M) of each test substances were used. 

 As a result of the experiments 4-methylphenoxyacetic acid had no activity on 

the tested organs, 3-methylphenoxyacetic acid was observed to be active only on 

duodenum and bladder. Like observed on 3-methylphenoxyacetic acid, 2-

methylphenoxyacetic acid augmented the contractions on duodenum induced by KCl 

and the contractions induced by ACh. In addition to these effects it inhibited ACh 

induced contraction on fundus and the contractions of duodenum was not affected by 

atropin sulphate. When the data obtained from all the isolated organs taken into 

consideration, the position of the methyl group appeared to be important in terms of 

activity and 2-methyl derivative was most active. 
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 The activity of carvacrol acetate was investigated on isolated rat fundus and 

ileum on the ACh and KCl induced contractions. It was active neither on ACh nor 

KCl induced contraction on fundus but KC1 responses were inhibited in the 

presence of atropine. ACh and KC1 induced contractions of ileum were inhibited by 

10-4M carvacrol acetate. Inhibitory action of the substance on ileum and the 

statistically significant augmentation of inhibition by atropine sulphate on fundus 

suggested the involvement of muscarinic receptors and/or mechanisms. In addition 

to these muscarinic mechanisms, as observed in 2-methylphenoxyacetic acid, the 

inhibition of KCl induced contractions on ileum suggested the role of the 

involvement of voltage dependent ion channels in the mechanism of action of 

carvacrol acetate. 

 

Türkçe Başlık: Çukurova Koşullarında Farklı Kökenlerdeki Thymus vulgaris L. 

Klonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu 

İngilizce Başlık: Composition of the Essential Oil of Thymus vulgaris L. Clones of 

Different Origins in the Çukurova Conditions 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN and S. KIRICI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;243-254, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : The essential oil of thyme (Thymus vulgaris L.) has been reported 

to have expectorant, spasmolytic and antiseptic and antimicrobial properties, as a 

consequence of its thymol and carvacrol content. And also, it is extensively used as a 

culinary herb. Thyme single plant clones were selected according to different 

selection criteria from Thymus vulgaris L. population consist of seven different 

origins before these clones were introduced from foreign countries. These 

introduction materials were tested at the experimental area of Field Crops 

Department, Agriculture Faculty of Çukurova University in 1992-1994 to determine 
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the most suitable thyme clones for the Çukurova region. Compositions of the 

essential oil of Thymus vulgaris L. clones were determined by GC. Amount of a-

pinene, p-pinene, sabinene, myrcene limonene, p-cymene, 1.8-cineole, y-terpinene, 

linalol, borneol, linalyl-acetate, geraniol, bornyl-acetate, thymol, carvacrol and p-

caryophyllene in the the essential oils of Thymus vulgaris L. clones were determined 

in the Çukurova region. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’de Yaygın Olarak Yetişen Origanum majorana L. and 

Origanum vulgare subsp. hirtum’un Uçucu Yağ Kompozisyonu 

İngilizce Başlık: Composition of the Essential Oils of Origanum majorana L. and 

Origanum vulgare subsp. hirtum Growing Wild in Turkey 

Yazar Adı: M. ÖZCAN1, J. C. CHALCHAT2 and A. AKGÜL1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 
2Universite Blaise Pascal de Clermont, Laboratoire de Cgimie des Huiles 

Essentielles, Aubiere cedex, France 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;175-184, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : The chemical composition of the essential oils isolated by 

hydrodistillation of the aerial parts of Origanum majorana L. and Origanum 

vulgare L. from Turkey have been examined by GC-MS. A total of 34 and 37 

components were identified accounting for 97.80% and 98.61% the oils of both O. 

vulgare and O. majorana, respectively. The oil of O. majorana contained, as main 

components, carvacrol (43.12%), (E)-β-ocimene (13.03%), p-cymene (11.38%), 

linalool (10.07%) and thymol (4.46%). Major components of the O. vulgare oil 

were identified as carvacrol (48.38%), p-cymene (19.93%), γ-terpinene (16.29%), 

β-caryophyllene oxyde (1.92%), β-caryophyllene (1.16%), linalool (1.58%) and 

myrcene (1.32%). It is shown that carvacrol was the dominant constituent of both 

oils obtained. 
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Türkçe Başlık: Güneydoğu Akdeniz Bölgesinde (Türkiye) Lamiaceae Familyasının 

Uçucu Yağları 

İngilizce Başlık: Essential Oils of Lamiaceae Family from Southeast Mediterranean 

Region (Turkey) 

Yazar Adı: Y. Z. KOCABAŞ and Ş. KARAMAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa; 277, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : The plants belonging to Lamiaceae family collected in K.Maras 

city and near area between 1998-2000 vegetation period. K.Maras city is situated 

between Mediterranean, Irano-Turanian and Central Anatolia floristic regions. 

During floristic studies 23 genus and 70 species were determined. The distribution of 

these taxa according to phytogeographic regions are as follow; 27-Mediterranean, 

15-cosmopolitan, 2-Euro-Siberian and 26-Irano-Turanian. 15 of which were endemic 

and 6 species were rare. The proportion of the endemism in the area is %21.4 for this 

family. The essential oil contents of the plants also were identified and the plants 

were classified on the basis of their essential oil content as rich (>2%), moderately 

rich (0.5-2.0%) and poor (<0.5%). 

 

Türkçe Başlık: Labiatae Familyasının Farklı Taksonlarından Elde Edilen Uçucu 

Yağların Antioksidan Etkileri 

İngilizce Başlık: Antioxidative Effects of Essential Oils Obtained From Different 

Taxons of Labiatae Family 

Yazar Adı: B. ÖZTÜRK1 ve S. KONYALIOĞLU2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  

1Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İZMİR  
2
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İZMİR. 
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Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Sayfa: 369–370, 29–

31 Mayıs 2002, Eskişehir. 

Özet: Serbest radikallerinin öncelikle kanser, miyokard enfarktüsü ve enflamatuvar 

hastalıklar gibi pek çok hastalığa neden olduğu günümüzde ortaya konmuş ve doğal 

antioksidanların günlük diyette kullanımının proflaktik etki göstererek bu 

hastalıkların oluşum riskini azalttığı gösterilmiştir. Bitkisel organizmalarda 

metabolizma ürünleri olarak meydana gelen uçucu yağların bileşiminde yer alan 

terpenik bileşiklerin, kimyasal yapılarından dolayı potansiyel antioksidan aktiviteye 

sahip oldukları bilinmektedir. 

 Bu çalışmada batı Anadolu Bölgesinde doğal yayılış gösteren ve yöre halkı 

tarafından dahilen kullanılan Coridothymus capitatus L., Origanum onites L., 

Satureja cuneifolia Ten. Fl. Nap. ve endemik bir tür olan Sideritis sipylea Boiss. 

örneklerinin, uçucu yağ miktarlarının belirlenmesi ve elde edilen uçucu yağların 

spektrofotometrik fosfomolibden yöntemi ile antioksidan etki kapasitelerinin ortaya 

konması amaçlanmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Thymus L. Taxonlarının 

Uçucu Yağlarının Karşılaştırmalı Antioksidan Etkileri 

İngilizce Başlık: Comparative Antioxidant Effects of Essential Oils of Some Thymus 

L. Taxons Naturally Occurring in Turkey 

Yazar Adı: B. ÖZTÜRK1, S. KONYALIOĞLU1 ve L. Ş. BAYKAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A. D., İzmir 
2Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya A. D., İzmir 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 387-388, 29–31 

Mayıs 2002, Eskişehir 

Özet: Serbest radikallerinin öncelikle kanser, miyokard enfarktüsü ve enflamatuvar 

hastalıklar gibi pek çok hastalığa neden olduğu günümüzde ortaya konmuş ve doğal 

antioksidanların günlük diyette kullanımının proflaktik etki göstererek bu 

hastalıkların oluşum riskini azalttığı gösterilmiştir. Bitkisel organizmalarda 
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metabolizma ürünleri olarak meydana gelen uçucu yağların bileşiminde yer alan 

terpenik bileşiklerin, kimyasal yapılarından dolayı potansiyel antioksidan aktiviteye 

sahip oldukları bilinmektedir. 

 Bu çalışmada ülkemizde doğal yayılış gösteren ve halk tarafından dahilen 

kullanılan Thymus leucotrichus Hall. var. leucotrichus Maire & Petitmengin, (E) 

Thymus brachychilus Jalas.ve (E) Thymus leucostomus Hausskn.& Velen. var. 

argillaceus Jalas. örneklerinin, uçucu yağ miktarlarının belirlenmesi ve elde edilen 

uçucu yağların spektrofotometrik fosfomolibden yöntemi ile antioksidan 

kapasitelerinin ilk kez ortaya konması amaçlanmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Satureja Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri 

İngilizce Başlık: Antimicrobial Activities of Essential Oils of Various Satureja 

hortensis L. 

Yazar Adı: A. D. AZAZ1, F. DEMİRCİ2, F. SATIL1, M. KÜRKÇÜOĞLU2 ve K. H. 

C. BAŞER2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir 
2Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araşt. Merk., Eskişehir 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Sayfa:349-354, 29-31 

Mayıs 2002, Eskişehir. 

Özet: Satureja cinsi (Lamiaceae) Türkiye'de 5'i endemik 15 türle temsil edilmektedir 

ve bunlardan S. pilosa ve S. icarica Türkiye için yeni kayıtlardır. Türkiye'nin farklı 

bölgelerinden toplanan S. pilosa, S. icarica, S. boissieri ve S. coerulea' nın çiçek 

açma döneminde toplanan toprak üstü kısımları hidrodistilasyona tabi tutularak elde 

edilen uçucu yağların GC ve GC/MS metotları ile analizleri yapıldı. Her bir yağın 

ana bileşenleri tespit edildikten sonra antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri 

belirlenerek hem birbirleri hem de literatür bulguları ile karşılaştırmaları yapıldı. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özet verilmemiştir. 
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Türkçe Başlık : Balıkesir Yöresinde Yetişen Thymus Türlerinin Uçucu Yağ 

İçerikleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri 

İngilizce Başlık : Composition and The In-Vitro Antimicrobial Activities of The 

Essential Oils of Thymus Species in Balıkesir 

Yazar Adı : Hüseyin Alper İRTEM 

Danışman : Yard. Doç. Dr. Ayşe Dilek AZAZ 

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 63 sayfa, 2003, Balıkesir. 

Özet : Thymus cinsi (Lamiaceae) Türkiye'de 24'ü endemik olan 39 tür (64 taxa) ile 

temsil edilir. Thymus longicaulis subsp. chaubardii var. chaubardii (kemotip I ve II), 

Thymus zygioides var. lycaonicus, Thymus pulvinatus, Thymus longicaulis subsp. 

longicaulis var. Sııbisophyllus’un Balıkesir ilinin 3 farklı lokalitesinden toplanan 

toprak üstü kısımlarından hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağlarının GC ve 

GC/MS analizleri ile yağların ana bileşenleri tanımlanarak antibakteriyel ve 

antifungal aktiviteleri saptandı. Timol (%56.6, %42.8, %36.9) sırasıyla Thymus 

longicaulis subsp. chaubardii var. chaubardii (kemotip I ve II), Thymus zygioides var. 

Lycaonicus’un ana bileşenleriydi. Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. 

sııbisophyllus (%60) karvakrol, Thymus pulvinatus ise ana bileşen olarak borneol 

(%27.9) içermektedir. 

Özet (İngilizce) : The genus Thymus (Lamiaceae) is represented in Turkey by 39 

species (64 taxa), of which 24 are endemic. Essential oils extracted by 

hydrodistillation from the aereal parts of Thymus longicaulis subsp. chaubardii var. 

chaubardii (chemotype I and II), Thymus zygioides var. lycaonicus, Thymus 

pulvinatus, and Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus collected 

from 3 different localities around Balıkesir were analyzed by GC and GC/MC. The 

main components of oils and their antibacterial and antifungal activities were 

determined. Thymol was the major component of Thymus longicaulis subsp. 

chaubardii var. chaubardii (chemotype I and II), and Thymus zygioides var. 

lycaonicus (56.6, 42.8, and 36.9%, respectively). Carvacrol (60.0%) and borneol 

(27.9%) were found as the major constituents of Thymus longicaulis subsp. 

longicaulis var. subisophyllus and Thymus pulvinatus, respectively. 
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Türkçe Başlık: Karvakrol'ün Mutajenik ve Antimutajenik Aktivitiesinin Ames ve 

SCE Yöntemleri ile Araştırılması 

İngilizce Başlık: Searching Carvacol's Mutagenic and Antimutagenic Activity With 

Ames and SCE 

Yazar Adı: Evrim İPEK 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Hülya SİVAS 

Kaynak: Anadolu Ü. Fen Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 63 sayfa, 2003, Eskişehir. 

Özet: Bu çalışmada, bir kekik türü olan Origanum onites L. den izole edilmişr 

antimikrobiyal ve antitümör aktiviteleri bulunan karvakrolün mutajenik ye 

antimutajenik aktiviteleri Ames/Sajmonella/Mikrozom ve SCE (Kardeş Kromatid 

Değişimi) yöntemleriyle araştırılmıştır. 

 İlk olarak, mutajenik aktivite için Ames testinde, Salmonella typhimurium’un 

TA98 ve TA100 suşları, plak inkorporasyon yöntemi ile metabolik aktivitenin S9 

mikrozomal fraksiyon varlığında ve yokluğunda karvakrol ile muamele edilmiştir. 

Antimutajenik etkinin araştırılması, aynı işlemlerin pozitif mutajen olarak 4-Nitro-o-

Fenilendiamin (-S9) ve 2-Aminofloren (+S9) varlığında tekrar edilmesi ile 

yapılmıştır. Her iki deneyin sonuçları, karvakrolün S. typhimurium için mutajenik bir 

etkiye sahip olmadığı, ama önemli derecede pozitif mutajenlerin etkisini 

engelleyerek antimutajenik aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. 

 Çalışmanın ikinci aşamasında, karvakrol ile muamele edilmiş, insan periferal 

kanından izole edilen lenfosit hücrelerinde kardeş kromatid değişimi incelenmiştir. 

Kromozomları 5-bromo-2-deoksiüridin ile işaretlenmiş lenfositler, karvakrolle 

inkübe edildikten sonra FGP (Fluoresence Plus Giemsa) yöntemi ile boyanmış ve 

kromozomlar SCE frekansını hesaplamak için ışık mikroskobunda incelenmiştir. 

Karvakrolün olası antimutajenik etkisi aynı yöntemde, mitomisin C’nin oluşturduğu 

etkiye karşı araştırılmıştır. SCE deneylerinin sonuçları karvakrolün mutajenik etki 

göstermediğini ama önemli derecede doza bağlı antimutajenik etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 Elde edilen bütün sonuçlar kekik bitkisinin ana bileşenlerinden biri olan 

karvakrolün in vitro koşullarda önemli derecede antimutajenik aktiviteye sahip 
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olduğunu göstermektedir. Bu açıdan karvakrolün kanser gibi genetik hastalıkları 

önlemede farmakolojik bir öneme sahip olabileceğini ileri sürebiliriz. 

Özet (İngilizce) : In this study, mutagenic and antimutagenic activities of carvacrol 

which were isolated from Origanum onites L., possesing antimicrobial and antitumor 

activities were investigated through Ames/Salmonella/Microsome and SCE (Sister 

Chromatid Exchange) methods. 

 Firstly, TA98 and TAl00 strains of Salmonella typhimurium were 

investigated for the mutagenic activity of carvacrol by the plaque incorporation 

method in the presence or absence of metabolic activity (S9 microsomaL fraction) in 

Ames test. Investigation of the antimutagenic activity was carried out repeating the 

same assay in presence of 4-Nitro-o-Phenylendiamine (-S9) and 2-Aminofloren 

(+S9) as positive mutagens. The results of both investigations revealed that carvacrol 

does not have any mutagenic effect on S. Typhimurium but it has an antimutagenic 

activity by significantly preventing the effect of positive mutagens. 

 In the second step of study, SCE assay was performed in lymphocytes 

isolated human peripheral blood after incubating with carvacrol. The lymphocytes, 

of which chromosomes were marked with 5-bromo-2-deoxyuridine, were stained 

under FGP (Fluoresence Plus Giemsa) method after incubatid on with carvacrol and 

the chromosomes were analyzed under a light microscope in order to calculate SCE 

frequency. The possible antimutagenic effect of carvacrol was also investigated 

under the same method against the effect of mitomycin C. The results of SCE tests 

reveal that carvacrol does not have any mutagenic effect but has a significantly 

antimutagenic effect as a dose dependent manner. 

 All of the attained results show that carvacrol which is one of the main 

constituents of origanum has a significantly antimutagenic effect under in vitro 

conditions. Therefore we claim that carvacrol might have a pharmacological 

importance in preventing genetic diseases such as cancer. 

 

Türkçe Başlık: Ames Çözümlemesinde Origanum Yağının ve Karvakrolün 

Antimutajenisite Testi  
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İngilizce Başlık: Antimutagenicity Testing of Origanum Oil and Carvacrol in The 

Ames Assay 

Yazar Adı: S. OKAY1, E. IPEK1, H. ZEYTINOGLU1 ve M. KÜRKCÜOĞLU2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir 
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Bölümü Eskişehir 

Kaynak: 13th Balkan Biochemical Biophysical Meeting on Metabolic Disorders, 

Turk J Biochem, 2003; 28(3), 140 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): In this study, the mutagenic and antimutagenic effects of the 

essential oil of Origanum onites L. and carvacrol that are used in medicine, 

flavouring of food and crop protection were investigated. The mutagenic and 

antimutagenic activities were screened using Salmonella typhimurium strains TA98 

and TA100, with or without S9 metabolic activation. No mutagenicity was found in 

the oil to the both strains either with or without S9 mixture. The oil and its major 

constituent carvacrol were finally tested for their antimutagenic activity with 30 min 

standard preincubation time. It was shown that both of them strongly inhibited 

mutagenicity induced by 4-nitro-o-phenylenediamine and 2-aminofluorene in both 

strains with or without S9, respectively. These results indicate significant 

antimutagenicity of the essential oil and carvacrol in vitro, suggesting its 

pharmacological importance for the prevention of cancer.  

 

Türkçe Başlık: Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal 

Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: An Investigation on Antimicrobial Activities of Some Thyme 

Esential Oils 

Yazar Adı: Miyase ODABAŞI 

Danışman: Prof. Dr. Yavuz BEYATLI 

Kaynak: Gazi Ü. Fen Fakültesi-Doktora Tezi 137 sayfa, 2004, Ankara. 

Özet: Araştırmada ülkemizde yetişen, tıbbi özelliği olan ve kekik olarak bilinen 

Thymus fallax, Origanum onites, Origanum minutiflorum, Thymbra spicata ve 
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Coridothymus capitatus türlerine ait beş adet uçucu yağın ve ticari olarak elde edilen 

üç adet kekik uçucu yağının bazı test mikroorganizmaları (P. vulgaris RSKK 96026, 

B. cereus RSKK 863, E. coli ATCC 11230, E. aerogenes RSKK 720, S. aureus 

ATCC 25923, S. epidermidis, S. typhimurium CCM 5445, P. fluorescens RSKK 240, 

P. aeruginosa ATCC 29212, S. enteritidis RSKK 171, S. sonnei RSKK 877, S. 

mutans CNCTC 8/77, M. luteus NRLL B-4379, Y. enterocolitica ATCC 1501, B. 

subtilis ATCC 6633, L. monocytogenes ve A. hydrophila), bazı laktik asit bakterileri 

(L. acidophilus, L. bulgaricus ATCC 11842, L. casei, L. plantarum ATCC 2024, 

Leu. mesenteroides, P. pentosaceous, S. cremoris, S. durans, S. lactis, S. 

thermophilus ve E. faecalis) ve bazı mayalar (C. albicans ATCC 10239, C. 

tropicalis, C. krusei ve S. carlsbergenesis 8090) üzerine antimikrobiyal aktiviteleri 

disk difüzyon metoduna göre belirlenmiş ve etkileri mikroorganizmalar arasında 

karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan bazı patojen ve kontaminant bakterilerden 

B. cereus RSKK 863 test edilen kekik uçucu yağlarına karşı en duyarlı suş (%50) 

olarak tespit edilirken P. aeruginosa ATCC 29212 en dirençli suş (%75) olarak 

belirlenmiştir. Test edilen laktik asit bakterilerinden P. pentosaceous kullanılan kekik 

uçucu yağlarına karşı en duyarlı tür olarak bulunurken Leu. mesenteroides en dirençli 

tür olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan kekik türlerinden Thymus fallax Fisch 

et Mey.’in uçucu yağı su distilasyonu yöntemi ile elde edilmiş ve uçucu yağ miktarı 

yaklaşık %0,35 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan kekik uçucu yağlarının 

kimyasal kompozisyonları GC ve GC/MS (Gaz kromatografisi ve Kütle 

spektrometresi) analizi ile tespit edilmiştir ve uçucu yağların antimikrobiyal 

aktiviteleri belirlenmiştir. Origanum minutiflorum uçucu yağının en yüksek miktarda 

karvakrol içerdiği (%78,8), Thymus fallax uçucu yağının karvakrol içeriği (%0,2) az 

olarak bulunmuştur. Antimikrobiyal etkiye sahip diğer bileşenlerden olan timol ise 

test edilen kekik uçucu yağlarında karvakrole oranla çok düşük miktarlarda tepit 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan test mikroorganizmalarının amikacin (30mcg) 

trimetoprim /sülfametaxazol (25 mcg), cefadroxil (30 g),µg), ampisillin (10 mcg), 

tetracyclin (30 µmcg), novobiocin (5 lincomycin (2 mcg), nystatin (100 units), 

erythromycin (15 mcg), vancomycin (30 mcg), chloramphenicol (30 mcg), 

ceftriaxone 30 antibiyotiklerine duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemine göre 
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yapılmış ve kekik uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri ile kıyaslanmıştır. 

Sonuçlar NCCLS kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this research, antimicrobial activities of five essential oils 

belonging to the species of Thymus fallax, Origanum onites, Origanum minutiflorum, 

Thymbra spicata and Coridothymus capitatus which have medical characteristics and 

are grown in our country, and three thymi essential oils which are obtained 

commercially have been tested on some test microorganisms (P. vulgaris RSKK 

96026, R cereus RSKK 863, E. coli ATCC 11230, E. aerogenes RSKK 720, S. 

aureus ATCC 25923, S. epidermidis, S. typhimurium CCM 5445, P. fluorescens 

RSKK 240, P. aeruginosa ATCC 29212, S. enteritidis RSKK 171, S. sonnei RSKK 

877, S. mutans CNCTC 8/77, M. luteus NRLL B-4379, Y. enterocolitica ATCC 

1501, B. subtilis ATCC 6633, L. monocytogenes and A. hydrophila), some lactic acid 

bacteria (L. acidophilus, L. bulgaricus ATCC 11842, L. casei, L. plantarum ATCC 

2024, Leu. mesenteroides, P. pentosaceous, S. cremoris, S. durans, S. lactis, S. 

thermophilus and E. faecalis) and some fungi (C. albicans ATCC 10239, C. 

tropicalis, C. krusei and S. carlsbergenesis 8090) by disc diffusion method, and its 

effects have been compared among the microorganisms. According to the results, 

while B. cereus RSKK 863 which is one of some contaminant and pathogen bacteria 

used in the study has been found as the most sensitive strain (50%) against all tested 

essential oils, P. aeruginosa ATCC 29212 has been found as the most resistant strain 

(75%). While P. pentosaceous which is one of the tested lactic acid bacteria has been 

found as the most sensitive strain against the thymi essential oils that have been used, 

Leu. mesenteroides has been found as the most resistant strain in this study. Essential 

oil of Thymus fallax Fisch et Mey. which has been used in the study has been 

distilled by the hydro distillation method, and the quantity of essential oil has been 

found as approximately 0,35%. Chemical compositions of all investigated thymi oils 

which have been used in the study have been determined by the analysis of GC and 

GC/MS (Gass chromatography and mass spectrometry) and the antimicrobial 

activities of the thymi essential oils have been estimated. According to the analysis, it 

can be said that Origanum minutiflorum essential oil has contained the most 

carvacrol (78,8%), and thus it has showed the highest antimicrobial activities, while 
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Thymus fallax has contained the least carvacrol (0,2%). Thymol which is one of the 

other components which have antimicrobial effect, has been found in too small 

amounts when compared with carvacrol in the tested thymi essential oils. In this 

study, the tests on the sensitivity of the test microorganisms to some antibiotics of 

trimetoprim/sülfametaxazol (25 mcg), cefadroxil (30 µg), amikacin (30 mcg), 

novobiocin (5 µg), ampisillin (10 mcg), tetracyclin (30 µg), lincomycin (2 mcg), 

nystatin (100 units), erythromycin (15 mcg), vancomycin (30 mcg), chloramphenicol 

(30 mcg) and ceftriaxone (30 µg) have been made according to the disc diffusion 

method, and compared with the antimicrobial effects of thymi essential oils. The 

results have been evaluated with NCCLS criteria. 

 

Türkçe Başlık: Defne, Kekik, Lavanta ve Rezene Uçucu Yağlarının Esherichia coli 

O157:H7, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes ve Salmonella 

thyphimirium Üzerine Antibakteriyel Etkisi 

İngilizce Başlık: Antibacterial Effects of Bay Laurel, Oregano Turkey, Spanish 

Lavender and Fennel Essential Oils On Esherichia coli O157:H7, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes and Salmonella thyphimirium 

Yazar Adı: Itır DADALIOĞLU 

Danışman: Yard. Doç.Dr. Gülsün Akdemir EVRENDİLEK 

Kaynak: Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 60 sayfa, 2004, 

Hatay(Antakya). 

Özet: Bu çalışma kapsamında defne (Laurus nobilis L.), kekik (Origanum 

minutiflorum Schwarz & P. H. Davis), lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas 

L.) ve rezene (Foeniculum vulgare Mill) uçucu yağlarının eldesi, uçucu yağların gıda 

kaynaklı patojen bakterilerden Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes ve Salmonella thyphimurium üzerine olan antibakteriyel 

etkilerinin araştırılması ve bu yağların kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Uçucu yağlar farklı konsantrasyonlarda (5, 10, 20, 30, 40, 50 ve 80 

µL/mL) bakteri süspansiyonu ile karıştırılarak petri kutularına ekim yapılmış ve canlı 

kalan bakteri sayısı tespit edilmiştir. 
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 Elde edilen sonuçlar uçucu yağların test edilen bakterilerin canlılığı üzerinde 

oldukça kuvvetli antibakteriyel etkilerinin olduğunu göstermiştir (P<0.05). Gaz 

kromatografisi-kütle spektrofotometrisi analizleri ile kekik, defne, lavanta ve rezene 

uçucu yağlarındaki dominant bileşiklerin sırasıyla %67.4 oranında karvakrol, %60.36 

oranında 1,8-sineol, %54.15 oranında fenkon ve %83.13 oranında trans anethol 

olduğu tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : Extraction of bay laurel (Laurus nobilis L.), oregano Turkey 

(Origanum minutiflorum Schwarz & P. H. Davis), Spanish lavender (Lavandula 

stoechas subsp. stoechas L.), and fennel (Foeniculum vulgare Mill) essential oils, 

antibacterial effects of the essential oils on Escherichia coli O157:H7, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Salmonella thyphimurium and 

their chemical compositions were determined in this study. Essentail oils at different 

concentrations (5, 10, 20, 30, 40, 50, and 80 µL/mL) were applied to bacterial 

cultures and the mixture were plated to detemine the antibacterial effects of essential 

oils.  

 Results revealed that all essential oils exhibited a very strong antibacterial 

activity against the tested bacteria (P<0.05). The gas chromatography-mass 

spectrophotometer analyses revealed that carvacrol (67.4%), 1,8-cineole (60.36%), 

fenchone (54.15%), and trans anethole (83.13%) were the predominant constituents 

in oregano Turkey, bay laurel, Spanish lavender, and fennel essential oils, 

respectively. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. (Kekik) Yağ Altı Suyunun Uçucu Bileşikleri 

İngilizce Başlık: Volatile Materials of The Distillation Water of Origanum onites L. 

(Kekik) 

Yazar Adı: İlhan BOYDAĞ 

Danışman: Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Doktora Tezi 175 sayfa, 2004, Eskişehir. 

Özet: Origanum onites L.'den buhar distilasyonu ile elde edilmiş yağ altı suyunda 

çözünmüş ve dağılmış bileşiklerin izolasyonu üzerinde araştırmalar gerçekleştirildi. 

Ayırma hunisi, Soxhlet apareyi ve Normag ekstraktörlerle sıvı-sıvı ekstraksiyon, 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

92 

KFE ve Amberlite XAD–4 reçine ile adsorpsiyon gibi farklı yöntemler kullanılarak 

“ikincil” yağ elde edildi. Kloroform ekstresinde bulunan oksijenli bileşikler Flaş 

Kromatografisi ile izole edildi. 

 Ülkemizde kekik suyu başta olmak üzere yağ altı sularının kullanımı gün 

geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Henüz tamamen kontrolsüz ve izinsiz üretilerek 

piyasaya sürülen kekik yağ altı suyunun kalite kontrolü amacıyla en kolay 

uygulanabilir yöntem olarak, 5:1 oranında metilen klorür ile sıvı-sıvı ekstraksiyonu 

önerilmektedir. Kekik suyundaki ana bileşikler karvakrol, linalool, timol ve nadir bir 

monoterpen olan cis–p–ment–4–en–1,2–diol olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Research into the isolation of soluble and dispersed materials in 

distillation water obtained by steam distillation of the herb of Origanum onites L. has 

been carried out. "Secondary" oil was obtained using different methods such as 

liquid-liquid extraction in a separatory funnel, Soxhlet apparatus and Normag 

extractors, adsorption with SPE and Amberlite XAD-4 resin. Oxygenated 

compounds present in the chloroform extract were isolated by Flash 

Chromatography. 

 Public use of Oregano Water and other aromatic waters is increasing. There is 

hardly any control over these products. Therefore their quality control is becoming 

important. The use of methylene chloride in 5:1 ratio for the liquid-liquid extraction 

of Oregano Water is proposed. Main constituents in Oregano Water were found as 

carvacrol, linalool, thymol and a rare monoterpenoid, cis-p-menth-4-en-l, 2-diol. 

 

Türkçe Başlık: H-Ras Aktif Fibroblast Hücrelerinde Karvakrolün Sitotoksik ve 

Apoptotik Etkileri 

İngilizce Başlık: Cytotoxic and Apoptotıc Effects of Carvacrol On H-Ras Activated 

Fibroblast Cells 

Yazar Adı: G. AKALIN and Z. İNCESU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya 

Ana Bilim Dalı, Eskişehir  

Kaynak: 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri, Turk J Biochem, 2004; 29 (1) 1–

176  
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Özet: Karvakrol, kekik bitkisinin sabit yağının büyük miktarını oluşturan fenolik bir 

monoterpendir ve antibakteriyal, antioksidan, DNA sentezini inhibe edici etkileri 

gözlenmiştir. Aynı zamanda, insan Hep-2 karsinoma hücrelerinin apoptotik 

fenotipini indüklediği de bilinmektedir. Bu çalışmada, karvakrolün H-ras aktif 

(5RP7) ve normal rat embriyo fibroblast hücreleri (F2408) üzerine sitotksik ve 

apoptotik etkileri araştırılmıştır. Karvakrolün sitotoksik etkileri MTT metotu ile 

tespit edilmiş olup 48 saat sonraki IC50 değeri her iki hücre için 0,06 mg/ml olarak 

belirlenmiştir. Bu konsantrasyonda, bileşiğin özellikle 5RP7 kanserli hücreleri %31 

oranında erken ve %11 oranında geç apoptosise sürüklediği akış sitometri yöntemi 

ile tespit edilmiştir. Bu oran gerek normal F2408 hücrelerinde (%1.7 erken ve %1.5 

geç apoptotik) gerekse positif kontraol maddesinin (25 μM etoposit, %18 erken ve 

%18 geç apoptotik) etkisinden daha yüksektir. Bu bulgular DNA fragmentasyon 

yöntemi ile de desteklenmiştir. 

 Bu çalışma, Karvakrolün H-ras aktif hücrelerde apoptosizi yüksek oranda 

stimüle ettiğini göstermektedir. Farklı kanser tipleri üzerine etkileri ve etki 

mekanizmalarının deneysel anlamda araştırılması sonucunda bu bileşiğin ve benzeri 

isoprenoidlerin kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olacağı düşüncesindeyiz. 

Özet (İngilizce) : Carvacrol is the predominant monoterpenic phenol and effects of 

antibacterial, antioksidan, inhibition of DNA synthesis have been demostrated. 

Treatment of human Hep-2 cells by carvacrol induced apoptotic phenotype. In this 

study, the cytotoxic and apoptotic effects of carvacrol on H-ras activated (5RP7) and 

normal rat embryo fibroblast cells (F2408) were investigated. The cytotoxic effects 

of carvacrol were determined by MTT assay and IC50 values were determined at 

0,06 mg/ml for both cell lines. At this concentration, 5RP7 cancer cell line showed 

31% early and 11% late apoptotic effect in the presence of carvacrol by Flow 

Cytometry. On the other hand, normal F2408 cell line (1.7% early and 1.5% late 

apoptotic effects) and positive control test compound (25 μM etoposid, 18% early 

and 18% late apoptotic) seemed to be less effective on apoptosis than carvacrol. 

These findings were also supported by DNA fragmentation assay. 
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 This work has been shown that carvacrol stimulated apoptosis in H-ras 

activated cells. We think that the results of the investigation of mechanisms of 

carvacrol’s effects on various cancer cell type would be important for cancer therapy. 

 

Türkçe Başlık: Karvakrolun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Cardiovasküler System Effect of Carvacrol 

Yazar Adı: Özden KUTLAY 

Danışman: Doç. Dr. Yasemin AYDIN 

Kaynak: Osmangazi Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 60 sayfa, 2005, Eskişehir. 

Özet: Son yıllarda, kekik uçucu yağının ana bileşeni olan terpenik özellikteki 

karvakrol antibakteriyal, antifungal, antioksidan, antitümoral ve analjezik özellikleri 

ile tıbbi kullanım açısından önem kazanmıştır. Bu çalışmada, karvakrolun sıçan 

sistolojik basınç (SB), diyastolik basınç (DB), ortalama arteriyel kan basınçları 

(MAP) ile kalp hızı üzerine (KAH) in vivo etkilerini ve nitrik oksit ile ilişkisini 

araştırmayı amaçladık. 

 Deneyler 35 adet Spraque Dawley erkek ve dişi sıçan (250–300 gr) 

kullanılarak 5 grupta yapılmıştır. Grup 1. Kontrol (n=7). Grup 2. DMSO (n=7), Grup 

3 L-NAME (10 mg/kg) (n=7), Grup 4 Karvakrol (l00 μl/kg) (n=7), Grup 5 L-NAME 

+ Karvakrol (n=7) Karvakrol DMSO içinde çözülerek intraperitoneal olarak 

uygulanmıştır. Sıçanlar Romphun (10 mg/kg IM)+ketamin (50 mg/kg IM) ile 

anestezi edildikten sonra femoral arter ve ven kateterize edilerek, arter kateterine 

bağlı transdüser yardımıyla intra arteriel SB, DB, MAP ve KAH ölçülmüştür. 

Cerrahi operasyon sonrası 45 dk’lık stabilizasyon periyodundan sonra, L-NAME ve 

karvakrol uygulamaları yapılarak 2 saat kan basıncı ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. 

Sadece L-NAME verilen grupta SB, DB, MAP değerlerinde anlamlı artış, KAH da 

anlamlı düşüş gözlenmiştir Yalnız karvakrol ve L-NAME+karvakrol verilen 

gruplarda SB, DB, MAP değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

görülmüştür. Ayrıca kalp hızlarında, karvakrol grubunda kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı, L-NAME+karvakrol grubunda ise L-NAME grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalmalar saptanmıştır. 
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 Karvakrol l00 μl/kg dozda hipotansiyon oluşturmaktadır. L-NAME 

verilmesine rağmen karvakrolun kan basıncını düşürmesi, hipotansif etkisinin nitrik 

oksitten bağımsız, olduğunu düşündürmektedir. 

Özet (İngilizce) : In recent years, terpenoid substance carvacrol, which is found in 

oil of oregano, has gained medical importance due to its antibacterial, antifungal, 

antioxidant, antitumoral and analgesic effects. In this study, we have studied in vivo 

effects of carvacrol on sistolic pressure (SP), diastolic pressure (DP), mean arterial 

blood pressure (MAP) and heart rate (HR) of rats and how it reacts with nitric oxide. 

Experiments were carried out using male and female thirty-five Sprague Dawley rats 

(250-300 gr) in five groups. Group 1. Control group (n=7), Group 2. DMSO (n=7), 

Group 3 L-NAME (10 mg/kg) (n=7), Group 4. Carvacrol (l00μl/kg) (n=7) and Grup 

5. L-NAME+Carvacrol (n=7) Carvacrol was disolved in DMSO and given 

intraperitoneally. Rats were anesthetized via Romphun (10 mg/kg IM) plus ketamin 

(50 mg/kg IM). Femoral artery and vein were catheterized, and SP, DP, MAP and 

HR were measured using a pressure transducer connected to femoral artery. After 

stabilization period of 45 minutes, following post surgery, L-NAME and carvacrol 

were given subsequently and blood pressure and heart rate were continuos observed 

for two hours. 

 Only in L-NAME group SP, DP, MAP values showed significant increase, 

and HR showed significant decrease. In carvacrol and L-NAME+carvacrol group 

SP, DP, and MAP have shown statistically significant decrase. Heart rates were 

lower and statistically significant in the carvacrol group and lower but insignificant 

in the L-NAME+carvacrol group compered to L-NAME group. 

 In conclusion, 100 μl/kg dosage of carvacrol causes hypotension. Since L-

NAME does not block carvacrol induced decrease in the blood presure the 

hypotensive effects of carvacrol maybe independent of nitric oxide pathway. 

 

Türkçe Başlık: Timol, Karvakrol, Orto-ve Meta-Krezol'ün İzole Sıçan Aorta, İleum 

ve Mide Fundus Üzerine Etkileri 

İngilizce Başlık: Activities of Thymol, Carvacrol, Ortho-and Meta-Cresol On 

İsolated Rat Aorta, İleum and Gastric Fundus 
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Yazar Adı: Seval DUMAN 

Danışman: Prof. Dr. Süleyman AYDIN 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 140 sayfa, 2005, 

Eskişehir. 

Özet: Bu çalışmada karvakrol, timol, orto-krezol ve meta-krezol'un izole sıçan mide 

fundus, ileum ve aortasında asetilkolin (ACh), fenilefrin (Phe) ve potasyum klorür 

(KC1) ile oluşturulan kasılmalar üzerindeki farmakolojik etkileri araştırılmıştır. Test 

maddelerinden karvakrol ve timol'un üç farklı dozu (10-6, 10-5, 10-4 M) orto krezol ve 

meta krezol'ün ise tek dozu (10-4 M) test edilmiştir. 

 Timol ve karvakrol'un sadece 10-4 M dozunda inhibitör etkili olduğu 

bulunmuştur. Timol, mide fundusda ACh ile oluşturulan kasılmaları inhibe etmiş, 

ileum'da ise KC1 ile oluşturulan kasılmaları inhibe etmiştir. Karvakrol'un ise mide 

fundusda sadece KC1 kasılmaları üzerinde etkili olduğu, ileumda ise hem ACh hem 

KC1 kasılmaları üzerinde inhibitör etkili olduğu bulunmuştur. Orto-ve meta-krezol 

moleküllerinin aorta, fundus ve ileum üzerinde etkili oldukları görülmüştür. Meta 

krezol'ün aorta üzerindeki etkisinde, orto-krezolden farklı olarak, KC1 kasılmaları 

üzerine etkili olmadığı gözlenmiştir. 

 Deneysel veriler ile timol, karvakrol, orto-krezol ve meta-krezol 

moleküllerinin yapıları birlikte değerlendirildiğinde, izopropil grubunu varlığı ile 

mide fundus ve aorta üzerindeki farmakolojik etkilerin ters orantılı olduğu, fakat 

ileum üzerindeki farmakolojik etkilerin hidroksil grubunun orto konumda olması ile 

doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Test edilen antagonistlerden Nitro-L-

Arjinin (NoARG), metilen mavisi ve labetalol ile test maddelerinin etkileştiği 

bulunmuştur. KC1 kasılmalarına ek olarak, metilen mavisi, labetalol ve NoARG ile 

etkileşme nedeniyle test maddelerinin birden fazla etki yöresiyle etkileşerek 

farmakolojik yanıtların oluşmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce) : Pharmacological activities of carvacrol, thymol, ortho-and meta-

cresol are investigated on ACh and KCl induced contractions of isolated rat gastric 

fundus, ileum and Phe and KC1 induced contractions of aorta. Three doses (10-6, 10-

5, 10-4 M) of carvacrol and thymol and only one (10-4 M) dose of ortho-and meta-

cresol were used throghout the investigations. 
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 Thymol and carvacrol were observed to inhibit only at 10-4 M. Thymol 

inhibited ACh induced contractions of fundus and KC1 induced contractions of 

ileum. Carvacrol was inhibitory on KC1 induced contractions of fundus and ACh 

and KC1 induced contractions of ileum. Ortho-and meta-cresol inhibited the 

contractions on fundus, ileum and aorta. 

 Experimental data and molecular structural properties suggest an inverse 

relationship between the presence of isopropyl group and the pharmacological action 

whereas a direct relationship with the presence of hydroxyl group on meta position 

and the pharmacological activity on isolated ileum. In spite of their simple molecular 

structure, in addition to the activities against KC1 induced contractions, interactions 

of NoARG, methylene blue and labetalol with the pharmacological activities suggest 

more than one active site are involved in the pharmacological activities of the tested 

chemicals. 

 

Türkçe Başlık: Timol ve Karvakrol Bileşiklerinden Zeolit Katalizörler 

Kullanılarak Thymoquinone Üretimi 

İngilizce Başlık: The Production of Thymoquinone From Thymol and Carvacrol By 

Using Zeolite Catalysts 

Yazar Adı: Alev GÜNEŞ 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Oğuz BAYRAKTAR, Doç. Dr. Selahattin YILMAZ 

Kaynak: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans 

Tezi 84 sayfa, 2005, İzmir. 

Özet: Bu tezde, genel esnek ligand metodu kullanılarak Na-Y zeoliti içerisine 

enkapsüle edilmiş N.N'-bis (salicylidene)propane–1,3-diamine (H2salpn) in Cr (III), 

Fe(III), Bi(III), Ni(II) ve Zn(II) kompleksleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

katalizörler Fourier transformu kızılötesi (FT-IR), X-ışın kırınımı (XRD) ile taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. 

 Hazırlanan tüm katalizörlerin aktiviteleri, hidrojen peroksit bozunmasında ve 

karvakrol ün oksidasyonu reaksiyonlarında test edilmiştir. Katalizörlerdeki metal 

komplekslerin sıvı faza geçişi (hetorejenlik) testleri gerçekleştirilmiştir. Katalizör 

aktiviteleri, karvakrol dönüşümü ve aktif metallerin sıvı faza geçmesi kavramları 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

98 

bakımından karşılaştırılmıştır. Yüksek karvakrol dönüşümlerinde thymoquinone ile 

yan ürün olarak thymohydroquione ve benzoquinone elde edilmiştir. Katalizör 

yokluğunda ürün elde edilmemektedir. Fe(salpn)-NaY katalizörü %27.6 ile en 

yüksek karvakrol dönüşümü gösterirken, bunu %23.5 karvakrol dönüşümü ile 

Cr(salpn)-NaY katalizörü izlemiştir. Diğer katalizörler, karvakrol dönüşümü ve aktif 

metallerin sıvı faza geçmesi kavramları bakımından daha düşük performans 

göstermişlerdir. Cr(salpn)-NaY katalizörü aktif metallerin sıvı faza geçmesi ile 

aktiflik deneylerine dayalı olarak diğerlerine göre daha etkin bir katalizör olarak 

bulunmuştur. Seçilen Cr (salpn)-NaY katalizörü ekstra olarak BET ve TGA analizleri 

ile karakterize edilmiştir. Bu katalizörle, sıcaklığın, katalizör miktarının, karvakrolün 

hidrojen peroksite molar oranının; karvakrol oksidasyonu reaksiyonlarına etkileri 

incelenmiştir. Sıcaklığın 40°C den 60°C yükseltilmesiyle, thymoquinone 

oluşumunun %6.2 den %16 ya arttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak katalizör 

miktarının 0.05 gr dan 0.2 gr'a artışıyla thymoquinone oluşumunda %7.4 den %20.7 

ye artış gözlenmiştir. Ayrıca karvakrolün hidrojen peroksite molar oranının 3 ten 1'e 

inişiyle (hidrojen peroksit miktarının artışıyla), thymoquinone oluşumu %3.7 den 

%27 ye artmıştır. Buna ek olarak, Cr (salpn)-NaY katalizörü thymol ve kekik yağı 

oksidasyonunda test edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this thesis study, by using general flexible ligand method, 

Cr(III), Fe(III), Bi(III), Ni(II) and Zn(II) complexes of N,N'-

bis(salicylidene)propane–1,3-diamine (H2salpn) encapsulated in NaY-zeolite were 

prepared. All catalyst were characterized by Fourier transform infrared (FT-IR), X-

ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM) analyses to confirm 

the complex encapsulation. 

 Activities of all prepared catalysts for the decomposition of hydrogen 

peroxide and oxidation of carvacrol were tested. Leaching test or heterogeneity test 

was also performed. The performances of all catalysts were compared based on the 

leaching test results and carvacrol conversion. Thymohydroquinone and 

benzoquinones were observed as by-products at high conversions of carvacrol. No 

product was formed in the absence of a catalyst. Fe(salpn)-NaY catalyst has shown 

the highest carvacrol conversion of 27.6% with a yield of 22.0% which was followed 
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by Cr(salpn)-NaY catalyst with 23.5% carvacrol conversion with a yield of 17.6%. 

Other catalysts have shown relatively lower performances in terms of carvacrol 

conversion and leaching. The Cr(salpn)-NaY catalyst was found to be a more 

efficient catalyst than others based on leaching and activity tests. Selected catalyst 

was extra characterized by Brunauer Emmett and Teller (BET) and Thermal 

gravimetric (TGA) analyses. With selected catalyst Cr (salpn)-NaY, temperature, 

catalyst amount, reactant carvacrol to hydrogen peroxide molar ratio effects were 

investigated in carvacrol oxidation reactions. Increasing the temperature from 40 to 

60°C caused the increment of thymoquinone yield from 6.2 to 16.0%. In addition to 

that the yield of thymoquinone was increased from 7.4 to 20.7% by increasing 

catalyst amount from 0.05 to 0.2 g. And also thymoquione yield was increased from 

3.7 to 23.0% by decreasing carvacrol to hydrogen peroxide molar ratio from 1 to 3. 

Moreover, Cr (salpn)-Y catalyst was also tested in thymol and essential oil oxidation 

reactions. 

 

Türkçe Başlık: Karvakrol, Timol, Orto-ve Meta-Krezol'ün İzole Sıçan Mide-

Fundus, İleum ve Aorta Üzerinde Cacl2 Kasılmalarına Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Carvacrol, Thymol, Ortho-and Meta-Cresol On İsolated 

Rat Fundus, Ileum ve Aorta On The Cacl2 İnduced Contractions 

Yazar Adı: Senem ARI 

Danışman: Prof. Dr. Süleyman AYDIN 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 63 sayfa, 2005, 

Eskişehir. 

Özet: Bu çalışmada, karvakrol, timol, o-krezol ve m-krezol'ün K+depolarize izole 

sıçan düz kaslarında CaCl2 ile oluşturulan kasılmalar üzerindeki farmakolojik etkileri 

araştırılmıştır. İzole organlar arasında, mide fundus, ileum ve aorta bulunmaktadır. 

Karvakrol ve timol'ün üç farklı dozu (10–6, 10–5 ve 10-4M), orto-, meta-krezol'ün ise 

sadece 10-4M dozu teste tabi tutulmuştur. 

 Yapılan çalışmalar sonucunda karvakrol ve timol'ün mide fundus ve ileum 

üzerinde CaCl2 kasılmalarını inhibe ettiği görülmüştür. Karvakrol'ün aorta üzerinde 

etkisiz, ileum üzerinde etkili fundus üzerinde ise en kuvvetli etkiye sahip olduğu 
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bulunmuştur. Timolun en düşük etkinliği fundus üzerinde aorta ve ileumda ise 

birbirine yakın güçtedir. o-Krezol ve m-krezol aorta üzerinde birbirlerine benzer 

şekilde inhibisyon yaptığı bulunmuş, ileum üzerinde o-krezol etkili olurken m-

krezolun herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Orto-ve meta-krezollerin 

aortada kalsiyum yanıtları üzerinde etkili oldukları, karvakrolun ise aortada herhangi 

bir etkisinin gözlenmemesi nedeniyle L tip kalsiyum kanalları üzerinde karvakrolun 

herhangi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Karvakrol etkisine en fazla duyarlı 

organın fundus olduğu ve izopropil grubunun moleküldeki varlığı ile etkinin 

paralellik gösterdiği bulunmuştur. Farmakolojik etkiler üzerinde molekül yapısındaki 

OH grubunun orto konumda olmasının önemli rolü bulunduğu ve birden fazla etki 

yöresiyle etkileşmenin sözkonusu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce): The aim of this study was to investigate the pharmacological 

activities of carvacrol, thymol, orto-and meta-cresol on the CaCl2 induced 

contractions of K+ depolarized isolated rat smooth muscles including fundus, ileum 

and aorta. Three different doses of (10–6, 10–5 and 10–4) carvacrol and thymol were 

used and only one (10–4) dose of ortho-and meta-cresols were used throughout the 

investigations. 

 As a result of our experiments carvacrol and thymol were observed to inhibit 

CaCl2 induced contractions of gastric, carvacrol being the most potent of the test 

substances. Due to lack of any action of carvacrol on the vessels it was suggested 

that there is no interaction of carvacrol on the L-type calcium channels. Inhibitory 

action of thymol was lowest on fundus and equipotent on aorta and on ileum. Orto-

and meta-cresol inhibited contractions on aorta but only meta-cresol was inactive on 

ileum. Due to the relationship between pharmacological activites and molecular 

structural properties of the test substances, presence of a direct relationship between 

isopropyl group and pharmacological actions on fundus was suggested. In addition to 

the role of isopropyl group, role of meta positioned OH group is important for the 

observed pharmacological actions. It was concluded that more than one site of 

activity was suggested to play roles on the observed activities. 
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Türkçe Başlık: Broyler Rasyonuna Katılan Kekik ve Anason Yağları ile 

Antibiyotiğin Toplam Sekal Koliform Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of Thyme and Anise Oils and Antibiotic On Total 

Cecum Coliform Bacteria Number 

Yazar Adı: T. GÜLER1, B. DALKILIÇ1, M. ÇİFTÇİ1, O. N. ERTAŞ2, A. DİKİCİ3, 

P. ÖZDEMİR3 ve Ö. P. BOZKURT3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Besl. Hast. AD. ,ELAZIĞ  
2Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu Sivrice, ELAZIĞ  
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni AD., ELAZIĞ 

Kaynak: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 

Özet: Bu çalışmada, rasyona ilave edilen kekik ve anason yağları ile antibiyotiğin, 

broylerlerde toplam sekal koliform bakteri sayısı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 

Araştırmada hayvan materyali olarak günlük yaşta toplam 110 adet Ross–308 etlik 

civciv kullanılmıştır. Rasyonlara ilave edilen esans yağlar ve antibiyotik araştırma 

gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, hiçbir katkı maddesi katılmayan grup Kontrol 

grubunu, 10 mg/kg avilamisin katılan grup Antibiyotik, 100 mg/kg kekik yağı katılan 

grup Kekik 100, 200 mg/kg kekik yağı katılan grup Kekik 200, 400 mg/kg kekik 

yağı katılan grup Kekik 400, 100 mg/kg anason yağı katılan grup Anason 100, 200 

mg/kg anason yağı katılan grup Anason 200, 400 mg/kg anason yağı katılan grup 

Anason 400, 100 mg/kg kekik+anason yağı katılan grup Kekik+Anason 100, 200 

mg/kg kekik+anason yağı katılan grup Kekik+Anason 200 ve 400 mg/kg 

kekik+anason yağı katılan grup Kekik+Anason 400 grubunu oluşturmuştur. Deneme 

35 gün sürmüştür. En yüksek koliform bakteri sayısı kontrol grubunda (8.57 kob/g) 

tespit edilirken, bunu Kekik 100 (8.51 kob/g), Kekik 200 (7.78 kob/g), Anason 100 

(7.17 kob/g), Kekik+Anason 100 (7.07 kob/g), Kekik 400 (6.95 kob/g) ve Anason 

200 (6.95 kob/g), Kekik+Anason 200 (6.94 kob/g), Anason 400 (6.90 kob/g) ve 

Antibiyotik grubu (6.90 kob/g) ile Kekik+Anason 400 (6.69 kob/g) grupları 

izlemiştir (p<0.01). Sonuç olarak, broylerlerde antibiyotiklerin yerine doğal ve 

güvenli antimikrobiyel etkili katkı maddeleri olarak kekik ve anason yağlarının 

kullanılabilecekleri kanaatine varılmıştır. 
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Özet (İngilizce): In this study, the effect of thyme and anise oils and antibiotic on 

total cecum coliform bacteria was investigated in broilers. A total of 110 broilers 

(Ross-308) at the age of one day were used (each group include 10 broilers). The 

essential oils and antibiotic added the diets constituted the basis of the experimental 

groups. These groups were as follow: Control group (no added antibiotic, thyme and 

anise oils) 10 mg/kg avilamycin added was Antibiotic, 100 mg/kg Thyme oil added 

was Thyme 100,  200 mg/kg Thyme oil added was Thyme 200,  400 mg/kg Thyme 

oil added was Thyme 400, 100 mg/kg Anise oil added was Anise 100, 200 mg/kg 

Anise oil added was Anise 200, 400 mg/kg Anise oil added was Anise 400, 100 

mg/kg Thyme+Anise oil added was Thyme+Anise 100, 200 mg/kg Thyme+Anise oil 

added was Thyme+Anise 200, 400 mg/kg Thyme+Anise oil added was 

Thyme+Anise 400 group with corresponding inclusion levels. Experiment carried 

out 35 day. The highest total cecum coliform bacteria number was found in control 

group (8.57 cfu/g) followed by Thyme 100 (8.51 cfu/g), Thyme 200 (7.78 cfu/g), 

Anise  100 (7.17 cfu/g), Thyme+Anise 100 (7.07 cfu/g), Thyme 400 and Anise 200 

(6.95 cfu/g), Thyme+Anise 200 (6.94 cfu/g), Antibiotic and Anise 400 (6.90 cfu/g), 

and Thyme+Anise 400 group (6.69 cfu/g) (p<0.01). The results show that, thyme and 

anise oils may be use as a potential natural and safe antimicrobial supplement for 

poultry. 

 

Türkçe Başlık: Nane (Mentol) veya Kekik (Karvakrol) Esans Yağı İlave Edilen 

Karmalar ile Yemlenen Etlik Piliçlerin Performansları 

İngilizce Başlık: Performance of Broiler Fed Peppermint (Menthol) or Origan 

(Carvacrol) Essential Oil Supplemented Diet 

Yazar Adı: G. ERENER, N. OCAK, B. AK ve A. ALTOP 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü, Samsun 

Kaynak: 3.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Tam Metinler Kitabı (Sözlü ve Poster 

Tebligler) 58–62, 7–10 Eylül, Adana, 2005. 

Özet: Bu çalışma etlik piliç karmalarına nane (mentol) veya kekik (karvakrol) esans 

yağı ilavesinin büyüme, karkas ve sindirim sistemi özellikleri üzerine etkilerini 
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belirlemek için yapılmıştır. Araştırmada günlük yaşta karışık cinsiyetli toplam 312 

adet Ross 308 etlik civciv kullanılmıştır. Civcivler üç gruba ayrılarak, 1. grup 

(kontrol) bazal karma, 2. grup 100 ppm mentol ilave edilmiş karma ve 3. grup ise 

100 ppm karvakrol ilave edilmiş karma ile yemlenmiştir. Karmaya karvakrol ilavesi 

0-35 ve 0-42 günlük yaşlar arasında canlı ağırlık kazancını ve yemden yararlanmayı 

mentol ilavesine göre arttırmıştır (p < 0.05). Kontrol ve karvakrol grupları, mentol 

grubundan daha yüksek karkas ağırlığına sahip olmuştur (P < 0.05). Karkas 

randımanı, yenilebilir iç organlar ve pankreas ağırlığı bakımından gruplar arasında 

farklılık bulunmamıştır (P > 0.05). Mentol grubunun sindirim sistemi karvakrol 

grubundan daha uzunken, kontrol grubunun sindirim sistemi ağırlığı karvakrol 

grubundan daha yüksek bulunmuştur (P < 0.05). Karvakrol ilavesi kontrol ve 

mentole göre abdominal yağ oranını artırmıştır. Bu sonuçlar etlik piliç karmasına 

karvakrol ilavesin mentol ilavesine göre performans üzerine daha olumlu etkisinin 

olduğunu göstermiştir. 

Özet (İngilizce): The aim of present study was to investigate the effect of 

peppermint (Menthol) or origan (Carvacrol) essential oil supplementation into 

compound feed on growth, and carcass and gastrointestinal tract characteristics of 

broiler. A total of 312 Ross 308 broilers at the age of one day were used in the study. 

Chickens allocated into three groups; first group (control) was fed basal compound 

feed, while second group (peppermint) and third group (thyme) were fed a compound 

feed containing 100 ppm menthol and carvacrol, respectively. The live weight gains 

and feed efficiency ratio in broiler fed carvacrol-supplemented diet from 0 d to 35 or 

42 d of age increased (P < 0.05) compared to menthol. The weight gain of broiler fed 

carvacrol-supplemented diet and control was higher (P < 0.05) than those of broilers 

fed menthol. Dressing percentage, the weights of edible inner organs pancreas were 

not affected (P > 0.05) by the carvacrol and menthol supplementation into broiler 

diets. While the digestive system of menthol-fed broiler was longer than that of 

carvacrol-fed broiler, the Digestive system weight of control-fed broiler was higher 

(P < 0.05) than carvacrol-fed broiler. Carvacrol increased abdominal fat pad 

compared to control and menthol. These results indicate that carvacrol 

supplementation into broiler diet can have a positive effect on broiler performance.  
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Türkçe Başlık: Kekik ve Çörekotu Esansiyel Yağı ile Propolisin Yonca Kuru Otu 

ve Buğday Samanının İn Vitro Gerçek Kuru Madde Organik Madde ve NDF 

Sindirilebilirliğine Etkileri 

İngilizce Başlık: The Effects of Essential Oil of Oregano (Origanum vulgare) and 

Black Seed (Nigella sativa), and Propolis On in Vitro True Digestibilty of Dry 

Matter, Organic Matter and NDF 

Yazar Adı: Zeynep BOZKURT 

Danışman: Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 37 sayfa, 2005, Adana. 

Özet: Mevcut çalışmada; çörekotu ve kekik yağı ile propolisin, yonca kuru otu ve 

buğday samanının in vitro gerçek kuru madde (IVKMS), organik madde (IVOMS) 

ve NDF sindirilebilirliklerine (IVNDFS) etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 Deneme in vitro olarak yapılmış ve bu amaçla rumen sıvısı teminin de 

kanüllü ve 40:60 kaba/kesif yemle beslenen kısır siyah alaca bir inek kullanılmıştır. 

Araştırma, tesadüf parselleri deneme planına göre planlanmıştır. Çalışmada 24, 48 ve 

72 saatlik inkübasyon süreleri ve her muamelenin 100 ppmlik dozu denenmiştir. 

 Deneme sonuçları; çörekotu ve kekik yağı ile propolisin yonca kuru otu ve 

buğday samanının OM, KM ve NDF sindirilebilirliklerine istatistiki olarak önemli 

etkilerinin olduğunu (PO.001) göstermiştir. Deneme sonunda; çörek otu yağının 

buğday samanının IVKMS, IVOMS ve IVNDFS 24 saatlik inkübasyon sırasında 

arttırdığı, 48 saatlik inkübasyonda ise kotrole göre azalttığı gözlenmiştir. 72 saatlik 

inkübasyonda ise buğday samanının IVNDFS çörekotu yağı ile kontrole göre 

düşerken IVKMS ve IVOMS etkilenmemiştir. Buğday samanının in vitro gerçek 

besin madde sindirilebilirlikleri kekik yağından da bütün inkübasyon zamanlarında 

olumsuz etkilenmiş ve kotrolden daha düşük olmuştur ((P<0.05). Propolis buğday 

samanının IVKMS, IVOMS ve IVNDFS 24 saatlik inkübasyonlarda etkilemezken, 

48 ve 72 saatlik inkübasyonlarda azaltmıştır. Yonca kuru otunun IVKMS ve 

IVNDFS kontrolle karşılaştırıldığında 24 ve 48 saatlik inkübasyonlarda çörekotu 

yağı için daha yüksek olurken (PO.05), IVOMS ve 72 saatlik inkübasyonda bütün 

besin madde sindirilebilirlikleri kontrolle benzer sonuçlar vermiştir. Kekik yağı ise 
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tüm besin madde sindirilebilirliklerini tüm inkübasyon saatlerinde önemli düzeyde 

düşürmüştür. Yonca kura otunun in vitro gerçek besin madde sindirilebilirlikleri 

propolisle ise kontrol grubu ile benzer değişim göstermiştir. 

 Deneme sonucunda in vitro gerçek besin madde sindirilebilirliğine etkileri 

bakımından genel bir değerlendirme yapıldığında ; çörekotunun kekik yağı ve 

popolislen daha iyi sonuçlar verdiği, kekik yağının ise besin madde 

sindirilebilirliklerini ve özellikle de NDF sindirilebilirliğin önemli düzeyde 

düşürdüğünü ifade etmek mümkündür. 

Özet (İngilizce): The aim of this study was to determine the effect of essential oil of 

Oregano (Origanum vulgare) and black seed (Nigella sativa) and propolis on in vitro 

true diy matter (IVDMD), organic matter (IVOMD) and NDF digestibilities 

(IVNDFD). The study was carried out in vitro with Rumen liquor obtained from an 

infertile Holstein cows with ramen cánula. The feed samples were incubated with 

essential oils and propolis at 100 ppm dose at 24, 48 and 72 h with control. The data 

obtained in the study were analysed with completely randomized design and the 

means were sperated with Duncan Multiple Range Test. 

 Essential oils and propolis affected IVDMD, IVOMD and IVNDFD in all 

incubation time of alfalfa hay and wheat straw (P<0.001). Black seed oil increased 

(P<0.05) IVDMD, IVOMD and IVNDFD at 24 h incubation of wheat straw, but they 

were decreased at 48 h incubation compared to control. While IVNDF of wheat 

straw was decreased by bleak seed oil, IVDMD and IVOMD were not affected by 

black seed oil. IVDMD, IVOMD and IVNDFD of wheat straw were lower (P<0.05) 

than those of control as well. IVDMD, IVOMD and IVNDFD of wheat straw were 

not affected by propolis at 24 h incubation, however propolis decreased those at 48 

and 72 h incubation. IVDMD and IVNDFD of alfalfa hay at 24 and 48 h incubation 

for black seed oil were higher (P<0.05) than the control. IVOMD and and the 

nutrient digestibilies at 72 h incubation were not changed (PXX05) by black seed oil. 

Oregano oil decreased (PO.05) all nutrient digestibilities of alfalfa for all incubation 

times. IVDMD, IVOMD and IVNDFD of alfalfa were similar (P>0.05) propolis and 

control teratments.  
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 The data obtained in the study showed that IVDMD, IVOMD and IVNDFD 

of alfalfa hay and wheat straw were generally improved by black seed oil, over other 

treatments. Oregano oil decreased in vitro true digestibilities of nutrient markedly 

(especilaly IVNDFD) compared to other treatments including control. 

 

Türkçe Başlık: Japon Bıldırcınlarında Deneysel Aflatoksin Zehirlenmesine Karşı 

Kekik Uçucu Yağı (Origanum vulgare L.) Kullanımı 

İngilizce Başlık: Effect of Thyme Essential Oil (Origanum vulgare L.) 

Supplementation On Performance of Japanese Quail Exposed To Experimental 

Aflatoxicosis 

Yazar Adı: S. S. PARLAT, A. Ö. YILDIZ, Y. CUFADAR ve O. OLGUN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., Konya 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005,19(36):1-6 

Özet: Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarında aflatoksin (AF) toksikasyonuna kekik 

uçucu yağının (KUY) etkisi araştırılmıştır. On günlük yaşta toplam 120 Japon 

bıldırcını, her birinde 30 adet olmak üzere 4 deneme grubuna ayrılmıştır. Mısır-soya 

küspesine dayalı AF içermeyen bazal rasyon kontrol rasyonu olarak kullanılmıştır. 

Buna göre: I) Kontrol (K): bazal rasyon; II) K+2.5 mg/kg AF; III) K+ %0.1 KUY; 

IV) K+2.5 mg/kg AF+%0.1 KUY şeklinde hazırlanan 4 farklı deneme rasyonu 35 

gün süreyle deneme gruplarına ad libitum yedirilmiştir. Performans parametreleri 

haftalık olarak belirlenmiştir. Deneme sonunda, sadece AF içeren rasyonları tüketen-

bıldırcınlarda canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi önemli derecede azalmıştır. Fakat, 

AF içeren rasyonlara KUY ilavesiyle AF'den dolayı azalan canlı ağırlık artışı ve yem 

tüketimi önemli derecede artmıştır. Aflatoksin içeren rasyonla beslenen bıldırcınlarda 

canlı ağırlık artışındaki kümülatif azalış %16.3 iken, AF içeren rasyona KUY 

ilavesiyle %1.7 artmış, yine yem tüketimindeki kümülatif azalış AF içeren rasyonu 

tüketen grupta %17.3 olurken, AF içeren rasyona KUY ilavesiyle bu azalış sadece 

%2 olmuştur. Sadece KUY içeren rasyonu tüketen bıldırcınların yemden yararlanma 

katsayıları diğer gruplardan daha düşük olmuştur.  

 Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Japon bıldırcınlarında AF'den kaynaklanan 

olumsuz etkilerin önlenmesinde KUY'nın etkili olabileceği söylenebilir. 
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Özet (İngilizce): Thyme essential oil (TEO) was evaluated for its ability to reduce 

the deleterious effects ofAF in Japanese quail. It was incorporated into the diets 

containing 2.5 mg/kg total AF. In the present study, 120 10-d-old Japanese quail 

were randomly distributed into four experimental groups (30 birds per group) and fed 

the following diets for 35 days: I) Control (C): bazal diet; II) C+2.5 mg/kg AF; III) 

C+0.1% TEO; IV) C+2.5 mg/kg AF+1% TEO'ofdiet. Each treatment consisted of 10 

replicates of 3 quail. Performance parameters were determined weekly. Feed were 

given as ad libitum. Results showed that by the end of the trial, feeding alone AF-

containing significantly decreased body weight gain and feed consumption during 

the experiment. The addition of TEO to an AF-containing diet significantly reduced 

the deleterious effects ofAF on body weight gain and feed consumption. Body 

weight gain was reduced by 16.3% in quail consuming the AF diet without TEO, but 

increased by 1.7% for quail consuming the AF plus TEO diet. Similarly, feed 

consumption was reduced 17.3% in birds consuming the AF diet without TEO, but 

by only 2% for birds consuming the AF plus TEO diet. Feeding TEO alone caused 

significant improved in feed conversion ratio during the experiment compared with 

the other groups.  

 These results suggested that TEO effectively diminished the detrimental 

effects ofAF on performance in this study. 

 

Türkçe Başlık: Bıldırcın Rasyonlarında Büyütme Amaçlı Antibiyotiklere Alternatif 

Olarak Kekik Uçucu Yağı (Origanum vulgare L.) Kullanımı 

İngilizce Başlık: Usage of Oregano Essential Oil (Origanum vulgare L.) Extract For 

Growth Stimulant Antibiotics İn Quail Rations 

Yazar Adı: S. S. PARLAT, A. Ö. YILDIZ, O. OLGUN ve Y. CUFADAR 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl., Konya 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005,19(36):7-12 

Özet: Bu çalışma, Japon bıldırcınlarında Virginiamycin ve kekik uçucu yağının canlı 

ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma katsayısına etkisi tespit etmek için 

yapılmıştır. Toplam 160 adet Japon bıldırcını, her birinde 40 adet olmak üzere 4 

deneme grubuna ayrılmıştır. Araştırmada %24 HP, %0.58 metiyonin, %1.41 lisin ve 
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2910 kkal ME/kg içeren bazal rasyon kontrol rasyonu olarak kullanılmıştır. Buna 

göre: A) Kontrol (K): bazal rasyon; B) K+100 g/ton Kekik uçucu yağı (KUY); C) 

K+25 g/ton Virginiamycin (VIR); D) K+100 g/ton KUY+25 g/ton VIR şeklinde 

hazırlanan 4 farklı deneme rasyonu 35 gün süreyle deneme gruplarına ad libitum 

yedirilmiştir. Performans parametreleri haftalık olarak belirlenmiştir. Tüm deneme 

boyunca canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma katsayısı 

muamelelerden önemli seviyede etkilenmiştir.  

 Deneme sonunda, sadece kekik uçucu yağı içeren rasyonları tüketen 

bıldırcınlarda canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi önemli derecede artmıştır. Kekik 

uçucu yağı içeren rasyonla beslenen bıldırcınlarda canlı ağırlık artışı ve yem 

tüketimindeki kümülatif artış sırasıyla, %12.31 ve %8.47 olmuştur. Sadece 

Virginiamycin içeren rasyonu tüketen bıldırcınların yemden yararlanma katsayıları 

diğer gruplardan daha düşük olmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Japon 

bıldırcınlarında kekik uçucu yağının büyütme faktörü olarak Virginiamycine 

alternatif olabileceğini söylemek mümkündür. 

Özet (İngilizce): This study was conducted to determine the effect of diets 

containing virginiamycine and thyme essential oil on body weight gain, feed 

consumption and feed conversion ratio in Japanese quails. A total of 160 quail chicks 

were divided into four experimental groups öf 40 birds and fed'the following diets 

for 35 days: A) Control (C): bazal diet; B) C+100 g/tone thyme essential oil (TO); 

III) C+25 g/tone Virginiamycine; IV) C+ 100 g/tone TO+25 g/tone VIR of diet. Each 

treatment consisted of 4 replicates of 10 quail. Performance parameters were 

determined weekly. Feed were given as ad libitum. Body weight gain, feed 

consumption and feed conversion ratio values were affected significantly by dietary 

treatments throughout the experiment (P<0.05).  

 By the end of the trial, birds fed diet containing thyme essential oil 

significantly increased body weight gain and feed consumption during the 

experiment. Body weight gain and feed consumption were increased 12.31% and 

8.47% in quail consuming the thyme essential oil diet, respectively. Feeding 

Virginiamycin alone caused significant improved in feed conversion ratio during the 

experiment compared with the other groups. These results suggested that, thyme 
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essential oil could be an alternative to Virginiamycin as growth promoters in 

Japanese quail. 

 

Türkçe Başlık: Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde 

Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of An Essence Oil Mix (Derived From Oregano, Clove 

and Anise) On Body Weight and Carcass Characteristic İn 

Yazar Adı: Ü. G. ŞİMŞEK1, T. GÜLER2, M. ÇİFTÇİ2, O. N. ERTAŞ3 ve B. 

DALKILIÇ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Elazığ. 
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Besl. Hast. ABD. Elazığ. 
3Fırat Üniversitesi Sivrice MYO Kanatlı Yetiştiriciliği Bölümü Elazığ. 

Kaynak: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2005,16(2):1-5 

Özet: Bu çalışma, rasyona ilave edilen antibiyotik ve esans yağ karışımlarının 

(EYK) (kekik, karanfil, anason) broylerlerde canlı ağırlık, karkas ve etlerin duyusal 

özellikleri üzerine olan etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 

250 adet 5 günlük broyler (Ross-308) her grupta 50 hayvan olacak şekilde rastgele 5 

gruba ayrılmıştır. Rasyona ilave edilen EYK ve antibiyotik araştırma gruplarını 

oluşturmuştur. Buna göre temel rasyon verilen grup kontrol grubunu, temel rasyona 

100 ppm EYK katılan grupEYK 100, 200 ppm EYK katılan grup EYK 200, 400 ppm 

EYK katılan grup EYK 400 ve %0.1 (10 mg/kg) avilamycin katılan grupantibiyotik 

grubunu oluşturmuştur. Canlı ağırlık bakımından gruplar arasında 20. günde 

istatistiksel olarak farklılık tespit edilirken (P<0.01), 40.günde bu farklılık ortadan 

kalkmıştır (P>0.05). Taşlık oranı hariç (P<0.05), karkas özellikleri ve piliç etlerinin 

duyusal özellikleri bakımından gruplar arasında farklılık önemli bulunmamıştır 

(P>0.05). 

Özet (İngilizce): In this study, the effect of antibiotic (avilamycin) and essence oil 

mix (clove, thyme, anise) (EOM) supplementation in diets were investigated on body 

weight, carcass characteristics and sensory analyse of meat in broilers. Two hundred 

and fifty three day-old broilers (Ross-308) were divided into groups of 50 birds each 
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and randomly assigned to the five treatment diets. Experimental groups were fed the 

basal diet (Control Group) or the basal diet supplemented with 100 ppm of EOM 

(EOM 100), 200 ppm of EOM (EOM 200), 400 ppm EOM (EOM 400) and 0.1% (10 

mg/kg) avilamycin (Antibiotic Group). There was difference in body weight at 20. 

days (P<0.01) but this difference was disappeared at 40. days (P>0.05). Except 

gizzard ratio (P<0.05), carcass characteristic and sensory analysis of broiler meat 

were similar in all groups (P>0.05). 

 

Türkçe Başlık: Deneysel Kolit Oluşturulmuş Sıçanlarda, Klasik Tedavi Yöntemleri 

ile Origanum onites L. (Kekik Yağı) Tedavisinin Kolonda Oluşturduğu 

Değişikliklerin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması 

İngilizce Başlık: Morphological Comparison of Therapy Methods and Changes That 

Origanum onites L Cure Has Made On Colons in Rats Which Have Experimental 

Colitis 

Yazar Adı: Esra Gürlek OLGUN 

Danışman: Doç.Dr. Emine DÜNDAR 

Kaynak: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıpta Uzmanlık Tezi 88 sayfa, 2005, 

Eskişehir. 

Özet: Kekik, yemeklere verdiği koku ve lezzetin yanı sıra, halk arasında bazı 

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle gastrointestinal 

rahatsızlıklarda yaygın kullanımı nedeni ile, Origanum onites L. uçucu yağının bu 

sistem üzerindeki etkileri çalışmamızın konusu olmuştur. 

 Bu çalışmada, Origanum onites L. uçucu yağının deneysel kolit oluşturulmuş 

Sprage Dawley cinsi sıçanlarda reklum mukozasındaki morfojik etkileri araştırılmış 

ve insan inflamatuar barsak hastalıklarında kullanılan klasik tedavi yöntemleriyle 

karşılaştırılmıştır. 

 Dokuz grup halinde yürütülen çalışmada II-IX. gruplara ether ile hafif 

anestezi sağlandıktan sonra 6F pediatrik kateter anüsten proksimale doğru sekiz cm 

kadar ilerletilip rektum içine enjektörle %50’lik ethanol solüsyonunda eritilmiş 

2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solüsyonundan 30 mg/rat dozunda uygulandı. 

Beş, VI, VII, VIII. gruplara sırasıyla 1 mg/kg intrarektal, 0,05 mg/kg intrarektal, 1 
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mg/kg intraperitoneal ve 0,05 mg/kg intraperitoneal dozlarda kekik (Origanum 

onites L.) yağı verildi. 

 TNBS+E ile kolit oluşturulmuş sıçanlarda rektum mukozası üzerine 

Origanum onites L. uçucu yağının 0,05 mg/kg intrarektal, 0,05 mg/kg 

intraperitoneal, 1 mg/kg intrarektal ve 1 mg/kg intraperitoneal dozlardaki etkileri 

araştırılmıştır. Deneysel kolitte değişik dozlarda kullanılan Origanum onites L. 

uçucu yağının belirgin bir antiinflamatuar etkisinin olduğu ve klasik tedavi 

yöntemleriyle karşılaştırıldığında bu etkinin özelllikle 5-ASA’ya nazaran daha 

belirgin olduğu saptanmıştır. 

 Bu konuda yapılmış diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak gözlenen 

antiinflamatuar etkinin uçucu yağda bulunan bileşiklerin %57.4’ünü oluşturan 

karvakrolden ileri geldiği sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce) : Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Origanum vulgare Subsp. hirtum Ietswaart'un Doğal ve Kültür 

Formlarından Elde Edilen Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimleri ve 

Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri 

İngilizce Başlık: Chemical Composition and İn Vitro Antimicrobial Activity of 

Essential Oils of Wild and Cultivated Origanum vulgare Subsp. hirtum İetswaart 

Yazar Adı: Gülden ESEN 

Danışman: Doç.Dr. Ayşe Dilek AZAZ  

Kaynak: Balıkesir Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 88 sayfa, 2005, 

Balıkesir 

Özet: Lamiaceae familyası Türkiye'de 45 cins, 546 tür (730 takson) ile temsil 

edilmektedir. Origanum cinsi ise Türkiye'de 24 tür ile temsil edilmekte olup 

endemizm oranı %63 'tür. Origanum vulgare subsp. hirtum Ietswaart alttürüne ait 

örnekler Marmara bölgesinde farklı lokalitelerden toplanmış ve Yalova Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü' nde kültüre alınmıştır. Örneklerin 

uçucu yağları hidrodistilasyonla elde edilerek GC ve GC/MS ile kimyasal bileşimleri 

belirlenmiştir. GC/MS analiz sonuçlarına göre doğal ve kültür örneklerinin uçucu 

yağlarının ana bileşenleri karvakrol (%7.5-%82.9 ve %5.3-85,4) ve timol (%0.3-%60.1 
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ve %0.3-68.0) olarak belirlenmiştir. Uçucu yağların test bakterileri, Candida 

albicans ve mikrofunguslar üzerinde antimikrobiyal aktivite gösterdiği, ancak test 

edilen ipliksi funguslardan bazıları üzerinde antifungal etki hiç görülmezken, bazı 

mikrofunguslar üzerindeki etkinin oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : The family Lamiaceae is represented by 45 genera, 546 species and 

730 taxa in Turkey. The genus Origanum is represented in Turkey by 24 species, the 

ratio of endemism in the genus is 63%. Origanum vulgare subsp. hirtum Ietswaart 

collected from different localities in Marmara region and their cultivated forms 

provided from Atatürk Central Horticultural Research Institute Yalova / Turkey were 

subjected to hydrodistillation to yield essential oils which were subsequently analysed 

by GC and GC/MS. The main constituents of the oils were identified and 

antimicrobial bioassays were applied. The analyses showed that wild and cultivated 

Origanum vulgare subsp. hirtum oils included carvacrol obtained from wild plants and 

from cultivars (82.9-7.5% and 85.4-5.3% respectively), and included thymol from wild 

and from cultivars (60.1-0.3% and 68.0-0.3% respectively) as main components. The 

essential oils showed strong antimicrobial activity against all microorganisms tested 

except some microfungi. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’de Kültüre Alınmış Origanum Türlerinin Uçucu Yağları 

Yönünden Araştırılması 

İngilizce Başlık: Studies On The Essential Oils of Origanum Species Cultivated İn 

Turkey 

Yazar Adı: Gülmira SAKENOVA 

Danışman: Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER  

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Doktora Tezi 124 sayfa, 2005, Eskişehir. 

Özet : Türkiye’de ticari önem taşıyan kültüre alınmış Origanum türlerinin uçucu 

yağlarının verim ve bileşimlerinde vejetasyon dönemlerine bağlı değişimleri ortaya 

koymayı amaçlayan bu çalışmada, O. majorana L., O. onites L. ve O. vulgare ssp. 

hirtum (Link) Ietswaart türleri araştırıldı. Kültür bitki örnekleri iki sene boyunca 

farklı gelişme dönemlerinde tarladan toplanarak kurutulup uçucu yağ miktarı ve 

kompozisyondaki değişimleri bakımından değerlendirildi. 
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 Uçucu yağ elde etme amacıyla hidrodistilasyon, mikrodalga destekli 

hidrodistilasyon ve mikrodistilasyon yöntemleri kullanıldı. Mikrodalga destekli 

hidrodistilasyon yöntemiyle klasik hidrodistilasyona nazaran daha kısa sürede 

benzer kompozisyon ve verimde uçucu yağ elde edildi. Mikrodistilasyon yöntemi ise 

çok az miktardaki bitkisel materyalden elde edilen uçucu bileşenlerin analitik 

değerlendirmesinin yapılabileceği alternatif bir teknik olarak kullanıldı. 

 Uçucu yağların bileşimleri GK/KS ile aydınlatıldı. Bileşiklerin relatif 

yüzdeleri için GK'den yararlanıldı. Çalışmamızda değerlendirilen Origanum kültür 

türlerinin uçucu yağ verimleri sırasıyla O. majorana (≈ %5.9), O. vulgare ssp, 

hirtum (≈ %4.5) ve O. onites (≈ %3.6) olarak saptanmıştır. O. majorana uçucu 

yağında karvakrol (%32.0–83.9), γ-terpinen (%2.3–5.8), p-simen (%1.5–3.3), timol 

(%0.3–15.9) ve linalool (%0.3–56.7) ana maddeler olarak bulunmuştur. O. onites 

uçucu yağının ana bileşikleri karvakrol (%71.1–78.9), γ-terpinen (%3.3-6.8), p-

simen (%3.2-6.8) ve timol (%0.4-2.6) olarak tespit edilmiştir. O. vulgare ssp. 

hirtum’un uçucu yağında timol (%61.8–76.0) ve karvakrol (%3.8–14.6) ana 

maddelerdir. 

 Kültürü yapılan üç Origanum türünün farklı vejetasyon dönemlerinde taşıdığı 

uçucu yağ oranı ve bileşimi karşılaştırılarak her tür için en verimli hasat dönemleri 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Three Origanum species, O. majorana L., O. onites L., and O. 

vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart, with commercial importance cultivated in 

Turkey have been investigated for the variation essential oil yield and composition 

during different vegetation stages for a period of two years. 

 Hydrodistillation, microwave-assisted hydrodistillation and microdistillation 

methods have been used to obtain essential oils. Essential oils obtained by 

microwave-assisted hydrodistillation were similar in yield and composition 

compared to classical hydrodistillation. But the time of distillation was drastically 

reduced. Microdistillation was used as (another) alternative technique to obtain 

essential oils for analytical appreciation from very small amounts plant materials. 

 Compositions of essential oils were elucidated by Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS). Relative percentages of the detected constituents were 
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compared from their GC analysis. Essential oil yields of the cultivated O. majorana, 

O. vulgare ssp. hirtum and O. onites were found to be ≈ 5.9%, ≈ 4.5% and ≈ 3.6%, 

respectively. In the essential oil of O. majorana carvacrol (32.0-83.9%), γ-terpinene 

(2.3-5.8%), p-cymene (1.5-3.3%), thymol (0.3-15.9%) and linalool (0.3-56.7%) were 

found to be the main constituents. The essential oil of O. onites was found to be rich 

in carvacrol (71.1-78.9%), γ-terpinene (3.3-6.8%), p-cymene (3.2-6.8%) and thymol 

(0.4-2.6%). Thymol (61.8-76.0%) and carvacrol (3.8-14.6%) were the major 

constituents in the essential oil of O. vulgare ssp. hirtum. 

 The most productive harvesting periods have been determined for three 

cultivated Origanum species by comparison of the essential oil yields and 

compositions during different vegetation stages. 

 

Türkçe Başlık : Thymbra spicata Uçucu Yağlarının Hurma ve Mısır Yağları 

Üzerindeki Antioksidan Etkisi 

İngilizce Başlık : Antioxidative Effect of Essential Oils of Thymbra spicata On 

Palm and Corn Oils 

Yazar Adı : Erdinç YAĞCI 

Danışman : Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ 

Kaynak : Gaziantep Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 87 sayfa, 2005, 

Gaziantep. 

Özet : Bu çalışmada, Hızlandırılmış Raf-Ömrü Test (HRÖT) metodlarından biri olan 

Rancimat Metodu, Thymbra spicata uçucu yağlarının, mısır ve hurma yağlarının 

oksidatif stabilitesi üzerine etkisini belirlemek için kullanıldı. Thymbra spicata uçucu 

yağlarının etkisini kıyaslayabilmek amacıyla bütillendirilmiş hidroksitoluene (BHT) 

standart antioksidant olarak kullanıldı. HRÖT sırasında, mısır ve hurma yağlarına 

Thymbra spicata uçucu yağları ve BHT eklenerek, üç sıcaklıkta, 90, 100 and 120oC, 

iletkenlik ölçümleri takip edildi. Thymbra spicata uçucu yağlarının ve BHT’nin 

kullanılan konsantrasyonları sırasıyla 1.39-5.49 mg ml-1 ve 0.014-2.4 mg ml-1 

aralığındaydı. Aynı konsantrasyonlar mısır ve hurma yağlarına, peroksit değerindeki 

değişimi gözlemlemek için, saklama şartlarında, 15, 25 ve 35oC, eklenmiştir.  
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 Thymbra spicata uçucu yağlarının serbest radikal-giderim etkisinin 

belirlenmesi için 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) serbest radikal-giderim testi 

kıllanıldı. Standart antioksidant olarak BHT kullanıldı. Thymbra spicata uçucu 

yağlarının giderim etkisi %75.7 olarak bulunurken, BHT’nin giderim etkisi %73.7 

olarak bulundu. uçucu yağlarının giderim etkisinin BHT ile Thymbra spicata 

kıyaslandığında önemli olduğu bulundu. 

 Mısır yağının hurma yağına göre daha dayanıksız olduğu gözlemlendi. 

Thymbra spicata uçucu yağları ve BHT ilavesi mısır ve hurma yağlarının indüksiyon 

sürelerini çalışılan her sıcaklıkta arttırdı. Sıcaklık düştükçe indüksiyon süresi arttı. 

Thymbra spicata uçucu yağları, BHT’den daha etkiliydi . 

Özet (İngilizce) : In this study, Rancimat Method, which is one of the Accelerated 

Shelf-Life Test (ASLT) method, was used to determine the effect of Thymbra spicata 

extract on the oxidative stability of corn oil and palm oil. For the comparison of the 

effect of Thymbra spicata extract butylated hydroxyltoluene (BHT) was used as a 

Standard antioxidant. During the ASLT, the conductivity was followed at three 

temperatures, 90, 100 and 120oC, with the addition of Thymbra spicata essential oils 

and BHT to corn and palm oils. The concentrations of Thymbra spicata essential oils 

and BHT used were in the range of 1.39-5.49 mg ml-1 and 0.014-2.4 mg ml-1 

respectively. The same concentrations of both antioxidants used were also added into 

corn and palm oils to observe the chenge in peroxide value under storage 

temperatures of 15, 25 and 35oC. 

 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical-scavenging test was used 

for the determination of scavenging effect of Thymbra spicata extract. BHT was used 

as the standard antioxidant. The scavenging effect of Thymbra spicata extract was 

found to be 75.7% while scavenging effect of BHT was found to be 73.7%. 

Scavenging effect of Thymbra spicata was found to be significant compared to BHT.  

 It was observed that the corn oil was less stable to oxidation than palm oil. 

The addition of Thymbra spicata and BHT increased the induction times of corn oil 

and palm oil at each studied temperature. As the temperature decreased the induction 

time increased. Thymbra spicata extract was more effective than BHT. 
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Türkçe Başlık: Çay veya Baharat Olarak Tüketilen Teucrium polium L., Thymbra 

spicata L. var. spicata, Ocimum basilicum L. ve Foeniculum vulgare Miller’in 

Uçucu Yağlarının In-Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi ve Bazı Antibiyotiklerle 

Etkileşimleri 

İngilizce Başlık: In-Vitro Antimicrobial Activity of Essential Oils From Teucrium 

polium L., Thymbra spicata L. var. spicata, Ocimum basilicum L. and Foeniculum 

vulgare Miller Consuming As Tea Or Spice and Their Interactions With Some 

Antibiotics. 

Yazar Adı: S. TOROĞLU, M. DIĞRAK ve Y. Z. KOCABAŞ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş 

Kaynak: KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 

Özet: Bu çalışmada, aktarlarda ticari olarak satılan ve halk arasında özellikle çay, 

baharat ve tıbbi amaçlı tüketilen Teucrium polium L., Thymbra spicata L. var. 

spicata, Ocimum basilicum L., Foeniculum vulgare Miller’in uçucu yağlarının 

antibakteriyal ve antifungal aktiviteleri in-vitro olarak disk difüzyon metodu’na göre 

Micrococcus luteus LA 2971, Bacillus megaterium NRS, Bacillus brevis FMC 3, 

Enterococcus faecalis ATCC 15753, Pseudomonas pyocyaneus DC 127, 

Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Escherichia coli DM, Aeromonas hydrophila 

ATCC 7966, Yersinia enterocolitica AÜ 19, Staphylococcus aureus Cowan 1, 

Streptococcus faecalis DC 74, bakterileri, Saccharomyces cerevisiae WET 136 ve 

Kluvyeromyces fragilis DC 98 mayaları üzerinde test edildi. Ayrıca bu bitki uçucu 

yağlarının Gentamicin (10μg), Cephalothin (30μg), Ceftriaxone (10μg) 

antibiyotikleriyle beraber kullanıldığında bu antibiyotiklerin etkinliğinde meydana 

gelen değişimler in-vitro olarak araştırıldı.  

 Çalışma sonucunda bu bitki uçucu yağlarının adı geçen test 

mikroorganizmaları üzerine farklı değerde antibakteriyal veya antifungal aktiviteleri 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca denenen bu uçucu yağlarının üç farklı antibiyotik ile 

birlikte kullanıldığında in-vitro etkinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study the antimicrobial activities of essential oils isolated 

from four plant species consuming as tea or spice were studied. Essential oils of 
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Teucrium polium L., Thymbra spicata L. var. spicata, Ocimum basilicum L. and 

Foeniculum vulgare Miller were tested in vitro against 11 pathogenic bacterial 

species and strains and 2 fungi using the disc diffusion method. Micrococcus luteus 

LA 2971, Bacillus megaterium NRS, Bacillus brevis FMC 3, Enterococcus faecalis 

ATCC 15753, Pseudomonas pyocyaneus DC 127, Mycobacterium smegmatis CCM 

2067, Escherichia coli DM, Aeromonas hydrophila ATCC 7966, Yersinia 

enterocolitica AÜ 19, Staphylococcus aureus Cowan 1, Streptococcus faecalis DC 

74, bacteria, Saccharomyces cerevisiae WET 136 and Kluvyeromyces fragilis DC 98 

fungi were used in this investigation. Furthermore, when used together with 

differentiation of the effectiveness of Gentamicin (10μg), Cephalothin (30μg) and 

Ceftriaxone (10μg) antibiotics these plants essential oils were investigated. The 

results indicated that the essential oils from Teucrium polium L., Thymbra spicata L. 

var. spicata, Ocimum basilicum L., Foeniculum vulgare Miller have antibacterial or 

antifungal activity on tested bacteria and fungi, but in different ratios.  

 On the other hand, in vitro effect has found to change when three different 

antibiotics were used together with these essential oils. 

 

Türkçe Başlık : Parsiyal Hepatektomi Yapılmış Sıçanlarda Karvakrolün Karaciğer 

Üzerine Etkileri 

İngilizce Başlık : Effects of Carvacrol Upon The Liver of Rats Undergoing Partial 

Hepatectomy 

Yazar Adı : Mustafa UYANOĞLU 

Danışman : Yard. Doç. Dr. Mediha CANBEK 

Kaynak : Osmangazi Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 89 sayfa, 2006, 

Eskişehir  

Özet : Doğada bulunan çok sayıda bitkisel materyal halk tarafından çeşitli 

hastalıklarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de kekik bitkisidir. 

Origanum (kekik)’ dan elde edilen uçucu yağların insan sağlığı üzerine çeşitli etkileri 

bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ancak, uçucu yağların vücudun önemli 

organlarından birisi olan karaciğer üzerine in vivo olarak etkisi ile ilgili araştırmalar 

bulunmamaktadır. Araştırmamızda kekikten saflaştırılan karvakrol isimli uçucu 
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yağın, parsiyal hepatektomi yapılan sıçanlarda karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi 

araştırıldı. Ayrıca, araştırmamızda karaciğer rejenerasyonu üzerine olumlu etkileri 

bilinen silymarinin etkisi karvakrol ile karşılaştırılarak incelendi. Deneyimizde 

sağlıklı Wistar albino sıçanlar kullanılarak 7 deney grubu oluşturuldu. Grup 1 kontrol 

grubu iken, Grup 2, 3 ve 4 hayvanlarına laparotomiden 60 dakika önce sırasıyla tek 

doz serum fizyolojik, karvakrol ve silymarin enjeksiyonu; Grup 5, 6 ve 7 

hayvanlarına yine laparotomiden 60 dakika önce sırasıyla tek doz serum fizyolojik, 

karvakrol ve silymarin enjeksiyonu ile %68-70 parsiyal hepatektomi yapıldı. Cerrahi 

işlemlerden 72 saat sonra karaciğerlerin hepatektomi öncesi ve sonrasında yaş 

ağırlıkları alınarak rejenerasyon oranları hesaplandı. Karaciğer kesitlerinin bir 

bölümüne Hematoksilin & Eosin (H&E) boyası uygulanarak histolojik 

değerlendirmeler yapıldı ve mitotik indeks çıkarıldı. Kesitlere ayrıca Proliferating 

Cell Nuclear Antigen (PCNA) ve Interleukin-6 (IL-6) immunohistokimyasal boyaları 

uygulandı. Kan ve kemik iliği örneklerinde hücreler sayıldı. Serum örneklerinde 

biyokimyasal olarak aspartate transaminase (AST) ve alanine transaminase (ALT) 

karaciğer enzimleri ile; ELISA testi yardımıyla Tumor Necrosis Factor-I± (TNF-I±) 

ve Interleukin-6 (IL-6) sitokinlerinin seviyeleri belirlendi. Serum örneklerindeki 

analiz sonuçları ve kesitlerden elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilerek 

gruplar arasında karşılaştırmalar yapıldı. 

 Araştırmamızda intraperitoneal olarak verilen karvakrol ve silymarinin 

karaciğer rejenerasyon oranını artırdığı ayrıca, uygulamış olduğumuz dozda 

karvakrolün karaciğer histolojik yapısında toksik bir etki oluşturmadığı sonucuna 

varıldı. 

Özet (İngilizce) : There is a large quantity of naturally occurring herbal materials 

that are traditionally used by people for their curative properties regarding various 

diseases. Origanum (kekik) is one of these herbs. There are several studies reporting 

various effects of volatile oils upon human health extracted from kekik. However, no 

study has so far investigated their effects on the liver. The present study aims to 

investigate possible effects of purified carvacrol obtained from kekik upon the 

regenerative feature of the liver subsequent to partial hepatectomy in rats. The 

carvacrol was tested in comparison with silymarin, known for its positive effects 
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upon liver regeneration. There fore, Wistar Albino rats were divided into seven 

groups. Group 1 was chosen as the main control group, while Groups 2, 3 and 4 were 

chosen as the study groups. Each of the study groups was given a single dosage of 

injection of physiological fluid, carvacrol and silymarin respectively, 60 minutes 

prior to laparotomy. None of the livers of the rats in these study groups was 

dissected. As to partial hepatectomy groups, they underwent the same injection 

applications as the aforementioned study groups, in addition to 68-70% of liver 

dissection. The rats were slaughtered 72 hours after partial hepatectomy. 

Regeneration rates were calculated in consideration of wet weight before and after 

hepatectomy. Sections of the liver that had been dyed with Hematoxyline & Eosin 

(H&E) were histologically evaluated and a mitotic index was established for this. 

Different sections of the same liver tissues were immunohistochemically dyed with 

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) and Interleukin-6 (IL-6). Cell count of 

blood and bone marrow was performed. Aspartate transaminase (AST) and alanine 

transaminase (ALT) levels were biochemically determined in serum samples. 

Tumour Necrosis Factor-I± (TNF-I±) and IL-6 levels were also determined using the 

ELISA test. Results of analysis of serum samples and data obtained from the sections 

were evaluated statistically and a comparison was achieved between the rat groups 

involved in the study.  

 It was concluded that intraperitonally administered carvacrol and silymarin 

increased the rate of regeneration of the liver. It was also conlcluded that the dosage 

given in the present study did not have a toxic effect upon histological structure of 

the liver. 

 

Türkçe Başlık: Coridothymus capitatus (L). Reichb. Uçucu Yağının Analizi, Su ve 

Etanol Ekstraktlarının Antioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi   

İngilizce Başlık : Analysis of Essential Oil of Coridothymus capitatus (L). Reichb. 

and Determination of Antioxidant Activity of Its Water and Ethanol Extracts 

Yazar Adı : Mehmet DİRİ 

Danışman : Prof.Dr. Mansur HARMANDAR 
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Kaynak : Muğla Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 98 sayfa, 2006, 

Muğla. 

Özet : Artan dünya nüfusu ve şehirleşme oranı, endüstriyel kirlilikler, hazır gıdalara 

artan ilgi, gıdaların uzun süre saklanabilmesi için kullanılan sentetik katkı maddeleri 

kanser gibi hastalıkların oranında artışa neden olmaktadır. Gıdalarda yaygın olarak 

kullanılan antioksidantlardan BHA ve BHT’nin toksik oldukları bilinmektedir. Son 

yıllarda kanser olaylarının artması ve bunun başlıca sentetik ürünlerin kullanımından 

kaynaklandığının yapılan çalışmalar ile ortaya konulması insanoğlunu doğal ürünlere 

yönelmeye zorlamaktadır. Bu çalışmada, Coridothymus capitatus bitkisinin toprak 

üstü kısımlarından elde edilen uçucu yağ bileşenleri GC ve GC/MS sistemiyle analiz 

edildi 28 bileşen aydınlatıldı. Coridothymus capitatus uçucu yağında Karvakrol 

(%76,59), I±-Fellandiren (%6,04), 1-Okten-3-ol (%5,13), I²-karyofilen (%3,95) ve I³-

Terpinen (%1,72), ana bileşenler olarak tespit edildi. Ayrıca, Coridothymus capitatus 

bitkisinin uçucu yağı ile farklı yükseklikten alınan iki numunenin su ve etil alkol 

özütlerinin antioksidant aktiviteleri çalışıldı. Antioksidant aktivite üç farklı metodla 

araştırıldı: I²-karoten renk açılımı testi, 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal 

giderimi ve toplam fenolik madde miktarı. I²-karoten renk açılımı testinde en fazla 

aktiviteyi 2. numuneden elde edilen su (%95,7) özütünün gösterdiği tespit edildi. 

DPPH serbest radikal giderim aktivitelerinde ise yine 2. numuneden elde edilen 

etanol (%90,7) özütü en yüksek sonucu verdi. Fenolik bileşik miktarı iki bitkinin de 

su özütlerinde yüksek bulundu. 

Özet (İngilizce) : Increasing world population and urbanisation, industrial pollution, 

increasing for fast-food, synthetic additivies used to keep food longer result in an 

increase in diseases such as canser. Widely used in foods, BHA and BHT are known 

to be toxic. Evidence obtained from the studies and showing that the main cause 

behind the increase seen in canser cases is the use of synthetic matters obliges people 

to turn into naturel products. In this study, volatile oil compounds from the aerial 

parts of Coridothymus capitatus (L.) Reichb. were analysed by a GC and GC/MS 

system, and total 28 constituents were identified. The main components were 

characterized as carvacrol (%76,59), I±-phellandrene (%6,04), 1-octen-3-ol (%5,13), 

Î²-caryophyllene (%3,95) and I³-terpinene (%1,72). In addition, the antioxidant 
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properties of essential oil and water and ethanol extracts from 2 samples which were 

collected different height were examined. The antioxidant activity was investigated 

with three different methods: I²-carotene bleaching test, the 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging method and total phenolic content. I²-

carotene bleaching test, the most active species which were achieved by us were 

water extract from 2nd sample (%95,7). In DPPH free radical scavenging activities, 

2nd sample of plants ethanol extract (%90,7) was showed high activity. The amount 

of phenolic compounds were found high in two plants water exctracts. 

 

Türkçe Başlık: Salmonella ve Shigella Türlerinin Gelişmesini Engelleyen Tıbbi 

Bitkiler ve Esansiyel Yağlar 

İngilizce Başlık: Inhibition The Growth of Salmonella and Shigella Species By 

Medicial Plants and Essential Oils 

Yazar Adı: M. KORUKLUOĞLU1, R. İRKİN2 ve S. SERTEL1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü Bursa  
2Balıkesir Üniv. Susurluk MYO., Balıkesir 

Kaynak: Gıda, 2006,31(6):319-324 

Özet: Salmonella ve Shigella bakterileri gıda kaynaklı zehirlenmelerden sorumlu 

patojen mikroorganizmalar arasındadır. Bu mikroorganizmaların kontrol altına 

alınmalarında kullanılan başlıca yöntemler; iyi bir hijyen uygulaması, yüksek basınç 

ve ısıl işlem ile kimyasal katkıların ilavesidir. Bitkisel ekstraktların ve bunların 

esansiyel yağlarının mikroorganizmaları engelleyici etkilerinin olduğu eskiden beri 

bilinmektedir. Günümüzde özellikle bitkisel ekstraktların kullanımı pek çok ülkede 

kimyasal katkıların yerine bir alternatif olarak düşünülmektedir. Üzerinde çalışmalar 

yapılan bitkisel yağlar ve ekstraktlar içinde en güçlü antibakteriyel etkiye sahip 

oldukları bilinenler; sarmısak, kekik, karanfil, nane, tarçın, zencefil ve turunçgildir. 

Bu yağların pek çoğunun antibakteriyel etkilerinin yanı sıra, insan derisi üzerindeki 

parazitleri yok ettiği hatta antiviral etkiye sahip olanların da bulunduğu yapılan 

çalışmalarda anlaşılmıştır. Bu derlemede bazı bitki ekstraktlarının ve uçucu 

yağlarının gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella ve Shigella patojenlerine 
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inhibe edici etkileri ve bu etkilerin gıda bileşimleri, pH gibi faktörlerle olan 

etkileşimleri incelenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Salmonella and Shigella species are responsible for the food 

poisonings. A good hygiene practises, applying of heat and high pressure treatments 

and chemical additives are the principal methods to control these microorganisms. 

Plant extracts and their essential oils have the inhibited effects on microorganisms 

that are known for many years. Plant extracts are thought about an alternative in 

many countries instead of chemical additives. Results of the studied on plant extracts 

and the essential oils are shown that mostly effective are: garlic, thyme, clove, mint, 

cinnamon and citrus oils and extracts. In researches most of these oils have 

antibacterial effects and besides of it they can destroy parasites on human skin even 

that they have antiviral effects are proven. In this review the inhibition effects of 

plant extracts and volatile oils on Salmonella and Shigella pathogens that cause food 

poisoning and interactions between pH and food composition factors are examined. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri 

İngilizce Başlık: Fungicidal and Fungistatic Effects of Essential Oils of Some Plants 

Yazar Adı: R. KOÇAK1 ve N. BOYRAZ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Selçuk Üniversitesi, Çumra Meslek Yüksekokulu, Tıbbi, Aromatik Bitkiler 

Yetiştiriciliği ve Teknolojisi Programı, Çumra-Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Bitki Koruma Bölümü, Kampüs-Konya 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006,20(38):76-81 

Özet: Bu çalışmada Alternaria mali Roberts, Fusarium oxysporum Synder & 

Hansen, Botrytis cinerea Pers. Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary ve 

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl.’ a karşı kekik (Thymus vulgaris L.), kimyon 

(Cuminum cyminum L.), ardıç (Juniperus communis L.), nane (Mentha piperita  L.), 

çörtük (Echinophora tenuifolia L.), okaliptus (Eucaliptus sp.), yavşan (Artemisia sp.) 

bitkilerinin uçucu yağlarının antifungal etkileri araştırılmıştır. Uçucu yağlar 1μl, 10 

μl ve 50 μl/petri dozunda uygulanmıştır.  
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 Uçucu yağların 1μl/petri dozunda hiçbir fungusa karşı fungisidal etki 

gözlenmezken, bazılarının Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea ve Colletotrichum 

circinans’a karşı düşük düzeylerde fungistatik etkide bulundukları görülmüştür. 

Çörtük ve ardıç uçucu yağları hariç diğer uçucu yağların 10 μl ve 50 μl/petri 

dozlarında tüm fungusların miseliyal gelişimini tamamen engellemelerine rağmen 

fungisidal etki bakımından farklılıklar saptanmıştır. Uçucu yağlar10 μl ve 50 μl/petri 

dozlarında fungisidal etkinlikteki üstünlüklerine göre sıralanacak olursa, birinci 

sırada yavşan uçucu yağının yer aldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla kekik, nane, 

kimyon, okaliptus, ardıç ve çörtük uçucu yağlarının izlediği bulunmuştur. 

Özet (İngilizce) : In this study, fungicidal and fungistatic effects of thyme (Thymus 

vulgaris L.), cumin (Cuminum cyminum L.), juniper (Juniperis communis L.), mint 

(Mentha piperita  L.), picling herb (Echinophora tenuifolia L.), eucalyptus 

(Eucalyptus sp.) and Medicinal tea (Artemisia sp.) essential oils were investigated 

against Alternaria mali Roberts, Fusarium oxysporum Synder & Hansen, Botrytis 

cinerea Pers. Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary and Colletotrichum circinans 

(Berk.) Vogl. in vitro conditions. Essential oils used at1μl, 10 μl ve 50 μl/petri doses. 

Some of essential oils were exhibited at low degrees fungistatic effect against 

Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea and Colletotrichum circinans while fungicidal 

effect wasnt observed on fungi at 1 ml/petri doses of essential oils. The other 

essential oils with exception of picling herb and juniper essential oils completely 

inhibited mycelial growths of all fungi at 10 and 50μl/petri doses, respectively. 

Furthermore, there were different in point of fungicidal effects among all essential 

oils. It could be seen that medicinal tea comes the first, when the essential oils put in 

order according to their fungicidal effects with 10 and 50 μl/plate doses. Thyme, 

mint, cumin, eucalyptus, juniper and pickling herb oils followed this oil, 

respectively. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. Yağ Altı Suyunun Uçucu Bileşiklerinin 

İncelenmesi  

İngilizce Başlık: Investigation on Volatile Compounds of the Distillation Water of 

Origanum onites L. 
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Yazar Adı: K. H. C. BAŞER., T. ÖZEK, İ. BOYDAĞ ve L. YILMAZ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir. 

Kaynak: Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (AÜAF 00 03 46) Proje 

Sonuç Raporu Eskişehir, 2006. 

Özet: Origanum onites L.'den buhar distilasyonu ile elde edilmiş yağ altı suyunda 

çözünmüş ve dağılmış bileşiklerin izolasyonu üzerinde araştırmalar gerçekleştirildi. 

Ayırma hunisi, Soxhlet apareyi ve Normag ekstraktörlerle sıvı-sıvı ekstraksiyon, 

KFE ve Amberlite XAD–4 reçine ile adsorpsiyon gibi farklı yöntemler kullanılarak 

“ikincil” yağ elde edildi. Kloroform ekstresinde bulunan oksijenli bileşikler Flaş 

Kromatografisi ile izole edildi. 

 Ülkemizde kekik suyu başta olmak üzere yağ altı sularının kullanımı gün 

geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Henüz tamamen kontrolsüz ve izinsiz üretilerek 

piyasaya sürülen kekik yağ altı suyunun kalite kontrolü amacıyla en kolay 

uygulanabilir yöntem olarak, 5:1 oranında metilen klorür ile sıvı-sıvı ekstraksiyonu 

önerilmektedir. Kekik suyundaki ana bileşikler karvakrol, linalool, timol ve nadir bir 

monoterpen olan cis–p–ment–4–en–1,2-diol olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): Research into the isolation of soluble and dispersed materials in 

distillation water obtained by steam distillation of the herb of Origanum onites L. has 

been carried out. “Secondary” oil was obtained using different methods such as 

liquid-liquid extraction in a separatory funnel, Soxhlet apparatus and Normag 

extractors, adsorption with SPE and Amberlite XAD-4 resin. Oxygenated 

compounds present in the chloroform extract were isolated by Flash 

Chromatography. 

 Public use of Oregano Water and other aromatic waters is increasing. There is 

hardly any control over these products. Therefore their quality control is becoming 

important. The use of methylene chloride in 5:1 ratio for the liquid-liquid extraction 

of Oregano Water is proposed. Main constituents in Oregano Water were found as 

carvacrol, linalool, thymol and a rare monoterpenoid, cis-p-menth-4-en-1,2-diol. 
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Türkçe Başlık: Geliştirilmiş Satureja Cuneifolia Ten. Uçucu Yağının 

Antibakteriyal Aktivitesi ve GC-MS Analizi 

İngilizce Başlık: GC-MS Analysis and Antibacterial Activity of Cultivated Satureja 

Cuneifolia Ten. Essential Oil 

Yazar Adı: Y. KAN1; U. S. UÇAN2, M. KARTAL3; M. L. ALTUN3; S. ASLAN3; 

E. SAYAR4 and T. CEYHAN4 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Konya 
2Selçuk Üniv. Veterinerlik Fak., Mikrobiyoloji Bl., Konya 
3Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Farmakognozi Ana BD., Ankara 
4GATA, Ankara 

Kaynak: Turkish Journal of Chemistry, 2006,30(2):253–259 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): The composition of the essential oil of Satureja cuneifolia Ten. 

cultivated in Konya, Turkey, was investigated by capillary GC-MS. The compounds 

were characterized by comparison with library searches. Six main compounds were 

identified. Carvacrol was the dominant component, comprising 59.28% of the 

essential oil. The oil also contained 15.72% thymol, 9.69% p-cymene, 4.16%-

terpinene, 1.70% linalool and 1.25% borneol. The antibacterial activity of the 

essential oil of S. cuneifolia and its components was determined by a semiquantative 

disc-diffusion method, and the minimum inhibitory concentration (MIC) was 

determined based on a micro-well dilution method against strains of Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus cereus, Sarcina lutea, Escherichia coli, and Staphylococcus 

aureus. 

 

Türkçe Başlık : Bütillenmiş Hidroksitoluen ve Thymbra spicata Uçucu Yağlarının 

Derin Kızartmada Kullanılan Mısır ve Palm Yağlarının Dayanıklılığı Üzerine 

Etkisi 

İngilizce Başlık : Effect of Butylated Hydroxtoluene and Essential Oils of Thymbra 

spicata On Stability of Corn and Palm Oils During Deep-Fat Frying   

Yazar Adı : Sibel NACAROĞLU 
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Danışman : Prof. Dr. Medeni MASKAN  

Kaynak : Gaziantep Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 82 sayfa, 2006, 

Gaziantep. 

Özet : Sentetik (BHT) ve doğal antioksidanların (Thymbra spicata) patates 

kızartmada kullanılan mısırözü ve palm yağının oksidatif dayanıklılığı üzerine olan 

etkisi çalışılarak karşılaştırıldı. Derin yağda mısırözü ve palm yağları kullanılarak 

antioksidanlı ve antioksidansız olarak, haftada beş gün ve her gün on kızartma 

yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Doğal (Thymbra spicata) ve sentetik (BHT) 

antioksidanların bitkisel yağların derin yağda kızartmadaki dayanıklılığı 

değerlendirildi. Bu çalışmada, mısırözü ve palm yağında 180°C’de her defasında 100 

g patates kullanılarak altı dakikada bir toplam 50 tane kızartma yapıldı. Yağın 

dayanıklılığını ölçmek için peroksit değeri (PD), iyot değeri (ID), serbest yağ asidi 

(SYA), p-anisidin değeri (p-AD), toplam oksidasyon değeri (TOTOKS), reolojik 

ölçümler ve renk değerleri analiz edildi. Doğal antioksidan (Thymbra spicata) ve 

BHT, mısırözü ve palm yağlarının SYA değerlerini 50 nci kızartmadan sonra 

sırasıyla yaklaşık %0.49’dan %0.31’e ve %0.27’den %0.21’e düşürdü. Antioksidan 

uygulaması mısırözü yağının peroksit değerini anlamlı derecede düşürdü (9.5’ten 

6.5’e Thymbra spicata kullanıldığında 9.5’ten 6’ya BHT ortamında). Bununla 

birlikte, istatistiksel olarak antioksidanlar palm yağının PD’lerini değiştirmedi. 

Kızartma, yağlarda Hunter-L değerlerinin azalmasına ve a, b ve toplam renk farkı 

değerlerinin artmasına sebep oldu. TOTOKS değerlerinde antioksidanların 

kullanılmasından dolayı önemli derecede azalma tespit edildi. Thymbra spicata ve 

BHT, mısırözü yağının TOTOKS değerlerini 83’ten 50’ye, palm yağınınkini ise 

47’den 42’ye düşürdü. Antioksidan uygulamasından dolayı mısırözü yağının p-

AD’de anlamlı oranda azalma tespit edildi. Palm yağında ise mısırözü yağındaki 

kadar p-AD’nde azalma görülmedi. Mısırözü yağının ID 128’den, kontrol, BHT ve 

Thymbra spicata için sırasıyla 92, 112 ve 115’e; palm yağında ise 54.5’ten 45, 49 ve 

49’a düştü. Mısırözü yağı Newton’su, palm yağı ise Newton’su olmayan davranış 

gösterdi. 

Özet (İngilizce) : The effects of synthetic (BHT) and natural (Thymbra spicata) 

antioxidants on the oxidative stability of corn and palm oil during frying of potato 
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chips were studied and compared. Corn oil and palm oil, with and without 

antioxidants were used in deep-fat frying of potatoes ten times per day for five days a 

week. The effect of natural antioxidant (Thymbra spicata) and synthetic antioxidant 

(BHT) on stability of vegetable oils were evaluated during deep-fat frying. In this 

study, totally 50 deep-fat fryings were done by 100 g potato samples in corn and 

palm oil at 180ÙÙ’ C for 6 minutes. The parameters used to assess the oil stability 

were peroxide value (PV), iodine value (IV), free fatty acids (FFA), p-anisidine value 

(p-AV), total oxidation value (TOTOX), rheological measurements and color. The 

natural antioxidant (Thymbra spicata) and BHT reduced FFA content of the corn and 

palm oils from about 0.49% to 0.31% and 0.27% to 0.21% after 50 frying, 

respectively. A significant reduction was obtained in peroxide values of corn oil due 

to the antioxidant treatments (from 9.5 to 6.5 and 9.5 to 6.0, respectively in the 

presence of Thymbra spicata and BHT). However, antioxidant addition did not 

change the PV of palm oil statistically. Frying caused decrease in Hunter L value and 

increase in a, b, and TCD values of used oil samples. A significant reduction was 

obtained in TOTOX values, due to the antioxidant treatments. The Thymbra spicata 

and BHT reduced TOTOX values of corn oil from about 83 to 50 and 47 to 42 for 

palm oil. A significant reduction was obtained in p-AV value of corn oil due to the 

antioxidant treatments. Reduction in p-AV values of palm oil was not as significant 

as corn oil when antioxidants were added. The IV values of corn oil reduced to about 

92, 112, 115 from 128 and of palm oil 45, 49, 49 from 54.5, respectively for control, 

BHT and Thymbra spicata. Corn oil exhibited Newtonian, but palm oil non-

Newtonian behavior. 

 

Türkçe Başlık: Kara Kekik (Thymbra spicata) Uçucu Yağının Kızartma İşleminde 

Kullanılan Mısır Özü Yağının Kalite Değerleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Essential Oil of Thymbra spicata on Qualitative Values 

of The Maize Oil Used at Frying 

Yazar Adı: M. MASKAN, S. NACAROĞLU ve F. GÖĞÜŞ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Gıda 

Mühendisligi Bölümü, Gaziantep 
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Kaynak:  Türkiye 9. Gıda Kongresi; Sayfa:365–368, 24–26 Mayıs 2006, Bolu 

Özet: Bu çalışmanın amacı, buhar destilasyonu ile elde edilen kara kekik 

ekstraktının kızartma işleminde kullanılan mısır özü yağı üzerine olan etkilerini 

araştırmaktır. Patates kızartma işleminde yağa 400 ppm ekstrakt ilave edildi. Günde 

10 kızartmadan ard arda beş gün için toplam elli tane kızartma yapıldı. Kızartma 

yağının analiz edilen kalite parametreleri, sırasıyla kızartma öncesi ve ellinci 

kızartma sonu için verilmiştir. Anisidin değeri kızartma boyunca kontrol 

örneklerinde 9.08-64.30 aralığında değişirken ekstrakt katkılı yağda 9.08-34.94 oldu. 

İyot değerleri ise kontrol ve ekstrakt katkılı yağda sırasıyla 127.40-91.50 ve 127.40-

114.42 aralıklarında değişti. Ekstraktın kızartma yağının peroksit sayısı üzerine 

önemli oranda etki etmediği görüldü. Bununla birlikte, serbest yağ asidi miktarını 

önemli oranda azalttı (%0.10-0.50'den %0.10-0.31'e kadar). Yağ örneklerinde 

yapılan reolojik ölçümlere göre, her ikisi de Newtonsu davranış göstermiştir. 

Ekstrakt ilavesinin kızartma yağının vizkozitesini düşürdüğü tespit edildi. 25°C'de 

yapılan ölçümlerde kontrol ve ekstrakt ilaveli kızartma yağının vizkoziteleri sırasıyla 

(başlangıç-50. kızartma) 0.076-0.096 ve 0.076-0.085 Pa.s aralıklarında 

gerçekleşmiştir. Ayrıca, ekstraktın kızartma yağının rengini koruduğu tespit edildi. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Bitki Doku Kültüründe Eksplant Yüzey Dezenefaktant Maddesi 

Olarak Kekik Yağının Etkileri 

İngilizce Başlık: The Effectiveness of Oregano Oil As A Surface Disinfestation 

Agent in Plant Tissue Culture  

Yazar Adı: M. ÖZDEN1 ve H. KHATAMIAN1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bl. 

Şanlıurfa 

Kaynak: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006,10(1-2):39-34 

Özet: Bu çalışmada kekik yağının (Origanum vulgare L.), kalanşo (Kalanchoe 

bossfeldiana Poelln.), afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha), paşakılıcı 

(Sansevieria trifasciata Prain.), gül (Rosa hybrida L. 'Savalav'), begonya (Begonia x 

erythrophylla 'Beefsteak'), Türk kekiği (Origanum onites L.), ve Yunan kekiği 
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(Origanum hirtum L.) bitkilerinin yüzey dezenfeksiyonları üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Sırasıyla 0.4, 0.5 ve 1 g l-1 konsantrasyonundaki kekik yağı 

çözeltisi içerisinde gül, afrika menekşesi, ve kalanşo eksplantlarının yüzey 

sterilizasyonları yapılarak doku kültürü test tüplerine transfer edilmiştir. Kullanılan 

dozlardaki kekik yağı, kültürlerdeki kontaminasyonunun önlenmesi üzerine etkili 

olmuştur. Aynı zamanda 1,3, and 5 g l-1 kekik yağı veya %10 çamaşır suyu (%0.525 

NaOCl) ile eksplant yüzey sterilizasyonu yapılan paşakılıcı, Türk ve Yunan 

kekiklerinin kültürlerinde de bir bulaşma ortaya çıkmamıştır. 

Özet (İngilizce): The effect of oregano oil (Origanum vulgare L.) on surface 

sterilization of kalanchoe (Kalanchoe bossfeldiana Poelln.), african violet 

(Saintpaulia ionantha), snake plant (Sansevieria trifasciata Prain.), miniature rose 

(Rosa hybrida L. 'Savalav'), begonia (Begonia x erythrophylla 'Beefsteak'), and seeds 

of Turkish oregano (Origanum onites L.), Greek oregano (Origanum hirtum L.) was 

evaluated. The oregano oil at 0.4, 0.5 and 1 g  was effective in eliminating 

contamination in miniature rose, African violet and kalanchoe, respectively. Also all 

the oregano oil concentrations tested (1, 3, and 5 g ) or 10% Clorox (0.525% 

NaOCl) eliminated contamination in snake plant, and seeds of Turkish oregano, or 

Greek oregano. 

 

Türkçe Başlık: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972 

Filetolarında Kekik Eterik Yağı Kullanımının Raf Ömrü Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of Thyme Essential Oil On The Shelf-Life of Rainbow 

Trout (Onchorhynhus mykiss, Walbaum, 1972) Fillets 

Yazar Adı: Ayşe ÖZYILMAZ 

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖKSÜZ 

Kaynak: Mustafa Kemal Ü. Su Ürünleri Fakültnsi-Yüksek Lisans Tezi 57 sayfa, 

2007, Hatay(Antakya) 

Özet: Bu çalısmada, alabalık (Onchorhynhus mykiss) filetolarına farklı dozlarda 

kekik (Origanum syriacum) uçucu yağı (esansiyel yağ) uygulanmış ve bu 

uygulamanın raf ömrü üzerine etkisi çalışılmıştır. Bu sebeple, balıklar fileto edilip 

dört gruba ayrılmıştır. Bu filetolar (her biri ortalama 100g) 0 (kontrol), 5, 20, ve 35μl 
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dozlarında kekik esansiyel yağı ile muamele edilmiştir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal analizler 19 günlük depolama süresince yapılmıştır.  

 Depolama başlangıcında pH degeri nötre yakınken depolama sonuna doğru en 

fazla 7.68 değerine ulaşmıştır. TVB-N değeri ise başlangıçta 18.90 mg N/100 g olup 

balıklar duyusal olarak reddedildiği zaman kontrol grubunda (A) 39 mg N/100 g ve 

B grubunda 33 mg N/100 g, C grubunda 38,9 mg N/100 g ve D grubunda 43.1 mg 

N/100 g olarak belirlenmiştir.  

 Mikrobiyolojik analizlerden toplam maya-küf, toplam psikrofilik bakteri ve 

toplam koliform sayımları yapılmıştır. Depolamanın başlangıcında alabalık 

filetolarında mikrobiyal yük fazla bulunmuştur. Depolama süresince C grubu B 

grubundan daha yavaş bozulma gösterirken kontrol ve A grubu en hızlı bozulma 

gözlenmiştir. Tasmanian Food Research Unite (TFRU) şemasına göre yapılan 

duyusal analizlerde, pişirilmiş filetolarda lezzet, koku ve yapı özellikleri 

değerlendirilmiştir. Duyusal panelde panelistlerce belirlenen değerlendirme 

çalışmanın devamı için en önemli ölçüt olarak değerlendirilmiştir.  

 Bu araştırmada, analiz sonuçları kekik esansiyel yağının 2oC’de alabalık 

filetolarının raf ömrünü uzattığını göstermiştir. Uygulanan doz miktarı arttıkça raf 

ömründe artış oluştuğu saptanmıştır 

Özet (İngilizce): Rainbow trout (Onchorhynhus mykiss) fillets were treated with 

different levels of thyme (Origanum syriacum) essential oils and the effect of thyme 

essential oil on the shelf-life of rainbow trouts were studied. For this reason, fish 

were filleted and separated into four different groups. Those fillets (averaging 100g 

each) were treated with thyme essential oil at the doses of 0 (control), 5, 20, and 

35μl. Chemical, microbiological, and sensory analyses were performed for 19-day of 

storage.  

 The pH values were close to neutral (6.61) at the beginning of the storage 

while it was reached 7.68 at most. Furthermore, initial TVB-N value was found 18.9 

mg N/100 g. and this value reached to 39 mg N/100 g in control group (A), 33 mg 

N/100 g in group B, and 38.9 mg N/100 g in group C and 43.1 mg N/100 g in group 

D when fillets were rejected by panelist Total coliform, total yeast and mould, total 

psychrophilic bacteria counts were carried out for each sampling point. The amounts 
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of microbial load were found high in the beginning of the study. The spoilage of 

fillets was observed fastest in control group and group A, while group while the 

spoilage of group C was slower than group B during storage. Sensory analyses were 

carried out according to Tasmanian Food Research Unit (TFRU) sensory scheme 

based on of smell (odor), taste (flavor) and texture for cooked rainbow fillets. 

Sensory evaluation was taken as the most important criteria for the determination of 

shelf-life.  

 The results have shown that thyme essential oil extended shelf-life of rainbow 

trouts fillets. It was found out that the higher level of thyme essential treatment 

provided the longer shelf-life of fillets at 2oC. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Adaçayı ve Kekik Türlerinin Uçucu Yağlarının Süper Isıtılmış 

Su ile Ekstraksiyonları ve GC-MS ile Karakterizasyonları 

İngilizce Başlık: Extraction of Eseential Oils of Some Sage and Origanum Species 

Using Superheated Water and Characterization With GC-MS 

Yazar Adı: Özkan KUTLULAR 

Danışman: Doç.Dr. Mustafa Zafer ÖZEL 

Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 93 

sayfa, 2007, Denizli. 

Özet: Bu çalışmada Origanum onites, Salvia fruticosa, Salvia officinalis, Sideritis 

montana ve Sideritis pisidica türlerinin uçucu yağları süper ısıtılmış su ile ekstrakte 

edildi. Toplama zamanı ve tohum yaprak arasındaki miktar ve analit farkları 

Origanum onites uçucu yağlarında incelendi. C–18 katı faz kartuşu kullanılarak katı 

faz ekstraksiyonu tekniği ile sulu ekstraktlardan, uçucu yağ bileşenleri uzaklaştırıldı. 

Uçucu bileşenlerin karakterizasyonları Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-

MS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Özet (İngilizce): Superheated water extraction is used to extract essential oils of 

Origanum onites, Salvia fruticosa, Salvia officinalis, Sideritis montana ve Sideritis 

pisidica. The effect of different collecting dates of the leaves and grains of Origanum 

onites on the essential oils amount is investigated. C-18 solid phase extraction was 
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used to elute the essential oils from aqueous extract. The volatile components were 

characterized by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 

 

Türkçe Başlık : Alkolik Sıçan Karaciğeri Üzerine Karvakrolün Etkisi 

İngilizce Başlık : Effect of Carvacrol On The Liver of Alcoholic Rat 

Yazar Adı : Ayça AKSOY 

Danışman : Prof. Dr. Ergin AÇIKALIN 

Kaynak : Osmangazi Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 112 sayfa, 2007, 

Eskişehir. 

Özet : Alkol metabolizmasının %90’ının karaciğerde olmasından dolayı uzun süre 

alkol kullanımının karaciğer hasarına yol açtığı bilinmektedir. Etanol karaciğerde 

lipid sentezini ve serbest radikalleri arttırarak yağlı dejenerasyona, fibrozise ve siroza 

neden olmaktadır. Alkolün karaciğerdeki doğal antioksidanları azaltması nedeniyle 

hepatosellüler hasar meydana gelir ve bu hasar antioksidanların kullanımı ile kısmen 

önlenebilir. 

 Birçok araştırmada Origanum’dan elde edilen karvakrolün antioksidan 

özellikleri gösterilmiş olmasına karşın alkolik karaciğer hasarına etkisi 

incelenmemiştir. Bu nedenle araştırmamızda sıçanlarda oluşturulan alkolik karaciğer 

hasarı üzerine karvakrolün olası etkilerini araştırdık. 

 Araştırmamızda yaklaşık 230±30 gr ağırlığında Sprague-Dawley cinsi dişi 

sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar her grupta 5 hayvan olacak şekilde, kontrol grubu, etanol 

grubu, sham grubu, ve 3 adet karvakrol grubu olmak üzere 6 gruba ayrıldı. %56 lık 

etanolün intragastrik gavaj yoluyla, ilk dozu 6gr/kg olarak verildi ve her gün 

arttırılarak 1.haftanın sonunda 8 gr/kg’ e çıkarıldı. Diğer haftalarda sabit olarak 8 

gr/kg verildi. Bu uygulama 6 hafta boyunca devam etti. Karvakrol gruplarına ise 50, 

100, 200 mg/kg karvakrol, alkol grubuyla aynı dozda etil alkolde çözülerek her gün 

intragastrik gavaj yoluyla 6 hafta süresince verildi. 

 Deney süresi sona erdiğinde intrakardiyak kan örnekleri ve karaciğerleri hızlı 

bir şekilde alındı. Rutin histolojik takibin ardından 5 μm kalınlığındaki kesitlere 

hematoksilin-eozin, Masson’un trikrom boyası ve toluidin mavisi uygulanıp 

histolojik olarak incelendi. Kan örneklerinde AST ve ALT tayini yapıldı. 
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 Alkol grubu kontrol grubuyla karşılaştırıldığında karaciğer kesitlerinde, 

özellikle periportal alanlarda hepatositlerde yağlı dejenerasyon, inflamasyon, 

sinüzoidal dilatasyon ve konjesyon ile hipoksiden kaynaklandığını düşündüğümüz 

senrolobüler hücre hasarı gözlendi. Ayrıca alkol grubuna portal alanlardaki mast 

hücre sayısında ve degranülasyonunda, AST ve ALT enzim değerlerinde artış tespit 

edildi. Karvakrol grupları alkol grubuyla karşılaştırıldığında hepatositlerde yağlı 

dejenerasyonda azalma olmasına karşın inflamasyon, sinüzoidal konjesyon ve 

sentrolobüler hipoksik hücre hasarı ile mast hücre sayısında ve degranülasyonunda 

karvakrol dozuna bağlı artış gözlendi. Serum AST ve ALT değerleri alkol grubuna 

göre yüksek bulundu. 

 Araştırmamız sonuçlarına göre 50, 100, 200 mg/kg olarak saptadığımız ve 6 

hafta süre ile uyguladığımız karvakrol oranlarının hepatositlerdeki yağlı değişikliği 

önlemesine karşın, yüksek doza bağlı olarak hasarı tamamen ortadan kaldırmadığı 

gözlenmiştir. Bu nedenle antioksidanların yüksek dozlarda kullanımından 

kaçınılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Özet (İngilizce) : It is well known that excessive intake of alcohol over a long period 

leads to liver injury because the liver accounts for 90% of alcohol metabolism and is 

the organ that is most adversely affected. Ethanol causes profound increase in hepatic 

lipid synthesis and free radicals leading to accumulation of lipids. As a consequence 

of lipid accumulation, histological changes such as fatty liver, fatty change, fibrosis, 

and cirrhosis ensue. Alcohol administration depletes hepatic antioxidants. Therefore, 

a compound with antioxidant properties can therapeutically ameliorate hepatocellular 

injury induced by alcohol. 

There are several studies reporting effects of volatile oils upon human health 

extracted from Origanum. Carvacrol obtained from Origanum have antioxidant 

properties that demonstrated by numerous studies. However there is no study that 

investigates the effect of carvacrol in alcoholic liver damage. So that in our study we 

investigate the possible effects of carvakrol on alcohol induced hepatic damage in 

rats. 

 Sprague-Dawley female rats weighting about 230±30 gr. The rats were 

divided into six groups each including 5 rats: one is control group, the other fed 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

134 

intragastricaly with ethanol, another fed with water , and the last three were fed an 

ethanol-containing carvacrol daily. The initial dose of %56 persent ethanol was 6 

gr/kg/body weight per day and the dose was progressively increased during wk 1 to a 

maintenance dose of 8 g/kg per day that was continued for 6 weeks. Carvakrol grups 

fed intragastrically with ethanol containing carvacrol for 6 weeks and doses are 50, 

100, 200 mg/kg/body weight. Each group included 5 rats. 

 At the end of the study liver and intracardiac blood specimens was taken. 

Livers prepared with routine prosedures and paraphine blocks dyed with 

hematoxylin-eosine, Masson’s tricrome, toluidin blue to examined histologically. In 

blood specimens, AST and ALT were measured. As expected, compared with the 

control group, alcohol group showed fatty chance, inflamation, sinusoidal congestion 

and because of the hypoxia centrolobular hepatocytes were damaged. In addition the 

number of mast cells in portal areas increased compared with control group and 

serum AST and ALT levels were elevated. Compared with the alcohol group, in 

carvacrol groups there was significantly reduction on the fatty change. On the other 

hand there were no difference on inflamation, sinusoidal congestion, centrolobular 

hypoxia but number of mast cells increased compered with alcohol group. Serum 

AST and ALT levels are increased in all carvacrol groups. When carvacrol groups 

compared with each other the number of mast cells increase according to carvacrol 

doses. 

 Our results showed that 50, 100, 200 mg/kgv carvacrol treatment for 6 weeks 

prevented the fatty change, but according to the high carvacrol doses we observed 

that damage did not completely removed. Therefore, we think that using high doses 

of antioxidants have to be avoided. 

 

Türkçe Başlık: Isparta, Sütçüler Bölgesi Kekik Yağının Kimyasal Yapısının 

İncelenmesi 

İngilizce Başlık: Investıgation of Chemical Structure of Thyme Oil From Sütçüler 

Region, in Isparta 

Yazar Adı: B. BARDAKÇI ve M. YILMAZER 
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Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Kampüsü, Isparta 

Kaynak: SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007) 

Özet: Bu çalışmada, Sütçüler bölgesinden toplanan kekiklerin yağ özütlemesi 

sonucu elde edilen numunelerde, FTIR spektrumları ATR kullanılarak elde edildi. 

Aynı örneklerin, GC-MS cihaz analizinde yüzde bileşikleri belirlendi ve MS 

kütüphanesi ile sonuçlar teyit edildi. 

 FTIR spektrumunda parmak izi bölgesindeki bandlar 1589, 1521, 1420, 1252 

cm-1 dir ve bu bantlar Sütçüler kekik yağını karakterize etmektedir. Bu bandların 

varlığı, Sütçüler kekik yağının carvacrol tipi kekik yağı olduğunu ispatlamaktadır. 

Özet (İngilizce): In this study, the samples which were collected from Sütçüler 

region of Isparta were extracted and then FTIR spectra of samples obtained by using 

ATR equipment. The percentage of compounds belong to same samples were 

obtained by GC-MS and chemical composition of tyme oil were confirmed by using 

library of MS. 

 In fingerprint region of FTIR spectrum, the bands at 1589, 1521, 1420, 1252 

cm-1 characterized thyme oil from Sütçüler. These bands demonstrated that Sütçüler 

thyme oil is a carvacrol type thyme oil. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Uçucu Yağların Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Üzerine Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Investigations On Determining of Antimicrobial Effects of Some 

Essential Oils 

Yazar Adı: N. AKCAN, S. KIZIL ve F. UYAR 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Diyarbakır. 

Kaynak: Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 618–622, 25–27 Haziran, 

Erzurum, 2007. 

Özet: Bu çalışma ile, çördük otu (Hyssopus officinalis L.) nane (Mentha spicata var. 

spicata), İzmir Kekiği (Origanium onites L.), sater (Satureja hortensis), karabaş 

kekik-zahter (Thymbra spicata var spicata) ve yabani kekik (Thymus kotschyanus) 
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uçucu yağlarının bazı mikroorganizmalara (Bacillus cereus, Bacillus megaterium, 

Bacillus polymxa, Bacillus thrungiensis, Escherichia coli K12, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Candida albicans 74) 

karşı antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi ve bunlara karşı etkili olduğu bilinen 

bazı antibiyotiklerin etkisi ile mukayese edilmesi amaçlanmıştır. Uçucu yağların 

antimikrobiyal aktivitelerini belirlemede karşılaştırma yapmak amacıyla Teicoplanin 

30 µg, IPM (Imepenem) 10 µg, Vancomycin 30 µg ve Gentamicin 10 µg test 

antibiyotikleri kullanılmış, antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde Disk Difüzyon 

Yöntemi uygulanmıştır. 24, 48 ve 72 saat süreli inkübasyon süresince 5, 10 ve 15 µI 

uçucu yağ emdirilmiş disklerin inhibisyon zon çapları ölçülmüştür.  

 Analiz sonuçları uçucu yağ konsantrasyonlarının artmasına bağlı olarak 

inhibisyon zon çaplarının arttığını, zon çaplarının 8-50 mm arasında değiştiğini ve en 

dayanıklı mikroorganizmaların S. pyogenes ve S. aureus olduğunu göstermektedir. 

Özet (İngilizce): In the study, hyssop (Hyssopus officinalis L.), mint (Mentha 

spicata var. spicata), oregano (Origanium onites L.), summer savory (Satureja 

hortensis), thymbra (Thymbra spicata var spicata) and wild thymus (Thymus 

kotschyanus) esential oils were used to determine antimicrobial activity against some 

microorganisms, (Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus polymxa, Bacillus 

thrungiensis, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pyogenes, Candida albicans 74), and to compare this results 

with antimicrobial effects of some synthetic antibiotics. Teicoplanin 30 µg, IPM 

(Imepenem) 10 µg, Vancomycin 30 µg and Gentamicin 10 µg were used as synthetic 

antibiotics. In the study Disc Diffusion Method was used for analysis of essential 

oils. It is observed that after incubation inhibition zones of discs prepared 5, 10 and 

15 µI essential oil absorbed were observed 24 hour interval (24, 48 and 72 h), against 

evaluation of inoculated test microorganisms.  

 Results of analysis have shown that more essential oil concentration increased 

inhibition zone, zone diameter were changed between 8 and 50 mm, and the most 

resistant microorganisms were found as S. pyogenes and S. aureus. 
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Türkçe Başlık: Thymol ve Carvacrol’un In Vivo Genotoksik Etkilerinin 

Araştırılması 

İngilizce Başlık: The In Vivo Genotoxic Effects of Thymol and Carvacrol 

Yazar Adı: Sebile AZIRAK 

Danışman: Doç.Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI 

Kaynak: Çukurova Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 142 sayfa, 2007, Adana. 

Özet: Bu çalışmanın amacı antihelmintik, antiseptik, antifungal, antibakteriyel, 

antiparazitik ve antiviral olarak kullanılan carvacrol ve thymol’ün sıçan kemik iliği 

hücrelerinde in vivo genotoksik etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmada carvacrol (10, 

30, 50 ve 70 mg/kg’lık vücut ağırlığı) ve thymol (40, 60, 80 ve 100 mg/kg’lık vücut 

ağırlığı), intraperitonal uygulamada yapısal kromozom anormalliği (KA) ve total KA 

sayısını genel olarak tüm muamele sürelerinde (6, 12, 24 saat) ve konsantrasyonlarda 

kontrole göre önemli ölçüde artırmışlardır. Özellikle yüksek dozlarda hem carvacrol 

(70 mg/kg) hem de thymol (100 mg/kg) KA sayısını pozitif kontrol olan ethyl 

carbamate (EC) kadar artırmışlardır. Carvacrol sayısal KA yüzdesini en yüksek iki 

dozda (50 ve 70 mg/kg) kontrole göre önemli derecede artırırken, aynı şekilde 

thymol de yine en yüksek iki dozda (80 ve 100 mg/kg) sayısal KA yüzdesini 

artırmıştır. KA sayısındaki artışın doza bağlı olduğu saptanmıştır. Carvacrol ve 

thymol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde MI’i kontrole göre önemli derecede 

düşürmüşlerdir. Carvacrol 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde sadece 70 mg/kg’lık 

dozda, 24 saatlik muamele sürelerinde ise tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür. 

Thymol ise 6 saatlik muamele süresinde en yüksek iki dozda, 24 saatlik muamele 

süresinde de tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür. MI’teki düşüşün de doza 

bağlı olduğu görülmüştür. 

Özet (İngilizce) : The aim of this study was to investigate the in vivo genotoxic 

effects of carvacrol and thymol in bone marrow cells of rats that were used as 

antihelmintic, antiseptic, antifungal, antibacterial, antiparasitic and antiviral 

substances. In the present study, both carvacrol (10, 30, 50 and 70 mg/kg b.w.) and 

thymol (40, 60, 80 ve 100 mg/kg b.w.) significantly induced the structural and total 

chromosome abnormalities (CA) when compared with control in bone marrow cells 

of rats intraperitonally administered. Both carvacrol and thymol showed the similar 
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effects with the positive control ethyl carbamate (EC) on induction of the percentage 

of structural and total CA at the highest concentrations (70 mg/kg b.w. and 100 

mg/kg b.w., respectively). In addition, carvacrol and thymol induced the numerical 

CA at the highest two concentrations (50 and 70 mg/kg b.w. for carvacrol; 80 and 

100 mg/kg b.w.for thymol). It was shown a dose-dependent effects on induction of 

structural, numerical and total CA for both carvacrol and thymol. Carvacrol and 

thymol decreased the mitotic index (MI) in all the concentrations and treatment times 

when compared with control. Carvacrol showed the similar effects with the positive 

control ethyl carbamate (EC) on decreasing the MI at 70 mg/kg b.w. for 6 and 12 

hours and at all concentration for 24 hours treatment periods. Thymol also showed a 

similar effect with EC on decreasing the MI at 80 and 100 mg/kg b.w. for 6 hours 

and at all concentrations for 24 hours treatment periods. Test substanced decreased 

the MI in a dose-dependent manner. 

 

Türkçe Başlık:  Etlik Civciv Başlangıç Yemlerine İlave Edilen Kekik Esansiyel 

Yağının Bazı Sindirim Enzimleri Aktivitesi ile Performans Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Effect of Thymus Essential Oil Added Into Broiler Chick Initial 

Feeds On The Performance Through Digestion 

Yazar Adı: H. B. MALAYOĞLU, Ş. BAYSAL ve M. POLAT 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, İZMİR  

Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 106O249, 2007: 1-74 

Özet: Yirmi bir günlük iki deneme, iki farklı yapıdaki etlik civciv karma yemlerine 

ilave edilen Enzim (E) ve Kekik Esansiyel Yağı (KEY) ilavesinin (tek veya 

kombinasyon) performans, serum lipid parametreleri (trigliserid, toplam kolsterol, 

HDL kolesterol), serum immunolojik parametreleri (IgM ve IgG), organ ağırlıkları 

ve uzunlukları ile bağırsak lipaz aktivitesi üzerine etkilerini araştırmak üzere 

yürütülmüştür.  

 Denemelerde bir günlük Ross-308 genotipinde erkek etlik civciv (mısır-soya 

temeline dayalı denemede 710 civciv, buğday-soya temeline dayalı denemede 450 

civciv) 3 tekerrürlü 6 gruba rastgele dağıtılmıştır (mısır-soya denemesinde 45 

hayvan/tekerrür, buğday-soya denemesinde 25 hayvan/tekerrür). Altı muamele 
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grubu:kontrol; %1 Enzim/yem (%0.1E), 250 KEY/kg yem (KEY250); 500 mg 

KEY/kg yem (KEY500), %0.1 Enzim+250 mg KEY/kg yem (%0.1E+KEY250), 

%0.1 Enzim+500 mg KEY/kg yem (%0.1E+KEY500).  

 Her iki denemede, performans (canlı ağırlık (CA), canlı ağırlık artışı (CAA), 

yem tüketimi (YT), yemden yararlanma (YY), organ ağırlıkları ve uzunlukları (g ve 

cm/100 g CA), bağırsak lipaz aktivitesi 3., 5., 7., 14. ve 21. günlerde belirlenmiştir. 

Serum lipid parametreleri (trigliserid, toplam kolesterol HDL kolesterol), serum 

immunolojik parametreler (IgM ve IgG), ve yaşama gücü 21. günde saptanmıştır.  

 Mısır-soya temeline dayalı denemede, yeme tek olarak Enzim ve KEY ilavesi 

CA ve CAA üzerinde önemli düzeyde etkili olmamıştır (P>0.05). Enzim ilavesi 

önemli düzeyde YT’ni düşürmüş, YY’ı iyileştirmiş, ancak KEY’nın etkisi 

görülmemiştir. Enzim KEY ile kombine edildiğinde CA ve CAA olumlu olarak 

muameleden etkilenmiştir (%0.1 E+KEY250). Serum trigliserid, toplam kolesterol, 

HDL kolesterol, serum IgM, IgG, bağırsak lipaz aktivitesi bakımından muamele 

grupları arasında farklılık elde edilmemiştir. Denemede, pankreas (3., 5.ve 21.gün), 

akciğer (3. ve 21.gün), böbrek (14.gün), bursa fabricius (5.gün) and jejunum (5. ve 

7.gün) ağırlıkları önemli düzeyde muameleden etkilenmiştir.  

 Buğday-soya temeline dayalı denemede, %0.1E ve KEY250 muamele 

grupları önemli düzeyde CA ve CAA’ı artırmıştır. YT ve YY bakımından önemli 

düzeyde farklılık saptanmıştır. Muamele grupları arasında serum trigliserid, HDL 

kolesterol, serum IgM ve IgG bakımından farklılık elde edilmemiştir. Akciğer 

ağırlığı, ince bağırsak (duodenum, jejunum ve ileum) uzunluğu denemenin 5. 

gününde muameleden etkilenmiştir. Muamelenin bağırsak lipaz aktivitesi üzerine 

etkisi yaşa göre değişmiş ve lipaz aktivitesi ile ilgili sonuçlar 21 gün boyunca 

değişkenlik göstermiştir. 

Özet (İngilizce) : At 21-d two trials were conducted to study the effect of enzyme 

(E) and oregano essential oil (OEO) supplemented (individually or in combination) 

to broiler chicks diets in two different structure (corn-soybean and wheat-soybean) 

on performance, serum lipid parameters (triglycerides, total cholesterol, HDL), 

immunologic parameters (IgM and IgG), organ weights and lengths; lipase activities 

in small intestine.  
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 In the trials, one-day Ross-308 male broiler chicks (seven hundred-ten chicks 

in corn-soybean trial; four hundred-fifty chicks in wheat-soybean trial) were divided 

randomly into six treatments replicated three times (with forty five chicks/replicate in 

corn-soybean trial, with twenty five chicks/replicate in wheat-soybean trial). The six 

treatments groups:control; Enzymes at 0.1% /diet (0.1%E), OEO at 250 mg/kg diet 

(OEO250), OEO at 500 mg /kg diet, Enzymes at 0.1%+OEO at 250 mg/kg diet (0.1 

%E+KEY250), Enzymes at 0.1%+OEO at 500 mg/kg diet (0.1 %E+KEY500).  

 In the two trials, performance (feed intake (FI), feed conversion (FC), body 

weight (BW), body weight gain (BWG)), organ weights and lengths (g and cm/100g 

of CA) and small intestinal lipase activities were determined at 3., 5., 7., 14 and 21 

days. The serum lipid parameters (triglycerides, total cholesterol, HDL cholesterol), 

serum immunologic parameters (IgM, IgG) and livability were determined at 21 

days.  

 In the trial based on corn-soybean, the supplementation of only E and OEO to 

diets resulted no significant effect on BW and BWG (P>0.05). The enzyme 

supplementation significantly decreased FI and improved FC, but the effect of OEO 

was not observed. When the combined enzymes with OEO at 250 mg/kg diet, BW 

and BWG were affected (P<0.05) positively by the treatment (1.0%E+OEO250). No 

differences (P>0.05) were obtained in serum trigliserid, total cholesterol and HDL 

cholesterol contents, serum IgM and IgG, intestinal lipase activity between 

treatments. Pancreas (3, 5, and 21days), lungs (3 and 21 days), kidney (14 days), 

bursa fabricius (5 days) and jejunum (5 and 7 days) weights were significantly 

affected by treatments in trial.  

 In the trial based on wheat-soybean, 0.1% E and OEO250 treatment groups 

increased significantly BW and BWG. There was no significant effect in FI and FC. 

There were no differences in serum triglycerides, HDL cholesterol contents, serum 

IgG and IgM between treatments. Lungs weights, small intestine (duodenum, 

jejunum and ileum) lengths were affected by treatments at 5 days of age. The effects 

of treatments were dependent to days of age on intestinal lipase activity, and the 

results related to intestinal enzyme activity were inconsistent during 21 days. 
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Türkçe Başlık: Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Büyüme Uyarıcı Olarak Kullanımı 

Önerilen Farklı Timol ve Karvakrol Kaynaklarının Biyoetkinliklerinin 

Karşılaştırılması 

İngilizce Başlık: A Comperative Study On Bioefficacy of Different 

Tymol/Carvacrol Sources Recommended To Use As Growth Enhancer in Broiler 

Diets 

Yazar Adı: Mesut BABAOĞLAN 

Danışman : Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 83 sayfa, 2008, Adana. 

Özet: Bu çalışma, etlik piliçlerin beslenmesinde büyüme uyarıcı olarak kullanılan 

farklı (doğal ve sentetik) timol/karvakrol kaynaklarının biyoetkinliklerinin 

karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Denemede hayvan materyali olarak, 1 

günlük yaşta Ross-308 erkek etlik civcivler kullanılmıştır. Deneme başı canlı 

ağırlıkları benzer, her bir grupta 20 hayvan olacak şekilde 6 muamele grubu (pozitif 

kontrol (antibiyotik büyüme uyarıcı içeren), negatif kontrol (büyüme uyarıcı 

içermeyen), sentetik timol/karvakrol (1:1), sentetik korunmuş timol/karvakrol (1:1), 

doğal ticari kekik ekstraktı ve kekik yağı ) oluşturulmuştur. Her bir gruba ad-libitum 

yemleme uygulanmış olup, deneme süresi 42 gündür.  

 Deneme sonu itibariyle gruplar arasında yem tüketimi, canlı ağırlık kazancı, 

bazı kan plazma değerleri bakımından istatistiki bir farklılık saptanmamıştır 

(P>0.05). Yemden yararlanma oranında ilk 3 haftada farklılık bulunmasına rağmen 

(P<0.05) deneme sonunda bu farklılık ortadan kalmıştır (P>0.05). Sindirim sistemi 

ağırlık ve uzunluklarının muameleden etkilendiği özellikle, doğal ticari kekik ekstratı 

ve kekik yağı kullanımının sindirim sistemi uzunluğunu kısaltıcı yönde etki yaptığı 

saptanmıştır (P<0.05). Duedenum ağırlığı ise kekik yağı grubunda önemli düzeyde 

artmıştır (P<0.05). İnce bağırsak jejunum bölgesi villi uzunluğunun muameleden 

etkilendiği, özellikle bu etkinin sırasıyla sentetik timolkarvakrol, doğal ticari kekik 

ekstratı ve kekik yağı grubu şeklinde sıralandığı saptanmıştır (P<0.05). 

 Sonuç olarak, etlik piliçlerin beslenmesinde büyüme uyarıcı olarak kullanılan 

farklı timol/karvakrol kaynaklarının biyoetkinliklerinin birbirine benzer olduğu 

saptanmıştır. Ancak, doğal ticari kekik ekstraktıyla birlikte, korunmuş 
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timol/karvakrol kaynaklarının performans parametrelerini iyileştirme eğiliminde 

olduğu belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): The present study was conducted to compare bio-efficacy of 

tymol/carvacrol sources (natural or synthetic) as growth enhancers in broilers. A day 

old 120 male broiler chicks were divided into 6 dietary groups with similar mean 

weight, 20 birds each. Diets were prepared as positive control (antibiotic 

supplemented), negative control (no growth promoter or enhancer), 300/150 ppm 

synthetic timol/carvacrol (1:1), 300/150 ppm encapsulated synthetic timol/carvacrol 

(1:1), 300/150 ppm natural oreganum extract and 300/150 ppm tymol oil) for starter 

and finisher periods respectively. All the birds were fed ad libitum for a 6 weeks 

period.  

 The results obtained in the experiment showed that no differences were found 

between the groups with respect to feed intake, body weight gain, some plasma 

values (P>0.05). Although significant differences (P<0.05) in feed conversion 

efficiency were observed between the groups during the firs 3 weeks period, no 

differences (P>0.05) were found at the end of the experiment. Weigh and length of 

the digestive system were affected by the treatments. Natural oreganum extracts and 

thymol oil reduced (P<0.05) the lengh, while the oil supplementation significantly 

increased duodenum weight. Villi length was also improved (P<0.05) by the 

treatments, especially by natural sources; oreganum extract and tymol oil.  

 It was concluded that different sources of tymol/carcavrol used in this study 

had similar bio-efficacy in terms of their poteintial as growth enhancers for broilers, 

while natural source of tymol/carvacrol in oreganum extract and encapsulated 

synthetic were found to be more beneficiary for performance. 

 

Türkçe Başlık : Çeşitli Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Depolanmış Ürün 

Zararlısı Böcekler Üzerindeki Öldürücü Etkilerinin Araştırılması  

İngilizce Başlık : Insecticidal Activity of The Essential Oils Obtained From 

Different Aromatic Plants Against Stored Product Pests 

Yazar Adı : Salih KARABÖRKLÜ 

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman AYVAZ 
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Kaynak : Erciyes Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 86 sayfa, 2008, 

Kayseri. 

Özet : Türkiye’nin değişik bölgelerinden İzmir kekiği Origanum onites L., beyaz 

kekik Origanum majorana L., sivri kekik Satureja thymbra L., mersin Myrtus 

communis L., defne Laurus nobilis L., limon Citrus limon L., pire otu Tanecetum 

armenum (DC.) Suchultz Bip., kazayağı Chenopodium botrys L., kekik Thymus 

sipyleus Boiss. ve adaçayı Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Benth., bitkileri 

toplanmış ve oda sıcaklığında kapalı bir ortamda kurutulduktan sonra bitkiler küçük 

parçalara ayrılmış ve Clevenger tip su buharı distilasyon cihazında ihtiva ettikleri 

uçucu yağlar çıkarılmıştır. Daha sonra bu uçucu yağların Ephestia kuehniella, Plodia 

interpunctella, Trogoderma granarium, Tribolium castaneum ve Acanthoscelides 

obtectus üzerindeki öldürücü etkileri araştırılmıştır. Her bir uçucu yağ çeşidi için 

zararlı populasyonunun yarısını ve %99’unu öldürmek için gerekli dozlar (LC50 ve 

LC99 değerleri) hesaplanmıştır. Uçucu yağların öldürücü etkisi böceğin türüne ve 

bitki çeşidine göre farklılık göstermiştir. Uçucu yağlar genel olarak böceklerin ömür 

uzunluğunu azaltmıştır. E. kuehniella, P. interpunctella ve T. granarium larvalarının 

uçucu yağ uygulamasından pek etkilenmedikleri gözlenmiştir. Sivri kekikten elde 

edilen uçucu yağın güve yumurtalarından larva çıkışını tamamen engellediği 

gözlenmiştir. Defne, mersin ve pire otu bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar 45 

µl/300 ml hava doz uygulamasında A. obtectus erginlerinin tamamını öldürmüştür. T. 

castaneum erginleri üzerinde en etkili uçucu yağlar defne ve mersin bitkilerinden 

elde edilmiştir. Mersin ve beyaz kekik bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar oldukça 

düşük dozlarda E. kuehniella erginlerinin tamamen ölmesine neden olmuştur. 

Özet (İngilizce) : The aromatic plants from different region of Turkey were air dried 

at room temperature and chopped into small pieces. Essential oils were extracted by 

using a Clevenger-type water steam distillation apparatus. Fumigant toxicity of 

Turkish oregano Origanum onites L., marjoram Origanum majorana L., savory 

Satureja thymbra L., myrtle Myrtus communis L., laurel Laurus nobilis L., lemon 

Citrus limon L., tansy Tanecetum armenum (DC.) Suchultz Bip., sticky goosefoot 

Chenopodium botrys L., thyme Thymus sipyleus Boiss. and sage Salvia cryptantha 

Montbret et Aucher ex Benth. was tested on the stored-product insects (Ephestia 
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kuehniella, Plodia interpunctella, Trogoderma granarium, Tribolium castaneum and 

Acanthoscelides obtectus). The essential oils were applied at different doses and 

exposure periods on different stage of the stored product-pests. To kill 50 and 99% of 

the populations, needed doses (LC50 and LC99 values) were estimated for every 

applied essential oil and exposure period. The mortality rates were varied depending 

on the essential oil and insect species. The longevity of the insects was negatively 

affected by the essential oils tested. The larvae of the E. kuehniella, P. interpunctella 

and T. granarium were most resistant stage against the essential oils. The most 

effective essential oils against pyralid moth eggs obtained from savory. The essential 

oils obtained from laurel, myrtle and tansy (45 µl/300 ml air) were the most effective 

against the adults of the A. obtectus. The essential oils obtained from the laurel and 

myrtle caused complete mortality at 45 µl/300 ml air dose against T. castaneum 

adults. The adults of the E. kuehniella were highly susceptible against the essential 

oils obtained from lemon and marjoram and these oils caused complete mortality at 

the very little doses. 

 

Türkçe Başlık: Yumurta Tavuklarında n-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitlerince 

Zenginleştirilmiş Karma Yemlere İlave Edilen Kekik ve Biberiye Esansiyel 

Yağlarının Oksidatif Stabilite, Lipid Metabolizması, Performans ve Bazı Yumurta 

Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Thymus and Rosemary Essential Oils Added Into 

Compound Feed Enriched By N-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Laying Hens On 

Oxidative Stability, Lipid Metabolism, Performance and Some Egg Quality Criteria 

Yazar Adı: H. B. MALAYOĞLU, Ö. ALTAN, M. N. TÜZMEN ve Ö. Y. 

ÇELİKTAŞ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, İZMİR  

Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 106O090, 2008: 1-125, ekler 

Özet: Çalışmada, omega-3 (n-3) yağ asitlerince zenginleştirilmiş yumurta tavuğu 

karma yemlerine farklı oranlarda tek veya birlikte ilave edilen kekik esansiyel yağı 

(KEY) ve biberiye ekstraktının (BE) α-tokoferol asetat ile karşılaştırmalı olarak 

performans, bazı yumurta kalite kriterleri, kan lipid parametreleri, yumurta sarısı 
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lipid oksidasyonu ve kolesterol içeriği, antioksidan enzim aktiviteleri ile duyusal 

özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır.  

 Çalışmada 192 adet Bovans White genotipindeki 27 haftalık yumurta tavuğu 

kullanılmıştır. Araştırmada 192 adet yumurta tavuğu 4 tekerrürlü (6 hayvan/tekerrür) 

8 muamele grubuna tesadifi olarak dağıtılmıştır. Çalışmada, tarımı ve kültürü yapılan 

Origanum onites ve Rosmarinus officinalis L. bitkilerinden elde edilen KEY ve BE, 

vitamin E olarak ta α-tokoferol asetat kullanılmıştır. Tüm karma yemlere omega-3 

yağ asitleri kaynağı olarak %1.5 oranında balık yağı ilavesi yapılmıştır. Oluşturulan 

8 yem grubunun özellikleri ise; antioksidan içermeyen kontrol grubu (yem 1), 200 

mg/kg α-tokoferol asetat ilavesi (yem 2), 200 mg/kg karvakrol içerecek şekilde KEY 

ilavesi (yem 3), 400 mg/kg karvakrol içerecek şekilde KEY ilavesi (yem 4), 500 

mg/kg karnosik asit içerecek şekilde BE ilavesi (yem 6), 1000 mg/kg karnosik asit 

içerecek şekilde BE ilavesi (yem 6), 100 mg/kg karvakrol ve 250 mg/kg karnosik asit 

içerecek şekilde KEY ve BE ilaveleri (yem 7), 200 mg/kg karvakrol ve 500 mg/kg 

karnosik asit içerecek şekilde KEY ve BE ilaveleri (yem 8) şeklindedir. Deneme 

toplam 3 ay devam etmiştir.  

 Yeme ilave edilen doğal antioksidanlar performans (yumurta verimi, yem 

tüketimi ve yemden yararlanma) üzerine etkiye sahip olmamıştır. Yumurta kalite 

kriterleri yeme α-tokoferol asetat ilavesinden etkilenmemiştir. Ancak KEY’nın ak ve 

sarı indeksi, HU üzerine, BE’nında sarı ağırlığı, sarı indeksi ve sarı rengi üzerine 

olumlu etkileri saptanmıştır. Yeme antioksidan ilavesi ile yumurta sarısına önemli 

düzeyde etken madde geçişi olmuş bu açıdan en etkili olan antioksidanlar sırasıyla 

VE>KEY>BE’dır. Vitamin E’nin kan ve karaciğer lipid peroksidasyonunu düşürücü, 

bitkisel antioksidanların da antioksidan enzim aktivitelerini artırıcı etkileri 

saptanmıştır. Muamele yemlerinden sadece yüksek doz KEY içeren yemin duyusal 

özellikler üzerinde olumlu etkisi belirlenmiştir. Yumurta sarısı kolesterol içeriği 

muameleden önemli düzeyde etkilenmemiştir. Doğal antioksidanların yumurta sarısı 

lipid peroksidasyonuna etkisi depolama koşuluna göre farklılık göstermiştir. Sadece 

bitkisel antioksidanların oda koşullarında lipid peroksidasyonunu engelleyici etkisi 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 
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Türkçe Başlık: Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaart’nin Uçucu 

Yağ Verimi, Kompozisyonu ve Çay olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Üzerine Bir Çalışma 

İngilizce Başlık: A Study On The Essential Oil Composition of The Origanum 

vulgare L. Subsp. Gracile and The Investigation Probability of Using As Herbal Tea 

Yazar Adı: Ö. KILIÇ ve E. BAĞCI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Fırat Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, 

Elazığ 

Kaynak: Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 20 (1), 83-89, 2008 

Özet: Bu çalışmada, Origanum cinsine ait Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. 

Koch.) Ietswaart’nin uçucu yağ içeriği belirlenmiş ve bitki çayı olarak 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bitki örnekleri farklı vejetasyon dönemlerinde 

(çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu) olmak üzere Elazığ ve çevresinden toplanmıştır. Bu 

örneklerin uçucu yağları su distilasyonu yöntemi ile elde edilmiş ve GC, GC-MS 

(Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 100 

gr çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1; 0,9 ve 1,2 ml uçucu yağ elde 

edilmiştir. Bu bitkinin farklı vejetasyon dönemlerine ait uçucu yağ örneklerinin 

%89.75, %98.45, %94.20’ si belirlenmiştir. Bu alttüre ait yağlardaki ana bileşenler; 

timol, g-terpinen, a-terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil 

eter, cis-osimen bulunurken bitkinin değişik vejetasyon dönemlerinde bazı 

bileşenlerin kalitatif ve kantitatif anlamda değişiklik gösterdiği saptanmıştır. 

Bunlardan p-simen, a–terpinen ve timol’ un miktarı tohumlu dönemde iken artmış, 

buna karşılık, a–terpinolen ile karvakrol çiçekli dönemde daha fazla bulunmuştur. 

İngilizce (Özet) : In this study, essential oil composition of the Origanum vulgare L. 

subsp. gracile belonging to Origanum genus have been investigated and the 

probability of using as herbal tea was olso examined. Plant samples were collected in 

different vegetation periods (unflowered, flowered and seeded) from Elazıg vicinity. 

Essential oils of these samples were obtained by water-distillation method and their 

analysis were carried out by using GC-MS technique. 1,00; 0,90 ve 1,2 ml essential 

oil were obtained in 100 g unflowered, flowered and seeded plant samples 
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respectively. 89.75%, 98.45%, 94.20% percentages of the essential oil of Origanum 

samples were determined and 38, 52 and 46 components were determined in these 

essential oils respectively. The main constituents in this subspecies essential oils 

were found as thymol, g-terpinene, a-terpinolene, carvacrol, p-cymene, carvacrol 

methyl ether, thymol methyl ether, cis-ocimen; it is also determined that some 

components have shown differences in different vegetation periods in means of 

qualitative and quantitative. While p-cymene, a–terpinene and thymol amount has 

increased in seeded vegetation periods, a–terpinolene and carvacrol amounts has 

found to be more in flowered vegetation periods. 

 

Türkçe Başlık: İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Uçucu Yağının Destilasyon ve 

Süperkritik Karbondisoksit (SCCO2) ile Ekstraksiyonu ve Bileşenlerinin Gaz 

Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (Gc/Ms) ile Analizi 

İngilizce Başlık: Supercritical Carbondioxide (SCCO2) Extraction and Distillation 

of Essential Oils of Origanum onites L. and Analysis of Their Components By Gas 

Chromatorraphy/Mass Spectrometry (Gc/Ms) 

Yazar Adı: Mehmet Ali CEYLAN 

Danışman : Prof. Dr. Yaşar HIŞIL 

Kaynak: Ege Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 78 sayfa, 2008, İzmir. 

Özet: Bu araştırmada, Origanum onites L. örneklerinin hidrodestilasyon ve SC-CO2 

ekstraksiyonu ile uçucu yağı elde edilerek GC/MS’te analizi yapılmıştır. Origanum 

onites L. örnekleri, ikisi ticari firmalardan, diğeri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü’nden olmak üzere 3 farklı kaynaktan temin edilmiştir. Her iki 

yöntemde de en fazla ekstrakt alınan örnek, Ziraat Fakültesi’nden temin edilen 

(%3.89-%4.00). SC-CO2 ekstraksiyonunda uçucu yağ veriminin hidrodestilasyondan 

daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup, ekstraktları elde edilen örneklerin nitel ve 

nicel analizi sonucunda her iki yöntemde de en fazla bulunan bileşenin Karvakrol 

olduğu belirlenmiştir. Ziraat Fakültesi’nden temin edilen örnekte, diğerlerinden farklı 

olarak baskın bileşikler Karvakrol ve Timoldur. Örneklerden elde edilen uçucu 

yağlarda bunların haricinde en fazla bulunan bileşikler beta-bisabolen, borneol L, p–

simen, gama-terpinen ve terpinen–4–oldür. 
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Özet (İngilizce): In this research, essential oils of Origanum onites L. have been 

obtained by Hydrodistillation and Supercritical CO2 Extraction and analysis of 

components has been carried out by GC/MS. Samples are obtained from three 

different sources; two of them supplied from commercial firms and the other from 

Agean University, Agriculture Faculty, Department of Soil Sciences which has the 

highest extraction yield (3.89–4.00%) among these samples. While carvacrol is 

identified as the main component of the samples that are obtained from commercial 

firms, sample of the Agriculture Faculty has two major components: carvacrol and 

thymol. The other components that relatively have higher composition in the extracts 

are: beta-bisabolene, borneol L, p-cymene, gamma-terpinene and terpinene-4-ol. 

 

Türkçe Başlık : Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch) Ietswaart’nin 

Uçucu Yağ Verimi, Kompozisyonu ve Çay Olarak Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 

İngilizce Başlık : The Investigation of Essential Oil Composition of The Origanum 

vulgare L. subsp. gracile and The Probability of Using As Herbal Tea Was Olso 

Examined 

Yazar Adı : Ömer KILIÇ 

Danışman : Doç. Dr. Eyüp BAĞCI 

Kaynak : Fırat Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 36 sayfa, 2008, Elazığ 

Özet : Bu çalışmada, Origanum cinsine ait Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. 

Koch.) Ietswaart. alttürünün uçucu yağ içeriği belirlenmiş ve bitki çayı olarak 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bitkinin örnekleri farklı vejetasyon dönemlerinde 

(çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu) olmak üzere Elazığ çevresinden toplanmıştır. Bu 

örneklerin uçucu yağları su distilasyonu yöntemi ile elde edilmiş ve GC-MS (Gaz 

Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi) tekniği kullanılarak analiz edildi. 100 g 

çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1,00; 0,90 ve 1,2 ml uçucu yağ elde 

edilmiştir. Bu bitkinin farklı vejetasyon dönemlerine ait örneklerinin Uçucu 

yağlarının %89.75, %98.45, %94.20’ si belirlenmiş ve elde edilen yağlardan sırasıyla 

38, 52 ve 46 bileşen tayin edilmiştir. Bu alttüre ait yağlardaki ana bileşenler; timol, 

alfa-terpinen, alfa-terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil 
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eter, cis-osimen bulunurken bitkinin değişik vejetasyon dönemlerinde bazı 

bileşenlerin kalitatif ve kantitatif anlamda değişiklik gösterdiği saptanmıştır. 

Bunlardan p-simen, alfa –terpinen ve timolun miktarı tohumlu dönemde iken artmış 

buna karşılık, alfa–terpinolen ile karvakrol çiçekli dönemde daha fazla bulunmuştur. 

Özet (İngilizce) : In this study, essential oil composition of the Origanum vulgare L. 

subsp. gracile belonging to Origanum genus have been investigated and the 

probability of using as herbal tea was olso examined. Plant samples were collected in 

different vegetation periods (unflowered, flowered and seeded) from Elazığ vicinity. 

Essential oils of these samples were obtained by water-distillation method and their 

analysis were carried out by using GC-MS technique. 1,00; 0,90 ve 1,2 ml essential 

oil were obtained in 100 g unflowered, flowered and seeded plant samples 

respectively. 89.75%, 98.45%, 94.20% percentages of the essential oil of Origanum 

samples were determined and 38, 52 and 46 components were determined in these 

essential oils respectively. The main constituents in this subspecies essential oils 

were found as thymol, alpha-terpinene, alpha-terpinolene, carvacrol, p-cymene, 

carvacrol methyl ether, thymol methyl ether, cis-ocimen; it is also determined that 

some components have shown differences in different vegetation periods in means of 

qualitative and quantitative. While p-cymene, alpha –terpinene and thymol amount 

has increased in seeded vegetation periods, alpha-terpinolene and carvacrol amounts 

has found to be more in flowered vegetation periods. 

 

Türkçe Başlık : Farklı İşlemlerle Elde Edilen Mercanköşk (Origanum onites L.) 

Ekstraktlarının ve Uçucu Yağının Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık : Determination of Antioxidant Activities of Origano (Origanum 

onites L.) Essential Oil and Extracts Obtained With Different Methods 

Yazar Adı : Bekir Sami KUNDURACI 

Danışman : Prof. Dr. Ali BAYRAK 

Kaynak : Ankara Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 59 sayfa, 2008, 

Ankara 

Özet : Mercanköşk veya İstanbul kekiği (Origanum onites L.) olarak da bilinen 

bitkinin destilasyon öncesi etanol ekstraktı (DÖE), destilasyon öncesi hekzan 
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ekstraktı (DÖH), destilasyon sonrası etanol ekstraktı (DSE), destilasyon sonrası 

hekzan (DSE) ekstraktı, uçucu yağı ve karvakrol bileşeni, ayçiçek (Helianthus 

annuus) yağına ilave edilmiştir. 

 Antioksidan aktivite, aktif oksijen yöntemi (AOY), peroksit sayısı (PS) ve 

konjugasyonla ölçülmüştür. 

 Mercanköşk uçucu yağında ana bileşen olarak karvakrol (%73.9), kontrol 

örneği olarak kullanılan ayçiçek yağında ise linoleik asit (%56.04) temel yağ asidi 

olarak tespit edilmiştir. 

 60 ºC’da yapılan fırın testi, peroksit sayısı ve konjuge dien trien değerleri ile 

izlenmiştir. Peroksit sayısı ve dien trien değerleri ile, (%0.1 konsantrasyonunda) 

destilasyon öncesi hekzan ekstraktının, diğer ekstraktların tümünden (DÖE; DSE ve 

DSH) daha güçlü bir antioksidan aktivite gösterdiği anlaşılmıştır. 

 Ransimat testiyle ayçiçek yağına ilave edilen uçucu yağın ve ekstraktların 

110 ºC’daki oksidasyon dereceleri ölçülmüştür. Bu testle ekstraklar arasında DÖH’ 

da belirgin bir antioksidan etki görülmüştür. Ancak uçucu yağ ve karvakrol 

bileşeninin ayçiçek yağının oksidasyonunu engelleyen herhangi bir etkisi 

saptanamamıştır. 

 Sonuçta mercanköşk bitkisinin destilasyon öncesi hekzan ekstraktının (DÖH) 

diğer ekstraktlar, uçucu yağ ve karvakrole göre daha iyi antioksidan etki gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : Before and after distillation, ethanol and hexane extracts of 

oregano or Istanbul oregano (Origanum onites L.), its volatile oil and also carvacrol 

were added into sunflower oil.  

 Antioxidant activity was monitored by rancimat method, peroxide value and 

dien trien value.  

 It was determinated that main component of oregano essential oil was 

carvacrol (73.9%) and main fatty acid of sunflower oil used as control sample was 

linoleic asid (56.04%).  

 Schaal oven test which was carried out at 60oC was followed with peroxide 

and congugate dien-trien value. %0.1 concentration of hexan extract (HE) of oregano 
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showed more antioxidant activity than same concentration of other all extracts (EE, 

DEE, DHE) according to peroixide and dien-trien values.  

 Antioxidative activities of essential oil and extracts added into sunflower oil 

were measured by rancimat method at 110oC. The results showed that HE had the 

most efficient antioxidant among the others. However, no effect was observered for 

carvacrol and essential oil on inhibition of oxidation.  

 As a consequence, it was determined that oregano’s hexan extract showed 

more antioxidative activity compared to the other extracts, essential oil and 

carvacrol. 

 

Türkçe Başlık: Karvakrol ve Timol'un İzole Sıçan Kalp Kası Üzerine Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of Carvacrol and Thymol Upon İsolated Rat Heart Muscle 

Yazar Adı : Sertan ARKAN 

Danışman : Prof. Dr.Yasemin AYDIN 

Kaynak : Osmangazi Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 65 sayfa, 2008, Eskişehir 

Özet: Timol ve karvakrol doğada bol miktarda bulunan, propofol ise sentez ile elde 

edilen ve yapısal olarak benzerliğe sahip alifatik yan zincirli fenolik moleküllerdir. 

Propofol, klinikte genel anestezik olarak kullanılmakta, karvakrol ve timol 

antimikrobiyal etkileri ile bilinmektedir. Propofolun kardiyovasküler sistem 

üzerindeki inhibitör etkileri bilinmekte ancak timol ve karvakrolun kardiyovasküler 

etkilerine ilişkin bilgiler yeterli değildir. Bu çalışmada, izole sıçan atriumunda 

elektriksel stimulasyonla oluşturulan kasılmalar üzerinde propofol, timol ve 

karvakrolun etkileri araştırılmıştır. Test maddelerinin hepsinin kasılmalarda 

inhibisyon yaptıkları gözlenmiştir. Timol'un sadece 10-4 M dozunda inhibisyon 

yaptığı, propofol ve karvakrol'un 10-5 ve 10-4 M dozunda inhibitör etkili olduğu 

bulunmuştur. Timol ve karvakrolun yapısal benzerliklerinin fazla olmasına karşın, 

kalp dokusu üzerindeki etki açısından propofol ve karvakrolun daha fazla benzerlik 

gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle karvakrolun yeni bir kardiyoprotektif etkili 

madde adayı olabileeği ve bu amaçla yeni deneylere ihtiyaç bulunduğu 

düşünülmektedir. 
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Özet (İngilizce) : Thymol and carvacrol are natural compounds widely found in 

nature but propofol is a synthetic chemical used as general anaesthetic drug which 

are all have chemical similarity being phenolic substances with aliphatic side chains. 

As a clinically used general anaesthetic, propofol is well known for its cardiovascular 

effects but there are no sufficient information on the cardiovascular actions of thymol 

and carvacrol. The effects of thymol, carvacrol and propofol on the contractions of 

electrical field stimulation induced isolated rat atria were investigated in the present 

study. All the test compounds inhibited contraction of isolated atria. Thymol, which 

has more structural similarity to the carvacrol exhibited inhibition only at the 10-4 M 

but propofol and carvacrol were observed to inhibit contractions at 10-5 and 10-4 M 

doses. Unlike to the structural properties, carvacrol and propofol exhibited similar 

actions compared to thymol. Thus, carvacrol has a potential to be a new 

cardioprotective agent, which require new experiments. 

 

Türkçe Başlık: Thymbra spicata L. var. spicata Uçucu Yağlarının Genotoksik 

Potansiyelinin Salmonella/Mikrozom ve Sos Kromotest ile Araştırılması 

İngilizce Başlık: Survey on Genotoxic Potential of Essential Oils of Thymbra 

spicata L. var. spicata through Salmonella/Microzom ve Sos Cromotest 

Yazar Adı: B. OTLUDİL1, V. TOLAN2, S. KIZIL3, H. KARATAŞ2, Ö. DEMİRCİ2 

ve S. ÖZDEMİR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır, 
2Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır,  
3Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır. 

Kaynak: VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 145, 

20–23 Ekim 2008 Girne / KKTC 

Özet: Uçucu yağlar, bitkilerin çiçek meyve, kabuk yaprak, rizom, reçine ve odun 

kısımlarından elde edilen konsantre bileşiklerdir. M.Ö. 3000 yılından beri bilinen ve 

tıpta, alternatif tedavide parfümeri başta olmak üzere tüm koku ve tat sanayilerinde 

kozmetikte kullanılan doğal olarak bitkilerden elde edilen yağlardır.  
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 Bu çalışmada, hem baharat hem de geleneksel tedavide yaygın olarak 

kullanılan Thymbra spicata L. var spicata'nın uçucu yağlarının mutajenik 

potansiyelinin salmonella mikrozom test sisteminde kullanılan Salmonella 

typhimurium TA98 ve TA100 suşları ve SOS kromotest test sisteminde kullanılan E. 

coli PQ37 suşu ile metabolik aktivasyon karışımı varlığında ve yokluğunda 

araştırılması amaçlanmıştır. Thymbra spicata L. var. spicata'nın uçucu yağları 

Salmonella typhimurium TA100 hem de S. typhimurium TA98 suşunda S9 

mikrozomal fraksiyon varlığında ve yokluğunda zayıf mutajenik etki gösterirken 

SOS kromotest sisteminde ise S9 fraksiyonu varlığında ve yokluğunda SOS yanıtı 

indüklememiştir. 

Özet (İngilizce): Essential oils are concentrated, hydrophobic liquid containing 

volatile aroma compounds from plants, which are called aromatic herbs or aromatic 

plants. Various essential oils and their monoterpenoid constituents have been widely 

used as fragrances in cosmetics, as flavouring food additives, and as scenting agents 

in a variety of household products.  

 The present study was undertaken to investigate the mutagenic potential of 

essential oil of Thymbra spicata L. var spicata by Salmonella/microsome assay TA98 

and TA100 tester strains, and also SOS chromotest with E.coli PQ37 strain, with and 

without addition of an S9 metabolic activation mixture. The essential oil of T. spicata 

L. var spicata showed weakly mutagenic activity on both strains of Salmonella either 

without or with S9 mixture. No mutagenicity was found in the SOS chromotest either 

with or without S9 mixture. These results indicate a weak mutagenicity of the 

essential oil of Thymbra spicata in vitro. 

 

Türkçe Başlık: Thymus sipyleus Boiss subsp. rosulans (Borbas) J. Jalas’ın 

Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi 

İngilizce Başlık: Antimicrobial Activity of Thymus sipyleus subsp. rosulans Organic 

Extract and Essential Oil 

Yazar Adı: S. ÖZCAN1, G. TOPRAK2, C. TORUN2 ve C. VURAL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Erciyes Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri 
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2Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri 

Kaynak: Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2): 17-22, 2008 

Özet: Bu çalışmada ülkemizde geniş yayılışa sahip Thymus sipyleus subsp. rosulans 

taksonunun antimikrobiyal aktivitesi incelendi. Beş farklı organik çözücü ile yapılan 

kaba ekstraksiyonların ve uçucu yağın antimikrobiyal özellikleri incelendi. Toplam 

miktarın %98.7’ sini oluşturan uçucu yağ bileşenleri tanımlandı. Bu bileşenlerden en 

önemlilerinin phenolic carvacrol (%35.327), cymene (%19.920), thymol (%13.220) 

ve terpinene (%8.003) olduğu belirlendi. Elde edilen ekstraktların bazı bakteri suşları 

ve Candida albicans üzerine etkisi belirlendi. Uçucu yağın disk difüzyon ve MIC 

değerleri seçilmiş bazı standart test suşları kullanılarak belirlendi. 

Özet (İngilizce) : In this work, Thymus sipyleus subsp. rosulans wildly distributed in 

Turkey was screened for its antimicrobial activity. Following the crude extraction 

from aerial parts of Thymus sipyleus subsp. rosulans with fi ve different organic 

solvents and the essential oils were tested for its antimicrobial activity. For the 

essential oils, 39 compounds were identifi ed representing over the 98.7% of the 

essential oil. The major constituents of the oil were determined as carvacrol 

(35.327%), cymene (19.920%), thymol (13.220%) and terpinene (8.003%). The 

extracts of Thymus sipyleus subsp. rosulans exerted activity on bacterial strains and 

Candida albicans. Essential oil’s disc diffusion and MIC values were determined for 

some selected standard test strains. 

 

Türkçe Başlık: Karvakrol, Sinamaldehit veya Timol ile Dezenfekte Edilmiş 

Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Yumurtalarının Kuluçka ve Besi 

Performans Özellikleri 

İngilizce Başlık: Hatching and Fatening Traits of Quail (Coturnix coturnix japonica) 

Eggs Disinfected With Carvacrol, Cinnamaldehyde Or Thymol 

Yazar Adı: İsa Onur ULUÇAY 

Danışman: Doç. Dr. İskender YILDIRIM 

Kaynak: Selçuk Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 44 sayfa, 2009, Konya. 

Özet: Bu çalışmanın amacı antimikrobiyal etkili karvakrol, timol ve sinemaldehit’in 

%1’lik solusyonlarının kuluçkalık yumurta dezenfektanı olarak test edilmesidir. 
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Çalışmada 18 haftalık yaştaki bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yumurtaları 

kullanılmıştır. Kafes ünitelerinde yetiştirilen hayvanlardan fekal kontaminal olmamış 

ya da görünebilir kırık ve çatlağı olmayan yumurtalar günde 2 kez olmak üzere 

toplanmışlardır. Toplam 992 adet yumurta kullanılmıştır. Kuluçka öncesi yumurtalar 

her birinde 248 adet olmak üzere rasgele 4 gruba ayrılmışlardır. Her bir grubun 4 

tekerrürü ( n= 62 yumurta ) oluşturulmuştur. 1. grup timol uçucu yağı solusyonunun 

%1’lik çözeltisi ile 2. grup karvakrol uçucu yağı solusyonunun %1’lik çözeltisi ile 3. 

gurup sinemaldehit ( Si ) uçucu yağ solusyonunun %1’lik çözeltisi ile son grup ise 

Kuverternar amonyum bileşiminin %0.1’lik dozu ile muamele edilmişlerdir. Tüm 

yumurtalar aynı inkübatörde ilk 18 gün 37.5 0C ve %58 NR’ de son 3 gün ise 37.2 

0C ve %75 NR’de aynı çıkış kabininde muamele edilmişlerdir. Çıkışta gruplara göre 

civciv sayıları tespit edildikten sonra çıkış olmayan yumurtalarda kabuk altı analiz 

uygulanmıştır. Çıkışı müteakiben karışık cinsiyette her bir grupta 80 adet olmak 

üzere toplam 320 adet civciv kafes ünitelerinde standart büyütme şartlarında 

yetiştirmeye alınmıştır.  

 Kuluçka sonuçları bakımından grup ortalamaları arasında istatistiki olarak 

fark bulunamamıştır. Buna karşın 42 günlük yetiştirme periyodunda YDO 

bakımından sinemaldehitde olumlu sonuç tespit edilmiştir ( P< 0.05 ).  

 Sonuç olarak mevcut çalışmada kullanılan antimikrobiyal etkili uçucu yağ 

bileşenleri alternatif kuluçka yumurta dezenfektanı olarak kullanılma potansiyeline 

sahip görünmektedirler. Çıkış sonrası performans kriterleri de dikkate alındığında 

Sinemaldehit grubunun yüksek kullanım potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 

Ancak bu çalışmanın daha kapsamlı denemelerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Özet (İngilizce) : A completely randomized design experiment was conducted to 

determine the suitability of some antimicrobial volatile oils including carvacrol, 

cinnamaldehyde and thymol compounds with 1% solutions as a quail hatching eggs 

disinfectant. All egg samples were taken from a non-commercial strain of quail 

(Coturnix japonica) breeders hens. Eggs that had been freshly laid onto cages were 

collected twice a day. Fecal contaminated eggshells and eggshells with visible 

checks were discarded. A total of 992 eggs were used in the study. The eggs were 

divided into 4 treatment groups, each one containing 248 eggs and randomly 
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allocated into 4 incubator trays so that each treatment had 4 replicates. The first 

group treated with thymol solutions (1%), second one with Carvacrol (1%), third 

group with cinnamaldehyde (1%) and the last one quaternary ammonium compounds 

(%0.1) before incubation. The eggs were incubated at 37.5°C and at 58% RH until 

the 15 d of incubation where incubation conditions when changed to 37.2°C and at 

75% RH for 3 days. At hatching all chicks were counted and eggs that did not hatch 

were broken. Thereafter, their contents were subsequently examined macroscopically 

to determine true fertility and estimate the time death for the unhatched fertile eggs. 

Following hatch, 320 mixed sexes chicken were reared for 42 days for all groups (80 

chicks for each group) in cage units in standard rearing conditions.  

 There were found no significant differences for hatching traits among groups. 

Regarding performance parameters of quails, virtually no significant differences 

were found among groups but FCR. The lowest FCR rate has been calculated in 

Sitreatment group (P<0.05).  

 Results of the current study may suggest that the all volatile oils which have 

been used in the study can be regarded as alternative hatching egg disinfectant for 

quails. Furthermore, Si volatile oil seems to be more convenient alternative hatching 

egg disinfectant for quails rather than other groups. However, the current results 

require further clarification by other comprehensive studies. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Patojenik Bakterilere Karşı Bitkisel Yağların Ana Bileşenleri 

ile Antibakteriyel Aktiviteleri Arasındaki İlişki 

İngilizce Başlık: Correlation between Major Constituents and Antibacterial 

Activities of Some Plant Essential Oils Against Some Pathogenic Bacteria 

Yazar Adı: N. DİKBAŞ1, R. KOTAN2, F. DADAŞOGLU2, K. KARAGÖZ2 ve R. 

ÇAKMAKCI3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Atatürk Üni., Narman Meslek Yük. Okulu, Gıda Teknol. Prog.,Narman Erzurum  
2Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ,Bitki Koruma Bölümü, Erzurum   
3Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum 

Kaynak:  Turkish Journal of Science & Technology Volume 4, No 1, 57–64, 2009 
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Özet: Beş farklı bitkisel yağ (Satureja hortensis, Thymus sipyleus ssp. rosulans, 

Thymus haussknechtii, Origanum rotundifolium (kültür formu), Origanum acutidens 

(yabani ve kültür formu)) ve bunların ana bileşenleri olan thymol ile carvacrolün 

gıda orijinli gram negatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus ve Salmonella enteritidis) ve gram pozitif (Bacillus subtilis, 

Streptococcus pyogenes ve Enterococcus faecalis) bakterilere karşı antibakteriyel 

etkinlikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar; test edilen bitkisel yağlar ve bunların 

saf haldeki bileşenlerinin patojen bakterilerin gelişimlerini az ya da çok engellediğini 

göstermiştir. Satureja hortensis ve Origanum türlerinin bitkisel yağlarında ana 

bileşen olan thymol ve carvacrol, hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilere 

karşı 21,0-42,33 mm arasında değişen inhibisyon zonları ile güçlü bir antibakteriyel 

etki göstermiş ve MIC (Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu) değerlerindeki 

değişimin 6,25 ila 600 μl/ml arasında olduğu saptanmıştır. 

 Bu çalışma; özellikle thymol ve carvacrol, Satureja hortensis ve bazı Thymus 

ve Origanum türlerinin tıp ve gıda muhafazasında sahip oldukları kullanım 

potansiyelleri dolayısı ile insan sağlığı için faydalı olduklarını göstermektedir. 

Ayrıca, bitkisel yağların antibakteriyel aktiviteleri ile ana bileşenleri arasında güçlü 

bir ilişkinin olduğu da düşünülmektedir.  

Özet (İngilizce): Five different plant essential oils (Satureja hortensis, Thymus 

sipyleus ssp. rosulans, Thymus haussknechtii, Origanum rotundifolium (cultured 

form) and Origanum acutidens (wild and cultured form)) and their two major 

constituents carvacarol and thymol were evaluated for antibacterial activity against 

food-borne Gram negative (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis) and Gram positive bacteria 

(Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes and Enterococcus faecalis). Our results 

showed that the tested pathogen bacteria were more or less inhibited by whole 

essential oils and pure compounds. Thymol, carvacrol, the essential oils of Satureja 

hortensis and Origanum species showed a strong antibacterial activity against both 

Gram positive and negative bacteria with an inhibition zone ranging from 21.0 to 

42.33 mm, and a MIC (Minimal Inhibition Concentration) ranging from 6.25 to 600 

μl/ml. The main compounds of effective essential oils were carvacrol and/or thymol. 
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 This study indicated that especially carvacrol and thymol, Satureja hortensis, 

selected Thymus and Origanum species are beneficial to human health, having the 

potential to be used for medical and food preservation purposes. Furthermore, we 

think that there is a strong correlation between major constituents and antibacterial 

activities of plant essential oils. 

 

Türkçe Başlık: Satureja hortensis Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Toksik 

Özellikleri 

İngilizce Başlık: Toxic Features of The Essential Oil Extracted From Satureja 

hortensis 

Yazar Adı: S. BOZARI1, M. KARADAYI2, G. AĞAR2, M. GÜLLÜCE2 ve F. 

ORHAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Mus Alpaslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mus  
2Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum. 

Kaynak: 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi Kitapçığı 

Bildiri Özetleri Poster Sunusu-P05-S 70, 30 Mayıs-01 Haziran 2009, Ankara 

Özet: Türkiye’de kekik ticaretinin önemli cinslerinden biri olan Satureja, Lamiaceae 

familyasının üyelerinden biridir ve ülkemizde 15 türle temsil edilmektedir. Bu 

çalışmada bu cinse ait Satureja hortensis bitkisinden elde edilen uçucu yağın 

prokaryotik ve ökaryotik organizmalar üzerine olan toksik etkileri allelopati, mitotik 

indeks (MI) ve Ames Salmonella mutajenite testleri kullanılarak araştırılmıştır. 

 Yapılan incelemeler sonucunda bu bitkiden elde edilen uçucu yağın 0.5, 1, 2 

ve 4 µl/petri konsantrasyonlarında Triticum aestivum (Bolal 2973-ekmeklik buğday) 

tohumlarının çimlenmesi üzerine allelopatik etkiye sahip olduğu ve kontrol grubuyla 

kıyaslandığında mitotik indeksi önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilmiştir. Aynı 

yağın genotoksik etkilerinin belirlenmesi için yapılan Ames Salmonella mutajenite 

testinde ise bu yağın 5×10-2 µl/petri konsantrasyonunda mutajenik etkiye sahip 

olduğu belirlenmistir. 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

159 

 Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde gözlenen allelopatik etkinin 

genotoksik aktivitesi olduğu belirlenen bu yağın meydana getireceği mutasyonlarla 

mitotik indeksi düşürmesinden kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Çoruh Vadisinde Origanum acutidens Populasyonlarının Uçucu 

Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon 

İngilizce Başlık : Variability of Essential Oil Content and Composition of Origanum 

acutidens Population from the Çoruh Valley of Northeast Turkey 

Yazar Adı: R. ÇAKMAKÇI1, Ü. ERDOĞAN2, R. KOTAN3,Y. ERDOĞAN2 ve E. 

METE4 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.,Erzurum. 
2Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yük. Okulu, İspir, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki KOruma Böl, Erzurum Atatürk 
4Universitesi Fen Fakültesi Ziraat Fak, Kimya Bölümü, Erzurum. 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 311-314 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Bu araştırma Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çoruh Havzasında 6 farklı 

lokasyonda doğal olarak yetişen ve 5 yıllık süreyle kültüre alınmış Origanum 

acutidens (Hand.-Mazz.) bitkilerinin uçucu yağ oranı ve yağ bileşenlerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Uçucu yağ oranları kurutulmuş drog 

yapraklarda Neo-clevenger aparatı ile belirlenmiş ve yağ bileşenleri GC ve GC/MS 

analizi ile ortaya konulmuştur. Distilasyon her bir örnek için 3 kez tekrarlanmış ve 

ortalama yağ oranları belirlenmiştir. Bölgede O. acutidens popülasyonlarında 75 

bileşen tanımlanmıştır (%94,91-98,12). Kuru droglara ait uçucu yağ oranları %1,3-

1,7 arasında değişmiş, uçucu yağlarda ana bileşen karvakrol olup (%54,6-71,8) bunu 

p-cymene (%7,4-22,2) izlemiştir. Diğer önemli yağ bileşenleri ise borneol (%1,3-

5,9), timol (%0,2-3,5), beta-caryophyllene (%1,1-2,7), gamma-terpinene (%0,3-3,4), 

linalool (%0,4-2,4), eugenal (%0-3,6), camphor (%0-2,8), linalyl acetate (%0-1,8), 
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beta-myrcene (%0-1,6), alpha-pinene (%0-1,5), camphene (%0,2-1,1), 3-octanone 

(%0,5-1,8) ve alpha-terpinene (%0,1-1,2) olduğu görülmüştür.  

 Çoruh vadisindeki doğal O.acutidens populasyonları arasında ki yağ oranı ve 

bileşenleri bakımından ortaya konulan varyasyon, bu bölgenin O.acutidens için 

önemli bir potansiyel kaynak ve genetik farklılığa sahip olduğunu göstermiştir. 

Özet (İngilizce) : Essential Oil Content and Composition of six wild ecotype and 

domesticated (advanced selections) Origanum acutidens from the Çoruh Valley of 

Northeast Anatolia was analyzed. The essential oils were prepared by the 

hydrodistillation of air-dried plants and analyzed by GC and GC/MS methods. Hydro 

distillation was repeated thrice for each sample and average was calculated. Seventy-

five identified compounds comprised 94.91-98.12% of the oils. The yield of oil 

ranged from 1.3% to 1.7%; the major components were carvacrol (54.6-71.8%), 

followed by the biogenetic precurcors p-cymene (7.4-22.2%). The other most 

prominent constituents of the essential oils were borneol (1.3-5.9%), thymol (0.2-

3.5%), beta-caryophyllene (1.1-2.4%), gamma-terpinene (0.3-3.4%), linalool (0.4-

2.3%), eugenal (0-3.6%), camphor (0-2.8%), linalyl acetate (0-1.8%), beta-myrcene 

(0-1.6%), alpha-pinene (0-1.5%), camphene (0.2-1.1%), 3-octanone (0.5-1.8%) ve 

alpha-terpinene (0.1-1.2%).  

 In the Çoruh Valley, a wide range of variation in oil characteristic and 

distribution was observed, indicating that the region is an important centre of 

diversity and a potentially source of O. acutidens. 

 

Türkçe Başlık: Origanum rotundifolium Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın 

Toksik Özellikleri 

İngilizce Başlık: Toxic Features of The Essential Oil Extracted From Origanum 

rotundifolium 

Yazar Adı: M. KARADAYI1, S. BOZARI2, M. GÜLLÜCE1, G. AĞAR1 ve Ö. 

BARIŞ1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum,  
2Mus Alpaslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mus 
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Kaynak: 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi Kitapçığı 

Bildiri Özetleri Poster Sunusu-P011-S 73, 30 Mayıs-01 Haziran 2009, Ankara 

Özet: Bu çalısmada Lamiaceae familyasına ait Origanum rotundifolium bitkisinden 

elde edilen uçucu yağın prokaryotik ve ökaryotik organizmalar üzerine olan toksik 

etkileri allelopati, mitotik indeks (MI) ve Ames Salmonella mutajenite testleri 

kullanılarak arastırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bu bitkiden elde edilen 

uçucu yağın 0.5, 1, 2 ve 4 µl/petri konsantrasyonlarında Triticum aestivum (Bolal 

2973-ekmeklik buğday) tohumlarının çimlenmesi üzerine allelopatik etkiye sahip 

olduğu ve mitotik inhibisyona sebep olarak mitotik indeksi etkili bir şekilde 

düşürdüğü tespit edilmiştir. Aynı yağın genotoksik etkilerinin belirlenmesi için 

yapılan Ames Salmonella mutajenite testinde ise bu yağın 5×10-3 µl/petri 

konsantrasyonunda mutajenik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

bulguların değerlendirilmesiyle genotoksik etkiye sahip olduğu belirlenen bu yağın, 

meydana getireceği mutasyonlar vasıtasıyla mitotik indeksi düşürebileceği ve bu 

yolla allelopatik etkiye neden olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: İki Origanum Türüne Ait Esansiyel Yağların Drosophila 

melanogaster’de Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması 

İngilizce Başlık: Research on the Genotoxic and Antigenotoxic effects of Essential 

Oils of Two Origanum Species on Drosophila melanogaster 

Yazar Adı: B. KAYA, Z. ÖZUĞUR, E. DEMİR, S. KOCAOĞLU ve H. ÇETİN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, Antalya 

Kaynak: 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi Kitapçığı 

Bildiri Özetleri Poster Sunusu-P012-S 74, 30 Mayıs-01 Haziran 2009, Ankara 

Özet: Tıbbi ve aromatik bitkiler ile bunlardan elde edilen özütlere olan ilgi son 

yıllarda giderek artmaktadır. Üzerinde birçok bilimsel çalısma yapılan aromatik bitki 

gruplarından birisi de Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasında bulunan kekik 

türleridir. Bu çalısmada, İzmir (Origanum onites L.) ve Yayla (Origanum 

minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) kekiklerinden elde edilen esansiyel yağların 
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farklı derişimleri (%0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5)’nin, ön çalışmada genotoksik etkileri 

belirlenen potasyum dikromat (K2Cr2O7) ve kobalt klorür (CoCl2)’e karşı 

antigenotoksik etkilerinin olup olmadığı Drosophila melanogaster’de kanat somatik 

mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) kullanılarak araştırıldı. Bu test için, 

üçüncü kromozom üzerinde resesif olarak bulunan multiple wing hairs (mwh, 3–0.3) 

ve flare (flr3, 3–38.8) genleri bakımından 3 günlük trans-heterozigot larvalara 

uygulamalar yapıldı. Elde edilen veriler iki bitkiden sadece O. onites’in %0.4’lük 

derişimi hariç iki bitkinin diğer tüm derişimlerinin tek başına uygulanmasında 

genotoksik etki göstermedikleri; buna karşın O. onites ve O. minutiflorum yağlarının 

K2Cr2O7 (0.5 mM) ve CoCl2 (8 mM) ile birlikte uygulanmasında ise genotoksisiteyi 

önemli oranda düşürdüğü görülmüştür. 

 Sonuç olarak, O. onites ve O. minutiflorum yağlarının iki metale karsı 

genotoksisiteyi önemli oranda azalttığı gözlenmiştir. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’deki 19 Ticari Uçucu Yağın Antioksidan ve Antimikrobiyal 

Aktivitelerinin İzlenmesi 

İngilizce Başlık: Antioxidative and Antimicrobial Screening of 19 Commercial 

Essential Oils in Turkey 

Yazar Adı: Ç. BULUT, E. ALTIOK, O. BAYRAKTAR and S. ÜLKÜ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 

Bölümü Urla, İzmir 

Kaynak: I International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary 

Herbs-Acta Hort. (ISHS) 826:111-116, Nisan 2009, Antalya 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir  

Özet (İngilizce): Plant oils have been used for wide variety purposes for many years 

in Turkey. These essential oils have usage in many areas such as perfumery, 

cosmetic, food flavoring and folkloric medicine. In the study, 19 commercial 

essential oils were studied by means of antibacterial and antioxidant capacity. 

Antibacterial test was performed against S. aureus, S. epidermidis, K. pneumoniae 

and E. coli using standard disc diffusion method. Penicillin, gentamicin and 

vancomycin discs were also included. Inhibition zones (mm) were recorded to 
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indicate antibacterial property. Penicillin (44 mm) and vancomycin (14 mm) could 

inhibit only S. aureus. Except essential oils of Juniperus nana (Ardıç), Ocimum 

basilicum (Fesleğen), Urtica dioica (Isırgan), Foeniculum vulgare (Rezene) 

remaining essential oils indicated antimicrobial activity against some of the test 

microorganims. The most active essential oil was found as Thymus serpyllum 

(Kekik). It indicated highest inhibition zones for other microorganisms among 

others. Antioxidant capacities were measured using photochemiluminescence (PCL) 

method. The highest antioxidant activity was measured for Dianthus caryophyllus 

(Karanfil) as 547.781 103 μg trolox/mL of oil. It was followed by Thymus serpyllum 

(Kekik), Lilium candidum (Zambak) and Matricaria chamomilla (Papatya). 

Especially, Thymus serpyllum and Dianthus caryophyllus have significant 

antimicrobial and antioxidant capacity therefore it could be suggested for further 

investigations and applications. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Origanum vulgare) ve Çörekotu (Nigella sativa) Yağı ile 

Arpa, Soya Fasulyesi Küspesi ve Buğday Samanının Gerçek Kuru Madde, Organik 

Madde ve Ndf Sindirilebilirliğine Etkileri 

İngilizce Başlık: The Effects of Essentıal Oil of Oregano Oil (Origanum vulgare) 

and Black Seed Oil (Nigella Sativa), On True Digestibilty of Dry Matter, Organic 

Matter and Ndf in Barley, Soybean Meal and Wheat Straw 

Yazar Adı: Yücel YILMAZ 

Danışman : Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 39 sayfa, 2009, Adana 

Özet: Bu çalışmada, çörekotu ve kekik uçucu yağının farklı dozlarının arpa, soya 

fasulyesi küspesi ve buğday samanının gerçek kuru madde, organik madde ve NDF 

sindirilebilirliklerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 Deneme ANKOM Daisy Inkubatör kullanılarak yapılmış ve rumen sıvısı 

rumen kanülü taşıyan 3 adet kısır inekten temin ediliştir. Araştırma, tesadüf parselleri 

deneme deseninde 2 ( uçucu yağ) x 3 (doz) faktöriyel tertipte yürütülmüş ve analiz 

edilmiştir. Çalışmada arpa ve soya fasulyesi küspesinde (SFK) 24 saat, buğday 
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samanında 48 saatlik inkübasyon süreleri kullanılmıştır. Çörek otu ve kekik uçucu 

yağının 0, 50, 100, 150 ppm dozları denenmiştir. 

 Çörekotu ve kekik uçucu yağı, soya fasulyesi küspesi ve buğday samanının 

(OM), (KM) ve (NDF) sindirilebilirliklerine etkileri istatistikî olarak önemli 

bulunmuştur (P<0.05). Deneme sonunda; buğday samanında kekik uçucu yağı çörek 

otu uçucu yağına göre KM, OM ve NDF sindirilebilirliğini önemli düzeyde 

düşürmüştür. SFK’nın KM, OM, NDF sindirilebilirliği de buğday samanındaki gibi 

kekik uçucu yağından olumsuz yönde etkilenmiş ve düşmüştür (P<0.05). Arpanın 

besin madde sindirilebilirlikleri ise uçucu yağ kaynaklarından etkilenmemiştir 

(P>0.05). 

 Uçucu yağların dozlarının etkisi buğday samanının kuru madde 

sindirilebilirliğini etkilemezken, NDF ve OM sindirilebilirliğini etkilemiş ve 50 ppm 

dozu sindirilebilirliği artırmıştır. SFK ve arpa besin madde sindirilebilirlikleri dozdan 

etkilenmemiştir (P>0.05). Uçucu yağ doz interaksiyon buğday samanı gerçek NDF 

ve OM sindirilebilirliğini artan dozlar çörek otunda artırırken kekik uçucu yağı 

düşürmüştür. SFK’nın gerçek KM, OM ve NDF sindirilebilirlikler uçucu yağ x doz 

interaksiyonundan önemli düzeyde etkilenmiş çörekotu uçucu yağının 50 ve 100 

ppm dozları ile sindirilebilirlik artarken, kekik uçucu yağı 50 ve 100 ppm dozlarında 

gerçek KM, OM ve NDF sindirilebilirliğini düşürmüştür. 

 Mevcut çalışmada elde edilen bulgular çörek otu uçucu yağının rumende 

yıkılabilirliği düşük protein kaynaklarının yıkılabilirliğini arttırabileceğini, kekik 

uçucu yağının selüloz yıkımını sınırlandırmakla birlikte protein yıkımının 

kontrolünde etkili olabileceği görülmüştür.  

Özet (İngilizce): The aim of the study was to determine the effects of essential oils 

of black seed and oregano on true dry matter (IVDMD), organic matter (IVOMD) 

and NDF digestibility (IVNDFD) of barley, soybean meal and wheat straw. True 

digestibilities were determined in ANKOM Daisy Incubator by supplying rumen 

liquor from three infertile Holstein cows. The study was carried out in a completely 

randomised design in 2 (essential oil) x 3 (dose) factorial arrangement. Barley and 

soybean meal were incubated 24 h. and wheat straw was incubated in 48 h. 0, 50, 

100, 150 ppm doses were tested for both essential oils. 
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 Essential oils affected IVDMD, IVOMD and IVNDFD of soybean meal and 

wheat straw (P<0.05). Oregano oil decreased IVOMD and IVNDFD of wheat straw 

and soybean meal compared to black seed oil. Barley IVDMD, IVOMD and 

IVNDFD were not affected (P<0.05) by essential oil sources. Dose effect was not 

important for wheat straw IVDMD (P>0.05) but 50 ppm doses increased IVNDFD 

and IVOMD of wheat straw (P<0.05). IVDMD, IVOMD and IVNDFD of barley and 

soybean meal were not affected (P<0.05) by does of essential oils. Essential oil x 

dose interactions for wheat straw IVNDFD and IVOMD were significant (P<0.05). 

IVNDFD and IVOMD were increased by increase in dose of black seed but 

decreased by increase in dose of oregano oil. Similarly soybean IVDMD, IVOMD 

and IVNDFD were increased by 50 and 100 ppm black seed oil, but decreased by the 

same dose of oregano oil. 

 The results revealed that black seed essential oil may increase ruminal 

degradability of rumen undegradable sources and oregano essential oil may limit 

highly rumen degradable protein sources to improve nitrogen utilization in the 

rumen. 

 

3.2.3. Thymus Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Thymus vulgaris daima yeşil kalan, yarı çalımsı, odunumsu, çok dallanan ve 

dalları yukarı doğru kalkık durumda olan bitkidir. Bitki boyu 20-40 cm olup, dalların 

üst kısımları gri-kadife tüylüdür. Genellikle ana sap dallanmaz fakat her yaprak 

koltuğundan çıkan, sürgünlerle bir demet teşkil eder. Saplar dört köşelidir. Esas 

yapraklar çok kısa saplı veya sapsızdır. Yaprak ayası (şeritsi) linealden (oval) eliptik 

şekle tam kenarlı, üst kısmı genellikle çıplak ve yeşil, alt kısmı sık grimsi ve tüylü ve 

her iki yüzde de drüze tüyleri bulunmaktadır. Özellikle genç yapraklar ve yaprak 

tomurcuğu sık tüylüdür.  

 Çiçek düğme şeklinde ve yuvarlağımsıdır. Çanak yapraklar iki dudaklı olup, 

üst dudakta kısa üç uç bulunmaktadır ve bunlar tüysüzdür. Alt dudak ise uzun ve iki 

uçludur ve bunlar tüylüdür. Taç yapraklar da iki dudaklı olup üst kısımda bulunan 

yukarı kalkık ve iki parçalı alt kısımda bulunanlar ise aşağı doğru yönelik ve üç 
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parçalıdır. Taç yapraklar leylak veya pembe renklidir. Çiçekte ikisi uzun, ikisi kısa 

dört adet stamen ve anter bulunmaktadır. Uzun olanlar çiçeğin dışına taşmasına 

karşın kısa olanlar taç yapraklardan daha kısadırlar ve içerde kalırlar. Çiçeklerin bir 

kısmı hermafrodit, bir kısmı ise yalnız dişidir.  

 Meyvesi açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir. Şekli 

yuvarlağımsı, bazen yumurta şeklinde olup 0,7-1 mm uzunluğundadır. Meyve 

genellikle kışlık tiplerde biraz daha büyüktür. Meyvenin üst yüzü hafif tırtıllıdır.  

Thymus vulgaris’in başlıca iki formu vardır.  

1. form capitatus: Yaprak ayası mızrak şeklinden lineal şekle kadar değişir. 

Uzunluğu 4-5 mm, genişliği ise 1-2 mmdir. Çiçek durumu düğme şeklindedir.  

2. form verticillatus: Yaprak ayası mızrak şeklinden eliptik şekle kadar değişir. 

Yaprağın uzunluğu 5-8 mm, genişliği ise 3-4 mmdir. Yaprak kenarları bazen 

kıvrıktır. Bunda çiçek durumu uzunumsudur. 

 Kekikler ayrıca tek yılık veya yazlık veya Fransız kekiği ile çok yıllık, kışlık 

veya Alman kekiği diye iki kısma ayrılmaktadırlar (Ceylan, 1996). 

 

Türkçe Başlık : Türkiye’de Kekik Olarak Kullanılan Bitkilerden Thymus capitatus 

(L.) Hoffm. Et Link. 

İngilizce Başlık : Thymus capitatus (L.) Hoffm. Et Link. One of The Plants Used in 

Turkey as Thyme. 

Yazar Adı: N. TANKER ve F. İLİSULU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ankara Ün. Eczacılık Fak.-Ankara  

Kaynak: Ankara Ecz. Fak. Derg., 11(1), 127-135, 1981. 

Özet: Bu çalışmada Türkiye kekiklerini araştırmaya devam edilmiş, halk arasında 

baharat ve ilaç olarak kullanılan, diğer kekiklerle karıştırılarak dış ülkelere satılan 

Thymus capitatus (L.) Hoffm. Et Link bitkisi ele alınmış ve morfolojik-anatomik 

özellikleri ile yayılış alanları saptanmıştır. Bitki, kaliks tüpünün sırttan yassılaşmış 

ve 20-22 damarlı olmasıyla diğer Thymus türlerinden ayrılmaktadır. 

 Thymbra spicata ile yapılan karşılaştırılmasında kaliksinin konveks ve 13 

damarlı olmayışı nedeniyle Thymbra capitata şeklindeki isimlendirmenin doğru 

sayılamıyacağı saptanmıştır. 
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Özet (İngilizce): This research has been carried out on Thymus capitatus (L.) 

Hoffm. et Link, one of the plants used as thyme in Turkey.  

 The morphological, and anatomical properties and the distribution of the 

plant has been determined. 

 This particular species is distinguished from other Thymus species by the 

dorsally flattened and 20-22 veined calyx tube. 

 Literature scanning indicates that Thymus capitatus is sometimes reffered to 

as Thymbra capitata Griseb. In our research Thymbra sp. and Thymus capitatus have 

been compared and the differentiating ting morphological characters have been 

determined. The nomenclature Thymbra capitata Griseb. cannot be accepted. 

 

Türkçe Başlık: Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Adi Kekik (Thymus vulgaris 

L.), İzmir Kekiği (Majorana hortensis Moench), Dağ Saturası (Satureja montana 

L.)'nın Drog ve Eterik Yağ Verimi Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Research On Drog and Etheric Oil Yield of Thymus vulgaris L., 

Majorana hortensis Moench and Satureja montana L Cultivated Under Çukurova 

Conditions 

Yazar Adı: Sezen BİNOKAY 

Danışman: Doç. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 47 sayfa, 1984, Adana. 

Özet: Bu araştırmada Çukurova koşullarında Thymus vulgaris L., Majorana 

hortensis moench, Satureja montana L. bitkilerinde drog herba verimi, eterik yağ 

randımanı ve ontogenetik varyabilite incelenmiş, en yüksek drog verimi Majorana 

hortensis moench’te (345,83 kg/da), en yüksek eterik yağ randımanı ( 2,75% ) 

Thymus vulgaris L.,’de: saptanmıştır. Ayrıca, vejetasyon süresince ,ontogenatik; 

varyabiliteye göre, bu bitkilerin drog herba verimleri ve eterik yağ miktarlarında 

varyasyonlar saptanmış ve en yüksek eterik yağ verimleri Nisan ayında yapılan ikinci 

biçimde elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this research, drog yields, volatile-oil yieids, volatile-oil 

contents calculated on the dry matter basic and ontogenetic variabilities of Thymus 

vulgaris L, Majorana hortensis moench and Satureja montana L. in the Çukurova 
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environment were investigated. It was determined that, Majorana:hortensis L. among 

the species studied produce the highest drog yield and Thymus vulgaris L. had the 

highest volatile-oil content calculated on the dry matter basic. Variations in the drog 

yields and volatile-oil content of these species due to ontogenetic variability were 

determined, and the highest volatile-oil yield was obtained from the second harvest 

made in april. 

 

Türkçe Başlık : Batı Anadolu'da Yetişen Kekiklerde Radyoaktivite Araştırması 

İngilizce Başlık : Radioactivity Research On The Thymes Occurring in West 

Anatolia 

Yazar Adı : Süreyya YETKİNOĞLU 

Danışman : Prof.Dr. Selman R. KINACI 

Kaynak : Ege Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 30 sayfa, 1991, İzmir. 

Özet: İnsanlar yaşamları boyunca, doğal ve yapay radyasyonla içiçe yaşamaktadır. 

Doğal radyoaktif elementler; besinler yoluyla insan vücuduna girerek, insanın 

zorunlu olarak radyasyona maruz kalmasına neden olurlar. İşte bu nedenli; özellikle 

tıpta tedavi alanında büyük ölçüde kullanılan, ayrıca çay ve baharat olarak da, 

insanlar tarafından tüketilen kekikler üzerinde, bir radyoaktivite araştırması 

yapılması uygun görülmüştür.  

 Bu çalışmada; Batı Anadolu bölgesinin 16 yöresinden alınan kekik 

örneklerini; ppm olarak Eu ve eTh konsantrasyonları, ayrıca pCi/gr olarak da Ra-226 

ve gros beta aktivite değerleri saptanmıştır. ayrıca Eu/Eth oranları incelenmiştir. 

 Sonuçta; kekik örneklerinde eu ve eth konsantrasyonları ile Ra-226 

aktivitesinin oldukça düşük olduğu, buna karşılık; gros beta aktivite değerlerinin 

biraz yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeninin de büyük bir ihtimalle, K-40 

izotopundan ileri geldiği düşünülmüştür. Ayrıca eu>eth olduğu görülmüştür. Buda 

bitkinin topraktan su aracılığı ile toryuma oranla suda daha fazla çözünen uranyum 

bileşiklerini emdiğini göstermiştir. 

Özet (İngilizce) : Man has always lived with radioactivity from natural and artificial 

sources in the environment. He gets  the natural radioactivity through the radioactive 

elements found in his food, and this inevitably leads him to be exposed to radiation. 
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This being so, a radioactivity test was made on the thyme plant, which is widely used 

in medicine and also as a hot drink or a flavouring herb.  

 In this study, various samples of thyme were gathered from 16 different 

districts in Western Anatolia, and estimates were made of their eU and eTh 

concentrations in ppm and their Ra-226 and gross beta activity values in pCi/gr. The 

ratios of eU/eTh were also calculated. 

 Results showed that, in the examined samples eU  and eTh concentrations and 

Ra-226 activity were very low while gross beta activity was fairly high. The isotope 

K-40 was thought tobe the likely causative factor. It was also found that eU was 

greater than eTh (eU>eTh). This shows that the plant absorbs uranium compounds of 

a higher solubility than thorium from the soil by means of water in the soil. 

 

Türkçe Başlık: Uludağda Yayılışı Olan Thymus L. Türleri Üzerinde Morfolojik ve 

Anatomik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Morphological and Anatomical Researches On Thymus L. Species 

Occurring At Uludağ 

Yazar Adı : Selami TAVUKÇUOĞLU 

Danışman : Doç. Dr. Gönül KAYNAK 

Kaynak : Uludağ Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 44 sayfa, 1994, 

Bursa. 

Özet : Bu araştırma, 1992-1994 yıllarında toplanan ve Uludağ’da yayılış gösteren 

Thymus türleri üzerinde yapılan morfolojik ve anatomik incelemelere dayanmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Uludağ’da 4 Thymus türünün yayılış gösterdiği 

saptanmıştır. Bu türler, T. bornmuelleri, T. praecox, T. thracicus, T. longicaulis‘tir. 

Bu türlerden T. bornmuelleri Uludağ için endemiktir.  

 Çalışmanın morfoloji bölümünde, Thymus türlerinin morfolojik özellikleri 

verilmiş olup çizimlerle de belirtilmiştir. Çizimer arazide çekilen fotoğraflarla 

desteklenmiştir. Anatomik çalışmalar, türlerin gövde ve yapraklarının orta bölge-

sinden alınan enine kesitler ile yaprak yüzeysel kesitlerde yapılmıştır. 

Özet (İngilizce) : The study is based on anatomical and morfological investigations 

of Thymus species collected in Uludağ between 1992-1994. The following 4 Thymus 
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species have been found in this area; Thymus bornmuelleri Velen., Thymus praecox 

Opiz subsp. skorpilii(Velen.)Jalas var. skorpilii., Thymus thracicus Velen.var. 

longidens (Velen) Jalas., Thymus longicaulis C. Presl, subsp. longicaulis var. 

subisophyllus (Borbas) Jalas. Thymus bornmuelleri is an endemic species for Uludağ. 

 In the morphological part of this study, the morphological characters of 

Thymus species and related are given figures. Figures were supplemented by 

photographs taken in the fields. 

 Anatomic assays were carried out transversal sections of trunks middle of the 

leaves and surfacial section of leaves. 

 

Türkçe Başlık: Bornova Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübrenin Adi Kekik 

(Thymus vulgaris L.)'de Drog Verimi ve Kaliteye Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effects of N-Fertilizer on the Yield and Quality of Thymus 

vulgaris L. in Ecological Conditions of Bornova-İzmir 

Yazar Adı: A. CEYLAN, E. BAYRAM ve N. ÖZAY 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 

Bölümü, İzmir 

Kaynak: Turkish Journal of Agriculture and Forestry (18),1994,  s.249–255 

Özet: Bornova ekolojik koşullarında Thymus vulgaris L. ile 1985–1986–1987 ve 

1988 yıllarında yürütülen azotlu gübre denemesinde (0, 3, 6, 9, 12 kg/da N) şu 

sonuçlar elde edilmiştir: 

1-Drog Verimi Yıllara göre değişmiştir; Varyasyon, drog herbada, 394–790 kg/da; 

drog yaprakta, 234–455 kg/da arasındadır. Azotlu gübreleme, verimi istatistikî 

bakımdan önemli derecede olmak üzere arttırmıştır. 

2-Uçucu yağ oranları, biçim zamanına göre büyük varyasyon göstermiştir; En düşük 

%0.78 en yüksek %3.10 olmuştur. 

3-Uçucu yağ bileşiminde, Thymol oranı %26.87–58.57 arasında değişmiştir. 

4-Azotlu gübreleme, uçucu yağ oranında ve bileşiminde, çok büyük farklılık 

meydana getirmiştir. 
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Özet (İngilizce): The following results were obtained with Thymus vulgaris L. in 

experiment of fertilizer with N in ecological conditions of Bornova in 1985 and 

1988. 

1-Drug yield, changed with years. Variation was found 394–790 kg/da for drog 

herba, 234–455 kg/da for drog folia. N-fertilization (0, 3, 6, 9, 12 kg/da N) has 

increased the yield significantly in terms of istatistical. 

2-Essentail oil rates, varied greatly according to harvest dates. Minimum rate was 

0.78% , and maximum rate was 3.10%. 

3-Thymol rate in composition of essential oil changed between 26.287% and 

58.57%. 

4-N-fertilization had no significant effect on essential oil. 

 

Türkçe Başlık : Balıkesir İli Thymus Türleri Üzerine Morfolojik ve Taksonomik 

Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Morphological and Taxonomical Researches on The Thymus 

Species in The Balıkesir 

Yazar Adı : Osman ALP 

Danışman : Doç.Dr. Gülendam TÜMEN  

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 62 sayfa, 1996, 

Balıkesir 

Özet : Bu çalışma 1991-1993 yılları arasında Balıkesir yöresinde Thymus türlerinin 

morfolojik özelliklerini ve yayılışını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çeşitli 

bölgelerden toplanan örneklerin taksonomik özellikleri tanımlanarak, Balıkesir 

Thymus florası belirlenmiştir. Çalışma alanında belirlenen bölgelerden gezi sonucu 

örnekler toplanmıştır. Toplama işlemi bitkilerin çiçek açma zamanlarında (Mayıs-

Haziran-Temmuz aylarında) yapılmıştır. Tür tayinlerinde kullanılması açısından 

çiçek, yaprak, gövde ve kök gibi organlarının da toplanılmasına dikkat edilmiştir. 

Toplanan örneklerin tanımlanmasında başlıca Flora of Turkey RH. Davis (1982)'den 

yararlanılmıştır. Teşhisler Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasotik 

Botanik Anabilimdalı'na onaylatılmıştır. 
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 Çalışma dönemimiz boyunca araştırma alanımızda 5’i tür, 2’si alttür olmak 

üzere 7 taxa tespit edilmiş olup bu türlerden 5'ine Balıkesir için literatür kayıtlarında 

rastlanmasına rağmen 2'si bölge için tanımlanan yeni türlerdir. Bunlardan; Thymus 

pulvinatus Celak; Thymus cherlerioides Vis. var. cherlerioides, Thymus sipyleus 

Boiss. subs. sipyleus var. sipyleus, Thymus longicaulis C. Presl. subs. longicaulis var. 

subisophyllus (Borbas) Jalas ve Thymus longicaulis C. Presl. subs. chaubardii 

(Boiss. Heldr. ex Reichb) Jalas chaubardii türleri Balıkesir için literatürde kayıtlı 

olan ve araştırmalarımız sonucu bizim de tespit ettiğimiz türlerdir. Bunların dışında 

literatürde bulunmadığı halde bizim tespit ettiğimiz Balıkesir için yeni olan türler 

Thymus sibthorpii Bentham ve Thymus thracicus Velen var. longidens. Jalas tır.  

 Çalışmalarımız sırasında belirlenen bütün türlerin morfolojik özellikleri 

üzerinde durularak tanımlanmış bu türlerin tespit edilmesiyle floraya ait mevcut 

bilgilere katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 

Özet (İngilizce) : This study was made in order to define the morphological features 

and spreading areas of Thymus species around Balıkesir in the years of 1991-1993. 

Thymus flora of Balıkesir is idendifying taxonomical features of species which are 

collected in several parts of region. Some samples are collected from the regions 

which are defined as a result of det ailed considering. The process of collecting was 

done in the period of flowers growing (especially May, June, July). Additionally, In 

order to determine species, flowers roots, stems, branches are also collected very 

carefully. It is examplified by Flora of Turkey P.H. Davis (1982) to idendify 

collected samples.The results were confirmed and accepted by Department of 

Pharmatosotic Botanic Faculty of Pharmacy in the University of Ankara.  

 At the period of our study; there are 7 taxa define and 5 of these are species, 

the rest of them subspecies. In addition to these; 5 of these 7 taxa are available in the 

documentary literature and 2 of them are new records for the region of Balıkesir. 

Some of these such as Thymus pulvinatus Celak; Thymus cherlerioides Vis. van 

cherlerioides Thymus sipyleus Boiss. subs, sipyleus var. sipyleus Thymus longicaulis 

C. Presl. subs, longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas Thymus lon-gicaulis C. 

Presl. subs, chaubardii (Boiss. Heldr. ex Reichb) Jalas chaubardii species are both 

recorded in the documentary literature and also dendified as an Apart from, there are 
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new species idendified such as Thymus sihthorpii Bentham ve Thymus thracicus 

Velen var. longidens Jalas that we did not have their names in the documentary 

literature before.  

 During our stud; the morphological features of all determined species are 

perfecetly determined and, by using these definitions, we tried to enrich whole 

informations about flora. 

 

Türkçe Başlık : Erzurum İli İspir İlçesinde Yayılışı Olan Thymus L. Türleri 

Üzerindeki Morfolojik ve Ekolojik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Morphological and Ecological Researches On Thymus L. Species 

Occurring in Ispir District of Erzurum 

Yazar Adı : Naciye ŞİMŞEK (DAŞ) 

Danışman : Doç. Dr. Gönül KAYNAK 

Kaynak : Uludağ Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 37 sayfa, 1996, 

Bursa. 

Özet : Bu araştırma 1994-1996 tarihleri arasında İspir (Erzurum) ve çevresinden 

toplanan Thymııs L. türleri üzerinde yapılan morfolojik ve ekolojik incelemelere 

dayanarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda bölgede 3 Thymus L. türünün yayılış 

gösterdiği saptanmıştır. 

 Bu türler: Thymus fallax Fisch et Mey, T transacucasicııs Ronniger ve T 

pııbescens Boiss. Et Kotschy ex Celak var. pubescen 'tir. 

 Çalışmanın morfoloji bölümünde Thymus L. türlerinin vejetatif organlarının 

biyometrik ölçümleri yapılarak morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Yetişme 

yerinden alınan toprak örneklerinin kimyasal analizlerine ve yapılan gözlemlere 

dayanılarak türlerin ekolojik özellikleri saptanmıştır. 

Özet (İngilizce) : This study is based on morphological and Ecological 

investigations of Thymus species collected in Ispir and its surrounndings during 

1994-1996 and the observations made in field. 

 The following 3 Thymus species have been found in this area: Thymus fallax 

Fisch et Mey; T transcaucasius Ronniger; T pubescens  Boiss. et Kotsch ex celak 

var. pubescens. 
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 In the morphological part of this study, morphological characters of Thymus 

species are investigated and related figures are given. 

 In the ecological port of the study, The studied Thymus species have been 

established based on die soil sampels, as well as the field observation. 

 

Türkçe Başlık : Eskişehir Çevresinin Thymus L. Türleri Üzerinde Morfolojik ve 

Anatomik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Morphological and Anatomical Researches On Thymus L. Species 

Around Eskişehir 

Yazar Adı : Sevim ALAN 

Danışman : Doç.Dr. Fehmiye KOCA 

Kaynak : Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 79 sayfa, 1997, 

Eskişehir. 

Özet : Bu çalışmamızda Eskişehir çevresinde yetişen Thymus türleri morfolojik ve 

anatomik yönden incelenmiştir. Araştırmalarımızın sonucunda bu bölgede biri 

endemik olan 4 Thymus türünün ve 5 taksonun yetiştiğini saptadık. Bu türler: 

 T. sibthorpii Bentham 

 T. sipyleus Boiss. 

 T. leucostomus Hausskn. & Velen. var argillaceus Jalas 

 T. longicaulis C.Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas 

 subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. ex Reichb. fil.) Jalas var. chaubardii 

 Bu türlerden T. leucostomus Türkiye için endemiktir. 

 Morfolojik çalışmalarda türlerin ayrıntılı tanımları verilip, karakteristik 

özellikleri açıklanmıştır. Bitkilerin genel görünüşleri, yaprak, brakte, çiçek, kaliks, 

korolla ve meyva şekilleri ilave edilmiştir. Bütün türler ginodioiktir. 

 T. sipyleus örneklerinde Flora of Turkey'de (10) yapıldığı gibi bir türaltı 

gruplandırmaya gidilememiştir. Bu tür üzerinde taksonomik çalışmaların 

sürdürülmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

 T. longicaulis subsp. chaubardii var. chaubardii B3 karesi için yeni kayıttır. 

 T. sipyleus ve T. longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus ise 
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Eskişehir çevresinden ilk kez toplanmıştır (Flora of Turkey'deki kayıtlara göre) (5-

10).  

 T. leucostomus var. argillaceus'un Eskişehir çevresinde en yaygın tür olduğu 

gözlenmiştir. 

 Anatomik çalışmalarda türlerin çiçekli gövde ve yapraklarının iç yapısı 

aydınlatılmış, ancak örtü tüylerindeki hücre sayısı ve T. leucostomus var. 

argillaceus'un yaprak kalınlığı dışında türler arasında bir fark gözlenmemiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, species of Thymus, growingn around Eskişehir, have 

been morphologically and anotomically investigated. Four Thymus species and 

altogether fîve taxa of which one is endemic were found to be native to the area. 

These are: 

 T. sibthorpii Bentham 

 T. sipyleus Boiss. 

 T. leucostomus Hausskn. & Velen. var argillaceus Jalas 

 T. longicaulis C. Presi subsp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas 

 subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. ex Reichb. fil.) Jalas var. Chaubardii 

 T. leucostomus is an endemic species for Turkey. 

 Morphological studies included detailed descriptions and characteristic 

features of the species. General appearence of plants, leaf, bract, flower, calyx, 

corolla and fruit shapes are also given. Ali species were found to be gynodioecious. 

in the T. sipyleus samples no infraspecific classification, as in Flora of Turkey, could 

be made. it is apparent that taxonomic studies of this species should stili be persued 

further. 

 T. longicaulis subsp. chaubardii var. chaubardii is a new record for the B3 

square. Additionally, T. sipyleus and T. longicaulis subsp. longicaulis var. 

subisophyllus has been collected in the vicinity of Eskişehir for the first time 

compared to the records in Flora of Turkey (5-10). 

 T. leucostomus var. argillaceus has been observed to be the most widespread 

species around Eskişehir. In anatomical studies, internal structures of flowering 

stems and leaves of each species have been investigated, but no comparative 
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difference between the species has been observed except for the number of cells in 

trichomes and the leaf thickness of T. leucostomus var. argillaceus. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Kökenli Adi Kekik (Thymus vulgaris L.) Klon Hatlarının 

Çukurova Koşullarına Adaptasyonu-I 

İngilizce Başlık: Adaptation of Thymus vulgaris L., Clones of Different Origines to 

Çukurova Conditions-I 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN1, S. KIRICI1 ve A. GÜR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 
2Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 

Kaynak: I. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı, S. 372-375, Samsun, 

22-25 Eylül 1997. 

Özet: Labiatae familyasından olan Adi Kekik (Thymus vulgaris L.) uçucu yağının 

içerdiği timol ve karvakrol nedeniyle midevi, yatıştırıcı, antimikrobial ve antifungal, 

antispazmolitik, balgam söktürücü, antiparaziter ve kan dolaşımını artırıcı etkilere 

sahiptir. Ayrıca baharat olarak da kullanımı yaygındır. 7 farklı orijinli introdüksiyon 

materyali Thymus vulgaris populasyonlarından farklı seleksiyon kriterlerine göre 

seçilerek izole edilen tek bitkiler yurtdışından getirilerek bölgeye uygun olanların 

seçilmesi amacıyla Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma alanında 1992, 1993 ve 1994 

yılları arasında adaptasyon denemesine alınmışlardır. Hasatları yapılan bitkilerde; 

bitki boyu, taze harba verimi, drog herba verimleri belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : The essential oil of thyme (Thymus vulgaris L.) has been reported 

to have expectorant, spasmolytic and antiseptic and antimicrobial properties, as a 

consequence of its thymol and carvacrol content and also, it is extensively used as a 

culinary herb. Thyme single plant clones were selected according to different 

selection criteria from Thymus vulgaris L. population consist of seven different 7 

origines before these clones were brought from foreing country. These introduction 

materials were tested at the experimental area of Field Crops Department, 

Agriculture Faculty of Çukurova University in 1992-1994 to determine the most 

suitable thyme clones for Çukurova region. 
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Türkçe Başlık: Ekolojik ve Ontogenetik Varyabilitenin Esas Kekiğin Drog Verimi 

ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi 

İngilizce Başlık: Drug Yield and Essential Oil of Thymus Vulgaris L. As in 

Influenced By Ecological and Ontogenetical Variation 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN ve S. TANSI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Adana;  

Kaynak: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1998,22(6):537–542 

Özet: Esas kekiğin kuru herba verimleri ile uçucu yağ oranı ve bileşenleri farklı 

gelişme devrelerine göre ova ve yayla koşullarında incelenmiştir. En yüksek kuru 

herba verimleri çiçeklenme sonrasında ve ova koşullarında saptanmıştır. Ayrıca 

çevre koşullarının hasat tarihlerini önemli derecede etkilediği gözlenmiştir. Esas 

kekiğin uçucu yağında 17 bileşen saptanmıştır. Uçucu yağ ve bileşenleri iklim ve 

ekolojik koşullar ile farklı hasat zamanlarından etkilenmiştir. 

Özet (İngilizce): Drug yield and volatile oil content and its components of Thymus 

vulgaris were investigated during the different growing periods under both lowland 

and mountainous conditions. The highest drug yields were obtained from lowland 

conditions during the post flowering stage. Also, it has been determined that 

environmental conditions have significantly influenced the harvest dates. The 17 

components were identified in the essential oil of Thyme. Essential oil content and 

its components were significantly affected by both climatic and ecological conditions 

and various harvest dates. 

 

Türkçe Başlık : Kekik Bitkisinin Ege Bölgesi'nde Üretilmesi, Toplanması, 

İşlenmesi, İç ve Dış Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık : A Study On Harvesting, Production, Processing, National and 

International Marketing of Thyme in The Aegean Region 

Yazar Adı : Fatma Figen ÖZDEMİR 

Danışman : Doç. Dr. Ahmet TURAN 

Kaynak : Ankara Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 207 sayfa, 1998, Ankara 
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Özet : Araştırmanın amacı, doğal ürünlere yönelik talep artışına bağlı olarak, Ege 

Bölgesi'nde doğada kendiliğinden yetişen bitkilerinden biri olan kekik bitkisinin 

doğal yetişme ortamındaki envanter tespiti ile üretime alınma çabalarındaki 

gelişmeleri, pazarlama yapısını ve bu yapıda yer alan sorunları belirleyerek; üretim, 

işleme ve pazarlama aşamalarında karşılaşılan sorunlara ışık tutmaktadır. 

 Bu amaçla ; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden kekik tohumu alan 

illerden ilk 3 sıralamaya giren, İzmir, Manisa ve Muğla illerindeki, doğal kekik 

toplama alanlarında doğadan toplayıcılar, aracılar ve dışsatım firmalarına gayeli 

örnekleme, kültürel üreticilerine ise, tamsayım yoluyla ulaştırılarak anket 

uygulanmıştır. 

 Araştırma sonuçlarına göre, doğadan toplayıcılar ile kültürel üreticilerin 

organize olmamaları nedeniyle kekik piyasasının fiyat oluşumunda etkili 

olamadıkları gözlenmiştir. Araştırma kapsamındaki illerden yalnızca Muğla'da kekik 

işleme ve dışsatım yapan 1 tane kooperatif bulunmaktadır. 

 Dışsatıma ve işleyici firmaların %32,61 oranında kekik türü ve kalitesine göre 

değişen oranlarda kar marjına sahip olduğu, kaliteli kekiğin satış fiyatından doğadan 

toplayıcıların %28,48, aracıların %8,59 oranında pay aldıkları belirlenmiştir. 

 Çalışmada, üretim-işleme ve dışsatım aşamalarında rekabetin ve bilgisizliğin 

kekik de kalite ve gen kaybı ile toprak erozyonuna yol açmasının temel sorunları 

oluşturduğu gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : This study aims at making an inventory in the natural growing 

environment of the thyme, a self-growing natural plant in the Aegean Region and 

determining any developments in production attemps in line with the increased 

demand towards the natural products as well as the marketing structure and 

problems, and finding out solutions for any problems encountered in the courses of 

production, processing and marketing. 

 For this purpose, a questionnaire was applied by target sampling to the natural 

field harvesters, intermediaries and exporters, and by full count to the cultural 

producers in the cities of İzmir, Manisa and Mugla which take the first three ranks 

amongst those who purchases thyme seeds from the Aegean Institute of Agricultural 

research. 
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 The research results revealed that the natural field harvesters and cultural 

producers were not effective in price formation over the thyme market due to the lack 

of organization. Only Mugla among three cities has one cooperative dealing in thyme 

processing and exportation. 

 It was observed that the exporters and processors had a profit margin of 

31.62% variable depending on the kind and quality of thyme, while the sales price of 

quality thyme provides a profit of 28.48% to the natural field harvesters and 8.59% to 

the intermediaries. 

 The study showed that tha competaition and lack of knowledge in the 

production processing and export stoges leading to a poor quality and gene loss in 

thyme, and soil erosion were the main problems. 

 

Türkçe Başlık: Karadeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Bazı Thymus L. 

(Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: A Taxonomical Investigation On The Some Species of Thymus L. 

(Lamiaceae) Distrubuted in Black Sea Region 

Yazar Adı: Tülay AYTAŞ 

Danışman: Prof. Dr. Muhammet DALCI 

Kaynak: Ondokuz Mayıs Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 181 sayfa, 1999, 

Samsun 

Özet: Bu çalışmada taksonomik bir araştırma yapmak amacıyla 1995–1997 yılı 

Mayıs-Ağustos ayları boyunca Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren Thymus L. 

cinsine ait farklı taksonlardan toplam 1415 adet örnek toplanmıştır. Morfolojik ve 

anatomik araştırmalar için örnekler genel görünüşlerine ve ortak özelliklerine 

gruplara ayrılmıştır. Her grupta 49 morfolojik özellik belirlenmiş ve bu karakterlerin 

ölçümleri alınmıştır. Bütün örneklerden gerekli ölçümler alındıktan sonra veriler 

varyasyon sınırlarını tespit edebilmek amacıyla histogramlar yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Yaptığımız araştırma gövde tüylülüğü ve gland rengi özelliklerin 

türleri ayırmada önemli olmadığını göstermiş ve bu özellikler türler arasında ayırıcı 

nitelikte bulunmamıştır. Buna karşılık yaprak ayası şekli yaprak kenarının revolute 

(geriye kıvrık) olup olmaması brakte ve brakteol şekli ve çok güvenilir olmamakta 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

180 

birlikte yaprak lateral damarlanma şekli ve yaprak tüylülüğü gibi özelliklerin bazı 

Thymus L. türlerinde ayırt edici olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Daha sonra 

her grubu temsil eden türler teşhis edilmiştir. 

 Yapılan araştırmalar sonucu Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösterdiği tespit 

edilen tür ve türaltı taksonlar şunlardır: T. leucotrichus Hal; T. sipyleus Boiss. subsp. 

rosulans (Borbas) Jalas, T. praecox Opiz subsp. jankae(Celak)var. jankae; T.praceox 

Opiz subsp.jankae(Celak) Jalas var. Ianiger (Borbas) Jalas; T. praecox Opiz subsp. 

caucasicus (Ronniger) Jalas; T. thracicus Velen var. longidens (Velen)Jalas; T. 

longicaulis C.Presl, subsp. longicaulis var longicaulis; T. longicaulis C.Presl subsp. 

longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas; T. pseudopulegioides Klokov &Des-

Shost; T. fallax Fisch&Mey; T. pubescens Boiss&Kotschy ex Celak. Anatomik 

araştırmalar her taksona ait örneklerin kök, gövde ve yapraklarından alınan enine 

kesitler üzerinde yapılmıştır. Elde edilen anatomik sonuçlar taksonların ayrılmasında 

yeterli görülmemiştir.  

 Yapılan kemotaksonomik incelemelerde taksonların uçucu yağı içinde 

bulunan bileşikler gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi tekniği ile 

belirlenmiştir. Ayrıca ekolojik faktörlerin flavonoid modeller üzerine olan etkilerini 

araştırmak amacıyla farklı lokalitelerden toplanan aynı türe ait örnekler de ayrı 

kimyasal analize tabi tutulmuştur. Aynı taksona ait örneklerin uçucu yağı içinde 

bulunan bileşikler bakımından benzer bir kimyasal modele sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar yüzeysel flavonoidlerin incelenen taksonlar da ayırt edici 

olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla beraber farklı coğrafik 

lokalitelerinden toplanan örneklerin uçucu yağları içindeki bileşiklerin ve flavonoid 

modellerinin değişik ekolojik faktörlerden etkilendiği belirlenmiştir. Yaptığımız 

araştırmada farklı metotlar kullanılarak incelenen Thymus L. türlerinin benzerlik 

derecelerine göre dendrogramlar çizilmiş ve bu sonuçlar morfolojik ve kimyasal 

bulgularla karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlara göre birbirine en çok benzerlik gösteren 

taksonların T.sipyleus ve T. leucotrichus olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 

bulgular T.sipyleus ve T. leucotrichus'un bir grup; T. praecox, T. thracicus ve T. 

longicaulis'in ise farklı bir grup oluşturacak şekilde kümeleştiği T. 

pseudopulegioides'in ise diğer türlere benzerlik göstermediğini ortaya koymaktadır. 
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Özet (İngilizce) : In this study, 1415 specimens included in different taxa of Thymus 

L. which are distrubuted in Black Sea Region were collected to carry out of 

taxonomical studies during the period between May and August of 1995–1997. For 

morphological and anatomical investigation, specimens were grouped with respect to 

their general apparence and common features. In each group 49 distinctive 

morphological characters were chosen and the measurement of these characters were 

taken. After taking all necessary measurement, the data were evaluated by 

histograms to be able to see the variation limits. It was determined that the characters 

like hair cover on the stem and gland colour were not important to distinguish 

species and these characters were not accepted as diagnostic characters. On the other 

hand leaf shape, presence or absence of revolute leaf margins, the shape of the bracts 

and bracteols and leaf venation and the type leaf hair cover, even not very reliable, 

were found to be usable as diagnostic characters for some species of Thymus L. Then 

the specimens which represented each group were identified.  

 As a result of this investigation the following taxa were recorded in Black Sea 

Region: T. leucotrichus Hal; T. sipyleus Boiss subsp. rosulans (Borbas) Jalas; T. 

praecox Opiz subsp. jankae (Celak) Jalas var. jankae; T. praecox Opiz subsp. jankae 

(Celak) Jalas var. laniger (Borbas) Jalas; T. praecox Opiz subsp. caucasicus 

(Ronniger) Jalas; T. thracicus Velen var. longidens (Velen) Jalas; T. longicaulis C. 

Presl subsp. longicaulis var. longicaulis; T. longicaulis C. Presl subsp. longicaulis 

var. subisophyllus (Borbas) Jalas; T pseudopulegiodes Klokov& Des-Shost; T. fallax 

Fisch& Mey; T. pubescens Boiss& Kotschy ex Celak. 

 Anatomic studies were made on cross sections which was obtained from 

roots, stems and leaves of these specimens included in each taxa. It was decided that 

these anatomical results were not enough to separate the taxa. 

 In chemotaxonomic studies, the compounds in volatile oils of taxa were 

identified by gas chromartography and mass spectrometry techniques. Additionally, 

to investigate the effects of ecological factors on flavonoid models, for each of them, 

the specimen of the same species from different localities were taken into chemical 

analyses. It was found that the specimens of the same species had a similar chemical 

model in the compounds of the volatile oil. According to this result, the external 
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flavonoids could be used as distinguishing characters of investigated taxa. However, 

it was found that flavonoid models and the compounds in volatile oil of the 

specimens from different localities were affected by different ecological factors. 

 In this study, according to similarity values of investigated species of Thymus 

L., phenograms were prepared by different methods. This results were compared 

with morphological and chemical results. According to this comparison, T. sipyleus 

and T. leucotrichus was found the most similar taxa. 

 As a result, it was determined that T. sipyleus and T. leucotrichus grouping as 

one group; T. praecox, T thracicus and T. longicaulis as a different group whereas T. 

pseudopulegioides was different from other species. 

 

Türkçe Başlık : Tekirdağ, Kırklareli (Lalapaşa İlçesi) İlleri Thymus Türleri 

Üzerine Morfolojik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Morphological Researches On The Thymus Species in Tekirdağ 

and Kırklareli (Lalapaşa) 

Yazar Adı : Meltem KOYUNCU 

Danışman : Prof. Dr. Gülendam TÜMEN  

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 77 sayfa, 1999, 

Balıkesir. 

Özet : Bu çalışmamızda Tekirdağ ve Kırklareli çevresinde yetişen Thymus türleri 

morfolojik yönden incelenmiştir. Araştırmalarımızın sonucunda bu bölgede ikisi 

endemik olan 7 Thymus türünün ve 9 taksonun yetiştiğini saptadık. Bu taksonlar 

Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas, 

Thymus longicaulis C. Presl subsp. chaubardii (Boiss and Held. ex. fil.) Jalas, Thymus 

sibthorpii Bentham, Thymus atticus Celak, Thymus zygioides Griseb. var. zygioides, 

Thymus zygioides Griseb. var. lycanonicus (Celak) Ronniger, Thymus striatus Vahl 

var.interruptus, Thymus aznavourii Velen, Thymus comptus Friv. 

 Morfolojik çalışmalarda türlerin ayrıntılı tanımları verilip, karakteristik 

özellikleri açıklanmıştır. Bitkilerin genel görünüşleri, yaprak, brakte, kaliks ve 

korolla şekilleri ilave edilmiştir. Thymus aznavourii, Thymus longicaulis subsp. 

chaubardii var. chaubardii Tekirdağ ve Kırklareli çevresinden ilk kez toplanmıştır 
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(Flora of Turkey'deki kayıtlara göre). Thymus zygioides var. zygioides'in Tekirdağ 

çevresinde en yaygın tür olduğu gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, the Thymus, species growing around Tekirdağ and 

Kırklareli have been orphologically investigated . Seven Thymus species and 

altogether nine taxa of which two endemic were found to be native to the area . These 

are ; Thymus longicaulis C. Presl subs. longicaulis var. subisophullus (Borbas) Jalas , 

Thymus longicaulis C. Presl subsp. chaubardii toiss and Held. ex. fil .) Jalas, Thymus 

sithorpii Bentham, Thymus atticus Celak, Thymus zygioides Griseb var. zygioides, 

Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger, Thymus striatus Vahl. 

var. interruptus, Thymus aznavorii Velen, Thymus comptus Friv. 

 The detailed descriptions and characteristic features of the species were given 

in the morphological studies. General appearence of plants, leaf, bract, calyx and 

corolla are also given. Thymus aznavorii, Thymus longicaulis subsp. chavbardii var. 

chavbardii has been collected in the vicinity of Tekirdağ and Kırklareli for the first 

time compared in the records in the Flora of Turkey. Thymus zygioides var. zygioides 

has been observed to be the most widespread species round Tekirdağ. 

 

Türkçe Başlık : Bitlis Yöresinde Yetişen Endemik Thymus fedtschenkoi Ronniger 

var. handeii (Ronniger) Jalas Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Korolojik 

Çalışmalar 

İngilizce Başlık : Morphological, Anatomical and Chorogical Studies on Endemic 

Thymus fedtschenkoi Ronniger var. handelii (Ronniger) Jalas Growing Around in 

Bitlis 

Yazar Adı : Nuriye Sibel ÖZALTI 

Danışman : Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 107 sayfa, 1999, 

Balıkesir. 

Özet : Bu çalışmada Bitlis yöresinde yayılış gösteren, endemik ve çok yıllık bir bitki 

olan Thymus fedtschenkoi Ronniger var. handelii (Ronniger) Jalas'in morfolojik, 

anatomik, ekolojik, kimyasal yapısı ve korolojisi incelenmiştir. 
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 Morfolojik çalışmada bitkinin ayrıntılı tanımı verilip, karekteristik özellikleri 

açıklanmıştır. Bitkinin genel görünüşü, yaprak, brakte, brakteol, çiçek, kaliks, korolla 

ve nuks şekilleri ilave edilmiştir. Anatomik çalışmalarda türün çiçekli gövde ve 

yapraklarmm iç yapısı aydınlatılmıştır. Kimyasal çalışmalarda bitkinin uçucu yağları 

incelenmiştir. Ekolojik olarak da Bitlis ili Adilcevaz-Ahlat ilçeleri arasında bitkinin 

yetiştiği dağlık araziden alınan toprak örnekleri kimyasal ve fiziksel olarak 

incelenmiştir. 

 Bitki Bitlis yöresinde halk arasında karın ağrısı gibi hastalıklarda çay olarak 

içilmekte ve aynı zamanda yemeklerde ve otlu peynirde baharat olarak 

kullanılmaktadır. 

Özet (İngilizce) : In this study Thymus fedtschenkoi Ronniger var. handelii 

(Ronniger) Jalas which is an endemic and perenial plant in Bitlis, were examined in 

terms of morphological, anatomical, ecological, chemical structures and chorogical. 

 In the morphological part of this study, the characteristics of Thymus 

fedtschenkoi Ronniger var. handelii (Ronniger) Jalas were described in detail. The 

general view, of the plant and the shapes of leaves, bracts, bracteoles, flowers, calyx, 

corolla and nuks were drawn. Furthermore, its stems and leaves were examined 

anatomically. In addition, the soil samples collected of plant growing mountainous 

land from between Adilcevaz and Ahlat in Bitlis, were investigated both chemically 

and physcally. 

 The plant is used for stomach ache as herbal tea among the local people in 

Bitlis. Furthermore, the plant is used for foods and herbal cheese as spice. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Thymus Sp.) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu 

Renklerin Bazı Haslıkları Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: Colars Obtained From Thyme Plant and A Research Onsome 

Fastness Values of Its Colors 

Yazar Adı: S. ETİKAN1, N. KAYABAŞI1 ve S. KIZIL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ankara Üniv. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları Anabilim Dalı-Ankara 
2Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Diyarbakır 
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Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 

2000,6(2):35-37 

Özet: Bu araştırmada kekik bitkisinden mordanlı ve mordansız olmak üzere toplam 

21 adet boyama yapılmıştır. Mordanlar yün halı ipliğine göre %3 ve %5 oranlarında 

kullanılmıştır. Bej, yeşil ve kahverengi tonlarında elde edilen renklerin ışık haslıkları 

4 ile 7, sürtünme haslıkları 2 ile 3-4, su damlası haslıkları ise yaş su damlası 4 ile 5, 

kuru su damlası 5 olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this research totaly 21 dyeing processes were performed with 

mordant and without mordant by using thyme plant. Mordants have used at the ratio 

%3 and %5 according to wool carpet yarns. The colours which were obtained from 

this plant were beige, green and brown and fastness to light were found 4 to 7, to 

abrasion 2 to 3-4, to wet water spotting 4 to 5, to dry water spotting 5. 

 

Türkçe Başlık: Tereyağının Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Kekik ve Adaçayı 

Ekstraktlarının Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of Thyme and Sage Extracts On Microbiological 

Quality of Butter 

Yazar Adı: A. AYAR, M. ÖZCAN, ve A, AKGÜL 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bl., Konya 

Kaynak: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002,17(2):45-49 

Özet: Adaçayı (Salvia fruticosa L.) ve kekik (Thymus vulgaris L.) 'in tereyağının 

mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi araştırılmış, bu baharat ekstraktları ile 

kombinasyonları %0.1 ve 0.3 oranında tereyağına ilave edilmiştir. Karşılaştırma 

yapmak amacıyla %0.2 sorbik asit kullanılmıştır. Örnekler 20°C de 4 hafta 

depolanmış, depolama esnasında total bakteri, maya ve küf, lactobacilli, lipolitik 

mikroorganizmalar, proteolitik mikroorganizmalar ve koiiform grubunun gelişmesi 

haftalık aralıklarla kontrol edilmiştir. Baharat ekstraktları ve onların kombinasyonları 

tereyağında antimikrobiyal etki göstermiştir. Baharat ekstraktlarmın antimikrobiyal 

etkisi önemli bulunmuş, ancak bu etki sorbik aside göre önemli ölçüde daha düşük 

olmuştur (p<0.01). Bu etki, tereyağının dayanıklılığı ve sağlıklılığı yönünden 

önemlidir. 
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Özet (İngilizce): Effects of sage (Salvia fruticosa L.) and oregano (Thymus vulgaris 

L.) on butter microbiological quality were investigated. The extracts and their 

combinations were individually added into butter at 0.1 or 0.3%. For comparison, 

0.2% sorbic acid was used. The samples were stored at 20°C for 4 weeks. The 

growth of total bacteria, mould and yeast, lactobacilli, lipolytic, proteolytic and 

coliform microorganism groups were determined at regular intervals in all samples. 

Herb extracts and their combinations exhibited antimicrobial effects in butter, 

however. Herb extracts showed more antimicrobial effect than control group but 

more lower sorbic acid (p<0.01). This effect important for storage and hygiene of 

butter. 

 

Türkçe Başlık: Kekikteki Aroma Bileşenlerinin Buhar Distilasyonu ve Süperkritik 

Akışkan Ekstraksiyonu ile Ayrıştırılması ve Tanımlanması 

İngilizce Başlık: Separation and İdentification of Aroma Compounds From Thyme 

By Using Steam Distillation and Supercritical Fluid Extraction 

Yazar Adı: Serap SONSUZER 

Danışman: Doç.Dr. Serpil ŞAHİN, Prof.Dr. Levent YILMAZ 

Kaynak: Orta Doğu Teknik Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 108 

sayfa, 2002, Ankara. 

Özet: Thymbra spicata'dan buhar distilasyonu ve süperkritik akışkanlarla 

ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağ, verim ve kalite esas alınarak 

karşılaştırılmıştır. 

 Buhar distilasyonunda, buhar akış hızının (1.03 L/saat ve 0.64 L/saat) ve 

hammadde büyüklüğünün (8, 16, 32 elek boyutu) uçucu yağ verimi üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Deneysel veriler logaritmik model ile iyi bir uyum sağlamıştır. Buhar 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağın bileşimi öğütmenin verim üzerine olan ters 

etkisi nedeniyle sadece öğütülmemiş örnekler için araştırılmıştır. Her iki akış hızı 

için de oksijenli monoterpenler en çabuk sesquiterpenler ise en yavaş elde edilen 

bileşikler olmuştur. En yüksek yağ verimini, monoterpen hidrokarbonlar için düşük, 

oksijenli bileşenler için ise en yüksek geri kazanım hızını veren, öğütülmemiş kekik 

(8 elek boyutu) kullanılarak yüksek buhar hızında 75 dakika süre ile yapılan buhar 
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distilasyonu optimum olarak seçilmiştir. Belirlenen bu optimum şartlar için esansiyel 

yağ verimi %1.57 olarak bulunmuştur. Elde edilen yağ %53.1 oksijenli bileşikler, 

%25.7 monoterpen hidrokarbon, %4.4 seskuterpen ve %14.1 p-simen'den 

oluşmaktadır. 

 Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda değişkenlerin optimizasyonu için yanıt 

yüzey metodu kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler sıcaklık (40, 50 ve 60°C), basınç 

(80,100 ve 120 bar) ve zamandır (30,60 ve 90 dakika). Bağımlı değişkenler verim, 

monoterpen, p-simen, seskuterpen ve oksijenli monoterpen miktarlarıdır. Basınç 

verimi en belirgin şekilde etkileyen değişkendir. Sıcaklığın uçucu yağdaki 

bileşiklerin çözünürlüğüne ters etkisi olmuştur. Seskuterpenlerin ve oksijenli 

bileşiklerin ekstraksiyonu sırasıyla yüksek molekül ağırlıkları ve polarlıkları 

nedeniyle monoterpenlere göre daha zor olmuştur. 

 Monoterpen hidrokarbonları en aza indiren, verim ve oksijenli bileşikleri 

maksimuma ulaştıran optimum değerler 40.8°C, 119 bar ve 79.5 dakika olarak 

bulunmuştur. Optimum değerlerde yağ verimi %0.68, monoterpenler %0, oksijenli 

monoterpenler %85, p-simen %2.686 ve seskuterpenler %0.078 olarak tespit 

edilmiştir. 

 Buhar distilasyonu ile yağ verimi daha yüksek olmuştur. Süperkritik akışkan 

ekstrasiyonu ile elde edilen yağda ise ürün kalitesini arttıran oksijenli bileşikler daha 

yüksek miktarlardadır. 

Özet (İngilizce) : The essential oils obtained from Thymbra spicata by using steam 

distillation and supercritical fluid extraction were compared by considering both 

quantity and quality of the product. 

 In steam distillation, first the effects of steam flow rate (1.03 L/h and 0.64 

L/h) and particle size (8, 16, 32 mesh) of thyme on essential oil yield was studied. 

Logarithmic model was fitted to experimental data well. The composition of the 

essential oil obtained by steam distillation was investigated for whole leaves only 

since the grinding had an adverse effect on yield. For both steam flow rates, 

oxygenated monoterpenes were recovered the most rapidly and sesquiterpenes were 

recovered slowly. Using whole leaves (8 mesh) and higher steam flow rate (1.03 L/h) 

for 75 min of distillation was chosen as the optimum which gives the low rate of 
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recovery of monoterpene hydrocarbons, the highest yield and the highest rate of 

recovery of oxygenated components in a shorter time. Yield was 1.57% at this 

optimum condition of steam distillation. The oil was composed of 53.1% oxygenated 

compounds, 25.7% monoterpene hydrocarbons, 4.4% sesquiterpenes and 14.1% p-

cymene. 

 Response surface methodology was used to optimize the parameters of the 

supercritical fluid extraction. Independent variables were temperature (40, 50 and 

60°C), pressure (80, 100 and 120 bar) and time (30, 60 and 90 min). Dependent 

variables were yield, monoterpene, p-cymene, sesquiterpene and oxygenated 

monoterpene contents. Pressure was the most significant parameter affecting yield. 

There was an inverse effect of temperature on solubility of the essential oil 

compounds. The extraction of sesquiterpene and oxygenated compounds were more 

difficult due to their higher molecular weight and polarity, respectively, as compared 

to monoterpenes. 

 The optimum conditions minimising" monoterpene hydrocarbons, 

maximising yield and oxygenated compounds were found as 40.8°C, 119 bar and 

79.5 minutes. The response values for these optimum values were 0.68% for yield, 

0% for monoterpenes, 85% for oxygenated compounds, 2.686% for p-cymene and 

0.078% for sesquiterpenes. 

 The oil yield was higher in steam distillation. In contrast, oil extracted by 

using SFE contained a higher amount of oxygenated compounds, which increase the 

product quality. 

 

Türkçe Başlık: Thymus eigii (M.Zohary et P.H.Davis) Jalas’ın Kültüre Alınması 

ve Uçucu Yağ Verimi ve Etkisinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Domestication and Determination of Drug and Essential Oil Yield 

of Thymus eigii (M.Zohary et P.H.Davis) Jalas. 

Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN and S. KIRICI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 
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Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;255-261, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Thymus is represented 38 species with 40 subspecies and varieties 

in Turkey. 20 species are endemics to Turkey (52.6% endemism). One of these 

species, Thymus eigii (M. Zohary et P.H. Davis) Jalas is existed in macchie, open 

Pinus brutiaa woodland, between 500-915 m from sea level, South Anatolia: 

Amanos Mountain, and İskenderun, Belen (Hatay). Thymus eigii (M. Zohary et P.H. 

Davis) Jalas is used as a folk medicine under the name of "Kekik,, in sore throat and 

gastrointestinal system disorders, in the surrounding of Kozan (Adana) and villages 

nearby in the Southern Turkey. Thymus eigii Jalas was studied in order to determine 

domestication, herbage yields and composition and content of the essential oil in 

cultivation conditions. In the results shows that the cultivation of T. eigii Jalas for 

high yields is possible in this region. And this plant could be used as commercial raw 

material because of its high herbage yields and essential oil content. 

 

Türkçe Başlık: Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Kekik (Kekikgiller) 

Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar  

İngilizce Başlık: Morphological and Anatomical Studies On The Some Species of 

Thymus L.(Labiatae) Distributed in Karadeniz Region 

Yazar Adı: T. AYTAŞ 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Edebiyat Fak.  Biyoloji Bl., 

Samsun 

Kaynak: Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2003,10(1):31–56 

Özet: Bu çalışmada Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Thymus L.(Kekik) 

taksonlarmın morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiştir. Türlerin tanımları 

morfolojik karakterlere göre yeniden düzenlenmiştir. Türlerin çizimleri ile birlikte, 

taksonomik tartışmaları da verilmiştir. Anatomik araştırmalar kök, gövde, yaprak 

enine ve yüzeysel kesitleri üzerinde yapılmıştır. 
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Özet (İngilizce): In this study, morphological and anatomical characteristics of some 

species of Thymus L. (Labiatae) distributed in Karadeniz region have been 

investigated and discussed. Descriptions of the species have been evaluated 

according to morphological characteristics. Illustrations of taxa were added to other 

information. Furthermore, taxonomic discussion for some species were given. 

Anatomical studies were carried out on transversal sections which were obtained 

from roots, stems and leaves and surfacial sections of leaves. 

 

Türkçe Başlık : Türkiye'de Satılan Kekik Türleri ve Kekik Suları Üzerine 

Genotoksik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Genotoxic Assessment of Water Extracts and Species of Thyme 

Sold in Turkey 

Yazar Adı : Sevtap AYDIN 

Danışman : Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN 

Kaynak : Hacettepe Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 132 sayfa, 2003, 

Ankara 

Özet : Son yıllarda tüm dünyada tıbbi bitkilerin ve doğal ürünlerin kullanımı 

artmıştır. Ancak bunların sağlığa olası riskleri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır 

ve pek çok bitkinin de mutajenik bileşikler taşıdığı bilinmektedir, Türkiye'de kekik 

olarak bilinen ve satılan "Thymus" ve "Origanum" türleri baharat ve bitkisel ilaç 

olarak sıklıkla kullanılmaktadır ve antioksidan, antidiyabetik, antiinflamatuvar ve 

antimikrobiyal etkilere sahip oldukları iddia edilmektedir. Bu çalışmada Thymus ve 

Origanum türlerinin aktif bileşenleri olan ve kekik uçucu yağ fraksiyonunda önemli 

miktarlarda bulunan timol, karvakrol ve y-terpinenin H2O2, mitomisin C ve 2-amino-

3-metil-3H-imidazo[4,5-f]-kinolin (IQ) tarafından insan lenfositlerinde indüklenen 

DNA hasarına karşı etkileri tek hücre jel elektroforez ya da diğer bir deyişle COMET 

yöntemiyle incelenmiştir. 100 µM konsantrasyonun üzerinde tek başına timol, 

karvakrol ve γ-terpinen'in insan lenfositlerinde DNA hasarini önemli miktarda 

artırdıkları ancak düşük konsantrasyonlarda DNA zincir kırıklarına neden 

olmadıkları görülmüştür. 100 µM konsantrasyonun altında timol ve karvakrol'ün 

H2O2 nin indüklediği oksidatif DNA hasarını önemli ölçüde azalttığı gözlenmiştir. 
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Mitomisin C ve lQ'nun oluşturduğu DNA zincir kırıklarının da düşük 

konsantrasyonlarda timol, karvakrol ve γ-terpinen ile önlendiği görülmüştür. 

 Türkiye'de satılan kekik türlerinin ve sularının düşük konsantrasyonlardaki 

aktif bileşiklerinin DNA hasarını önlediği ve serbest radikallerle ilişkili bozukluklar 

gibi pek çok hastalıkta güvenli kullanılabileceği gözlenmiştir. Ayrıca bu maddelerin 

etin pişmesi esnasında oluşan IQ gibi mutajenik heterosiklik aromatik aminler ile 

oluşan DNA hasarını da inhibe ettiklerinden etkin bir katkı maddesi olarak gıda 

saklanmasında da kullanımı mümkündür. 

Özet (İngilizce) : The use of medicinal plants and natural products has been 

increased in the last decades all over the world.  However sufficient data on their 

potential risk to health has not been available and many plants are known to contain 

mutagenic substances “Thymus” and "Origanum" species known and sold as thyme 

in Turkey have been widely used as spices and herbal remedies and suggested to 

have antioxidant, antidiabetic, anti-inflammatory and antimicrobial activities. In the 

present study the modulating effects of the active compounds of Thymus and 

Origanum species thymol, carvacrol and γ-terpinene which are found in significant 

quantities in the essential oil fraction of thyme, against the DNA damage induced by 

H2O2, mitomycin C and 2-amino-3-metil-3H-imidazo [4,5-f]-quinoline (IQ) in human 

lymphocytes were investigated by single cell gel electrophoresis or COMET assay. 

At the concentrations above 100 µM both thymol, carvacrol and γ-terpinene alone 

significantly induced DNA damage in human lymphocytes but at the smaller 

concentrations they have not induced DNA strand breakage. A significant reduction 

in the oxidative DNA damage induced by H2O2 was observed with thymol and 

carvacrol at concentrations below 100 µM. DNA strand breakage induced by 

mitomycin C and IQ has also seemed to be reduced with thymol, carvacrol and γ-

terpinene at the smaller concentrations.  

 It seemed that at low concentrations the active compounds of water extracts 

and species of thyme sold in Turkey prevent the DNA damage and can be used safely 

in many diseases such as free radical related disorders.  It is also possible to use them 

in food preservation as an effective additive since they inhibited the DNA damage 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

192 

induced by the mutagenic heterocyclic aromatic amines like IQ, which are formed 

during heating of meat. 

 

Türkçe Başlık: Akhisar Yöresindeki Kekik ve Tütün Üretiminin Ekonomik Açıdan 

Karşılaştırılması 

İngilizce Başlık: Economic Comparison of Thyme and Tobacco Production in 

Akhisar Region 

Yazar Adı: T. OKAN ve İ. ŞAFAK 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: İstanbul Üniv. Orman Fak. Ormancılık Ekonomisi Ana 

BD., İstanbul 

Kaynak: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2004,54(1):187–205 

Özet: Orman kaynaklarının yerine getirdiği işlevlerden biri de Odun Dışı Orman 

Ürünleri üretimidir. Odun Dışı Orman Ürünleri üretimiyle kırsal kesimin gelir 

düzeyinin yükseltilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca Odun Dışı Orman Ürünlerinin 

biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığı da 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, Manisa Akhisar'da geleneksel tarıma alternatif 

ürünler olarak görülen tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik üretimi ile yörede yıllardır 

süregelen tütün üretiminin ekonomik açıdan karşılaştırılması yapılmıştır. 

Mikroekonomik analiz İç Karlılık Ölçütü kullanılarak, makroekonomik analiz ise 

Katma Değer Ölçütü yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Özet (İngilizce): One of the functions of forest resources is Non-Wood Forest 

Products. It is considered that Non-Wood Forest Products will increase the income of 

people in rural area. Furthermore, it is also believed that Non-Wood Forest Products 

will effectively preserve and improve the biodiversity. In this study, thyme, a 

medical and aromatic product which is an alternative to the traditional agricultural 

products, and tobacco are examined and compared in economic terms, in Akhisar, 

Manisa. Microeconomic analysis was made by using Internal Rate of Return and 

macroeconomic analysis was done by using Value Added Criteria. 

 

Türkçe Başlık: Kekik (Thymus praecox Opiz)'in in Vitro Antimikrobiyal Etkisi 

İngilizce Başlık: In-Vitro Antimicrobial Activity of Thyme(Thymus praecox Opiz) 
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Yazar Adı: Mustafa AKGÜNOĞLU 

Danışman: Yard. Doç. Dr. İdris ŞAHİN 

Kaynak: Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 74 sayfa, 2005, 

Bolu 

Özet: Bu çalışmada Düzce'de yetişen kekik türü olan Thymus praecox opiz'in çiçek, 

kök+gövde ve yapraklarından hazırlanmış 12 farklı materyalinin S. aureus, KNS, 

Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Enteococcus spp. ve Candida albicans üzerindeki 

antimikrobiyal etkisi araştırıldı. Ayrıca disk difüzyon yöntemi ile duyarlı olduğu 

saptanan S.aureus ve KNS suşlarında MİK araştırıldı. 

 E.coli ve Pseudomonas suşları üzerinde yapılan duyarlılık deneylerinde E. 

coli ve Pseudomonas suşlarına karşı en çok etkinlik 9 ve 10 (saf ve %80'lik metil 

alkolde çözünmüş yaprak ekstraktı) numaralı materyallerde görüldü. Tüm E. coli ve 

Pseudomonas'lar bu materyallere duyarlılık gösterdiler. En yüksek zon çapı E. 

coli’lerde 15 mm, Pseudomonas'larda ise 25 mm olarak saptandı. 

 KNS ve S. aureus suşlarıyla yapılan duyarlılık çalışmalarında KNS suşlarının 

tüm materyallere, S. aureus suşlarının ise 3 numaralı (saf etil alkolde hazırlanmış 

yaprak ekstraktı) materyal hariç diğer materyallere karşı duyarlılık gösterdikleri 

görüldü. En yüksek zon çapı KNS'lerde 34, S. aureus'larda ise 31 mm olarak 

saptandı. 

 Yapılan MİK çalışmaları sonucunda S. aureus'larda en düşük MİK değeri 596 

μg/ml ile 6 numaralı (%80'lik etil alkolde çözünmüş kök+gövde ekstraktı) 

materyalde görüldü. KNS'larda ise 123 μg/ml ile 4 numaralı (%80'lik etil alkolde 

çözünmüş yaprak ekstraktı) materyalde görüldü. 

 Sonuç olarak, Çalışmada kullanılan kekik türü (Thymus praecox opiz)’nün 

antimikrobiyal etkisi ile ilgili bilgiler ilk defa ortaya kondu. Bu aşamadan sonra faz 

çalışmaları ile kekiğin antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilirliğinin ayrıca 

yapılacak hayvan deneyleri ile S.aureus burun taşıyıcılığında ve yara 

enfeksiyonlarında kullanılabilirliğinin araştırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Türkiye'de bu tür çalışmaların yaygınlaşmasının ülkemize hem bilimsel hem de 

ekonomik fayda sağlayacağı gerçeği göz önüne alınmalıdır. 
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Özet (İngilizce) : In this study we investigated antimicrobial effects on S. aureus, 

KNS, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Enteococcus spp. and Candida albicans for 

12 different materials prepaired with which kind of theme grow in Düzce, Thymus 

praecox opiz flower, root+truck and leaves. In addition, we studied Minimal 

inhibitory concentration for S. aureus and coagulase negative staphylococcus 

isolates. 

 While we made susceptibility studies for E. coli and Pseudomonas 

aeruginosa spp., we observed the most activity at number of 9 and 10 materials 

against E coli and Pseudomonas etymons (Pure and dissolved in %80 methyl alchole 

leaf extract). All E.coli and P. aeruginosa isolates showed susceptibility against 

these materials. We were stabilized that the highest zone diameter 15 mm. in E. coli 

and 25 mm in P. aeruginosa. 

 When we made susceptibility studies with KNS and S. aureus isolates, we 

observed that KNS isolates against all materials, S. aureus isolates except number of 

3 materials against other materials indicated susceptibility. We were stabilized that 

the highest zone diameter 34 mm. in KNS and 31 mm. in S. aureus 

 As the result of MIC studies with S.aureus, we observed that the lowest MIC 

value 596 μg/ml in number of 6 materials (root+trunk extract dissolved in %80 ethyl 

alchole). Furthermore, we observed that this value 123 μg/ml in KNS with number of 

4 material (leaf extract dissolved in %80 ethyl alchole). 

 In conclusion, antimicrobial effect of Thymus praecox opiz was studied in the 

present study firstly in the literature. After this level, we think theme can use that 

antimicrobial agent with phose studies and also we think research will be benefical 

study with animals for use S. aureus in noise carier and wood infections. In Turkey, 

increase this kind of studies will provide economic and scientific benefit for our 

country. 

 

Türkçe Başlık: Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) 

Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi 

İngilizce Başlık: Antimicrobial Activity of Thymus vulgaris Plant Widely Used In 

Turkey 
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Yazar Adı: M. BENLİ1 ve N. YİĞİT2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,  
2Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Kaynak: Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005,Cilt: 03,Sayı:08,Sayfa: 1-8. 

Özet: Ülkemizde şifalı bitki olarak yaygın kullanımı olan Thymus vulgaris (Kekik) 

bitkisinin antimikrobiyal etkisi, üzerinde durduğumuz çalışmamızda sekiz farklı 

çözgen ile hazırlanan ekstraktları kullanılmıştır. Bu ekstraktlar, on dört 

mikroorganizma üzerinde iki farklı metotla denenmiştir. Denenen sekiz farklı 

ekstraktın, mikroorganizmalardan sadece Bacillus subtilis (Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarı kültür koleksiyonu) üzerinde 

antimikrobiyal aktivitesi gözlenmiştir. Denemelerimiz sonucunda uygulanan 

metotlardan en iyi sonuç verenin damlatma metodu olduğu ve en iyi çözgenin de 

Metanol ile Su+%5’lik Tween 20 karışımının olduğu kanısına varılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık : Kekik Olarak Kullanılan Türler Üzerinde Farmasötik Botanik 

Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Pharmaceutical Botanical Investigations On The Species Used As 

Kekik 

Yazar Adı : Narin SADIKOĞLU  

Danışman : Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY 

Kaynak : İstanbul Ü. Eczacılık Fakültesi-Doktora Tezi 113 sayfa, 2005, İstanbul. 

Özet : Bu çalışmada kekik olarak Türkiye’den 9 taksonun (Origanum minutiflorum 

O. Schwarz & P.H. Davis, O. majorana L., O. onites L., O. syriacum L. ssp. bevanii 

(Holmes) Greuter & Burdet, O. vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietsw., S. thymbra L., 

Satureja cuneifolia Ten., Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f., Thymbra spicata L. 

var. spicata) ihracatının yapıldığı görülmüş ve bunları birbirinden ayırt etmek için 

morfolojik ve anatomik çalışmalar yapılmıştır. Kaliks şekli, çiçek durumu ve yaprak 

tipi toz kekik türlerini ayırt edici karakterlerdir. Dikotomik ve çok girişli anahtarlar 

olmak üzere Labiatae familyasına ait cinsleri teşhis etmek için 2 orijinal anahtara ek 
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olarak Türkiye’ deki Origanum Seksiyonlarının ve içerdiği türlerin, Türkiye’ deki 

Satureja türlerinin, kekik olarak ihracatı yapılan Origanum ve Satureja türlerinin dış 

morfolojik özelliklerine göre ayırım anahtarları ve toz kekikte türleri ayırt edici 

anahtar düzenlenmiştir. Kekik olarak ihracatı yapılan toz droglardaki 4 cinsi 

(Origanum, Satureja, Coridothymus, Thymbra) anatomik olarak ayırt etmek için 

anahtar düzenlenmiştir. Toz droglar anatomik olarak örtü tüyü, salgı tüyü, alt ve üst 

epdermanın şekli, hücre sayısı, büyüklüğü, stoma tipi, stoma komşu hücreleri sayısı, 

kristal, kutikula çıkıntısı gibi karakterler bakımından farklılık gösterirler. 

 Doğadan çok fazla ve bilinçsiz toplanması, populasyonların çeşitli nedenlerle 

tahrip olması, toplanan örneklerin tür tayinlerinin yapılmamış olması ve yetersiz 

denetim türleri tehdit eden en önemli etkenlerdir.  

 Doğadan toplama yönteminin vereceği zararın önüne geçilebilmesi için 

bilinçli ve yeterli toplama yapılmalı, üretim daha çok teşvik edilmeli, populasyonları 

azalan alanlar izlenip koruma altına alınmalı, toplanan örneklerin tür bazında 

tayinleri yapılmalı, hasat belgesi düzenlenmelidir. 

Özet (İngilizce) : In this study 9 taxa which is known as kekik (Origanum 

minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis, O. majorana L., O. onites L., O. syriacum L. 

ssp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet, O. vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietsw., 

Satureja thymbra L., S. cuneifolia Ten., Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f., 

Thymbra spicata L. var. spicata) is seen as being exported and morphological and 

anatomical investigations have been studied. Calice shape, inflorescens and leaf type 

are the differing characteristics of kekik powder species. In addition to 2 original 

keys, dichotomic and multiaccess that are used for the identification of genera of 

Labiatae, differing keys are arranged for Origanum Sections and its ingredient 

species in Turkey, Satureja species in Turkey, Origanum and Satureja species that 

are being exported in Turkey and powder kekik. Also a key is arranged for the 

anatomic differentiation of 4 genera (Origanum, Satureja, Coridothymus, Thymbra) 

that are being exported as kekik. Kekik powders show differences in hair, glandular 

hair, upper and lower epiderma shape, cell amount, dimention, stomata type, number 

of subsidiary cells, crystals, cuticular papils anatomically. 
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 Collecting too much and unconsciously from nature, destruction of the the 

population for various reasons, unseasonable collection, lack of identification in 

collected samples and insufficient control are the most significant threats for the 

species. 

 In order the prevent damage that are caused by inappropriate collection from 

the nature, the species should be collected consciously and in sufficient amounts, 

production should be encouraged, fields that are decreasing in population should be 

traced and protected, collected samples should be identified in species and harvest 

certificate should be prepared. 

 

Türkçe Başlık : Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Adaçayı (Salvia Spp.), 

Kekik (Thymus, Origanum Spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin 

Belirlenmesi 

İngilizce Başlık : Determining of Agronomic and Quality Characteristics of Sage 

(Salvia Spp.), Oregano (Origanum Spp.) and Thyme (Thymus Spp.) Species 

Commonly Found in The Flora of Antalya 

Yazar Adı : Saadet Tuğrul AY 

Danışman : Prof. Dr. Kenan TURGUT 

Kaynak : Akdeniz Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 195 sayfa, 2005, Antalya. 

Özet : Bu araştırmada, Antalya yöresinde yabani olarak yetişen ve doğadan 

sökülerek kullanılan Adaçayı (Salvia spp.), Kekik (Origanum, Thymus spp.) 

türlerinin doğal ve kültür ortamında uçucu yağ oran ve bileşenleri ile bazı agronomik 

karakterlerini belirlemek amaçlanmıştır. Antalya yabani florasından toplanan ve 

BATEM deneme arazisinde tesadüf parselleri deneme desenine göre Salvia, Thymus, 

Origanum türlerinin denemesi kurulmuştur. Uçucu yağ bileşenleri Gaz 

Kromotografisi (GC) ile belirlenmiştir. 

 Origanum türleri içersinde bitki boyu (64.8 cm), dal sayısı (56.8 adet), taze ve 

kuru herba verimi (834.3, 382.0 kg/da) ve uçucu yağ verimi (11.5 l/da) bakımından 

en yüksek değerleri Origanum saccatum türü verirken, yüksek uçucu yağ oranını 

çiçeklenme döneminde doğada Origanum majorona (%8.2), tarla denemesinde 

Origanum onites (%5.7) türleri vermiştir. Thymus türlerinde bitki boyu (45 cm), dal 
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sayısı (15.3 adet), taze ve kuru herba verimi (1100, 541 kg/da) ve uçucu yağ verimi 

(12.4 l/da) bakımından en yüksek değerleri Thymus longicaulis. subsp. longicaulis 

var. subisophyllus verirken, en yüksek uçucu yağ oranını çiçeklenme döneminde 

doğada %5.1 ile Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus, tarla denemesinde 

%4.1 ile Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. davisiounus vermiştir. Salvia türlerinde 

en yüksek değerler, bitki boyu 95.2 cm ile Salvia tomentosa (2), dal sayısı 22.3 adet 

ile Salvia dichroantha, taze herba verimi (1763.3 kg/da), kuru herba verimi (676 

kg/da) ve uçucu yağ verimi 9.9 l/da ile Salvia sclerea türlerinden alınmıştır. 

Çiçeklenme döneminde, doğada en yüksek uçucu yağ oranı %1.6 ile Salvia virgata 

türünden, tarla denemesinde ise %2.7 ile Salvia fruticosa türünden elde edilmiştir. 

Populasyonlardaki bitkilerde uçucu yağ ve bileşenlerinin oranlarında büyük 

varyasyonlar gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : The objectives of this study were to determine some agronomic 

and quality traits of Sage (Salvia spp.), Oregano (Origanum spp.) and Thyme 

(Thymus spp.) species collected from the flora of Antalya. The present study was 

conducted at the experiment field of Batı Akdeniz Research Institute in Antalya with 

three replicates “Randomized Complete Plot Design”. Essential oil components were 

analized with Gas Cromotogrofi (GC). 

 The research results showed that in Origanum species, the highest mean 

values on plant height (64.8 cm), branch number (56.8), green and dry herbage yield 

(834.3, 382.0 kg/da) respectively and  essential oil yield (11.5 l/da) were obtained 

from Origanum saccatum. The highest essential oil rate in wild from Origanum 

majorona (8.2%) and in field experiment from Origanum onites (5.7%) at flores 

stage were obtained. In Thymus species the highest mean values of plant height (45 

cm), branch number (15.3), green and dry herbage yield (1100, 541 kg/da) 

respectively and essential oil yield (12.4 l/da) was found in Thymus longicaulis. 

subsp. longicaulis var. subisophyllus. The highest essential oil rate in wild 5.1% from 

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus and in field experiment 4.1% from 

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. davisiounus at flores stage were obtained. In 

Salvia species, the highest mean values of plant height (95.2 cm) at Salvia tomentosa 

(2), branch number (22.3) at Salvia dichroantha, 1763.3 kg/da green herbage yield, 
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676 kg/da dry herbage yield and 9.9 l/da essential oil yield were obtained from Salvia 

sclerea. The highest essential oil rate (1.6%) in the wild was obtained from Salvia 

virgata and in the field experiment (2.7%) at Salvia fruticosa at flores stage. 

Essential oils and component rates showed great variations within the populations. 

 

Türkçe Başlık: Thymus pseudopulegioides klokov&des.-shost. Üzerinde 

Farmakognozik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Pharmacognosic Studies On Thymus pseudopulegioides 

klokov&des.-shost. 

Yazar Adı: S. Peyal ÇİL 

Danışman: Doç. Dr. Ufuk ÖZGEN 

Kaynak: Atatürk Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 150 sayfa, 2006, 

Erzurum 

Özet: Thymus cinsi (Labiatae) Türkiye bitki örtüsünde 37 tür ile temsil edilmektedir. 

‘’Kekik, nemamulotu, sater’’ olarak bilinen Thymus türleri halk arasında 

antibakteriyel, sekretolitik ve bronkospazmolitik özelliklerinden dolayı 

kullanılmaktadır. Thymus pseudopulegioides Türkiye’de halk arasında dolaşım 

artırıcı, idrar söktürücü, yatıştırıcı ve baharat olarak kullanılmaktadır. 

 Thymus pseudopulegioides Klokov & Des.-Shost ülkemiz için endemik olan 

ve yaygın olarak yetişen bir türdür. Bu çalışmada Thymus pseudopulegioides Klokov 

& Des.-Shost üzerinde fitokimyasal çalışmalar yapılmıştır. Bileşiklerin izolasyonu, 

bitkinin topraküstü kısmının metanollü ekstresinden elde edilen kloroform, etil asetat 

ve su ekstrelerinden, çeşitli kromatografik yöntemlerle [Açık kolon kromatografisi 

(normal faz silika jel, sefadeks, ters faz silika jel)] gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda 1 triterpen yapısında bileşik [ursolik asit (TPC-1)], 3 fenolik 

asit [rosmarinik asit (TPE-1), rosmarinik asit metil esteri (TPE-2), litospermik asit 

(TPS-2)], 2 flavonoit [apigenin (TPE-3), luteolin (TPE-4)], 2 flavon heteroziti 

[luteolin 5-O-β-glukozit (TPS-3), luteolin 7-O-β-glukuronit (TPS-4)] ve 2 

monoterpen heteroziti [betulalbuzit A, 8-OH-linaloilglukozit (TPS-1)] izole 

edilmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapıları spektral yöntemler [1HNMR, 13C-NMR 
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ve 2D-NMR (COSY, HETCOR, HMBC) spektroskopisi] kullanılarak 

aydınlatılmıştır. 

Özet (İngilizce): Thymus genus (Labiatae) is represented by 37 species in Turkish 

flora. Thymus species known as ’’Kekik, nemamulotu and sater’’ are used by the 

public for it’s antibacterial, secretolytic and broncospasmolytic characteristics. 

Thymus pseudopulegioides Klokov activity& Des.-Shost is used as a circulation 

regulator, diuretic, sedative and spice by the public in Turkey. Thymus 

pseudopulegioides Klokov & Des.-Shost is an endemic species and has been growing 

widely in Turkey. In this study, phytochemical studies were performed on Thymus 

pseudopulegioides Klokov & Des.-Shost. The isolation of the compounds was 

carried out chromatographically studies [open colon chromatography (normal phase 

silica gel, sephadex and reversed phase silica jel)] from chloroform, ethyl acetate and 

water extracts that partitioned from methanolic extract obtained from aerial parts of 

plant. At the end of this study, one triterpene compound [ursolic acid (TPC-1)], 3 

phenolic acid [rosmarinic acid (TPE-1), rosmarinic acid methyl ester (TPE-2), 

lithospermic acid (TPS-2)], 2 flavones [apigenin (TPE-3), luteolin (TPE-4)], 2 flavon 

glycosides [luteolin 5-O-β-glucopyranoside (TPS-3), luteolin 7-O-β-glucuronide 

(TPS-4)] and 2 monoterpen glycosides [betulalbuside A, 8-OH-linaloyl 

glucopyranoside (TPS-1)] were isolated. The structures of these isolates were 

elucidated by spectral analysis [1H-NMR, 13C-NMR and 2D-NMR (COSY, 

HETCOR and HMBC) spectroscopy]. 

 

Türkçe Başlık: Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. 

(Kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Study of The Effects Thymus fallax F. Leaves On The Blood 

Cholesterol Leves and Some Other Blood Parameters in High Cholesterol Diet Fed 

Rats 

Yazar Adı: H. ÖZBEK1; N. CENGİZ2; A. HİM3; S. UĞRAŞ4; F. ÖZGÖKÇE5 ve E. 

ERDOĞAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji Ana BD., Van;  
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2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Histoloji Ana BD., Van;  
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji Ana BD., Van;  
4Atatürk Eğitim ve Araşt. Hast. Patoloji Lab., Ankara;  
5Yüzüncü Yıl Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Ana BD., Van;  

Kaynak: Van Tıp Dergisi, 2006,13(3):71-77 

Özet: Bu çalışmada yüksek kolesterollü yemle beslenmiş sıçanlarda Thymus fallax F. 

(kekik) bitkisinin kan kolesterol seviyesi ve bazı biyokimyasal ve hematolojik 

parametreler üzerine etkisi araştırıldı.  

 Yöntem: Çalışma gruplarına standart sıçan yemi, yüksek kolesterollü yem ve 

yüksek kolesterollü yeme %8.5 oranında kekik eklenmiş yem 90 gün süreyle verildi. 

Çalışma boyunca grupların vücut ağırlığı takibi yapıldı. Çalışmanın sonunda kan ve 

doku örnekleri alınarak biyokimyasal ve hematolojik bazı parametrelere bakıldı. 

Karaciğer, aort ve böbrek dokuları histopatolojik yönden incelendi. Bulgular: 

Kolesterol grubunda serum alkalen fosfataz (ALP), kreatinin, kolesterol ve yüksek 

dansiteli lipoprotein (HDL) değerlerinin, kekik grubunda serum aspartat 

aminotransferaz (AST), üre, kolesterol ve HDL değerlerinin kontrol grubuna göre 

yükseldiği, hematolojik parametreler yönünden trombosit (PLT) sayısı hariç diğer 

tüm parametrelerin düştüğü saptandı. Kontrol grubunda %21.01'lik bir vücut ağırlığı 

artışı olurken, kolesterol grubunda %1.95 ve kekik grubunda %12.45 oranında vücut 

ağırlığı kaybı tespit edildi. Histopatolojik incelemelerde kekik ve kolesterol 

gruplarının aort ve böbreklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmazken, karaciğer 

dokularında yaygın yağlanma alanları saptandı.  

 Sonuç olarak yüksek kolesterollü diyet uygulanan sıçanlarda, yeme %8.5 

kekik ilavesinin kan kolesterol seviyesini düşürmede etkili olmadığı, sıçanların 

beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek ağırlık kaybına neden olduğu ve karaciğer 

yağlanmasını önlemede önemli bir katkısının bulunmadığı kanısına varıldı. 

Özet (İngilizce): In this study the effects of Thymus fallax F. (TF) leaves on the 

blood cholesterol and some other biochemical and hematologic parameters were 

investigated in rats fed with high cholesterol diet.  

 Methods: The animals in the control group were fed with standard rat diet, the 

cholesterol group received high cholesterol diet and the TF group received high 
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cholesterol diet with TF leaves (8.5%) for 90 days. The animals were weighed three 

times a week during the study. At the end of the study period, blood and tissue 

samples were obtained from the animals for biochemical and hematologic 

examination. Liver, aort and kidney tissues were obtained for histopathological 

examination. Results: In the cholesterol group serum alkalen phosphatase (ALP), 

creatinine, cholesterol, and high dansity lipoprotein (HDL) levels were higher than 

those in the control group. In the TF group serum aspartat aminotransferase (AST), 

urea, cholesterol cholesterol, and HDL levels were higher than those in the control 

group. In the TF group serum AST and cholesterol levels were higher while 

hematologic parameters except platelet count (PLT) were lower than those in the 

control group. While there was a 21.01% increase in body weight in the control 

group there were 1.95% and 12.45% decrease in body weight in the cholesterol and 

TF groups respectively. Histopathologic examination revealed no pathology in the 

aort and kidney tissues while there was widespread fatty degeneration in the liver 

tissue.  

 Conclusions: As a result, thyme was not effective in reducing the blood 

cholesterol levels in the Sprague-Dawley rats fed with high cholesterol diet, and it 

decreased body weight and did not prevent fatty degeneration in liver. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Bitki Ekstraktlarının In Vitro Antifungal Etkileri  

İngilizce Başlık: In Vıtro Antifungal Effects of Extracts of Some Plants 

Yazar Adı: N. BOYRAZ1 ve R. KOÇAK2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kampüs-Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Çumra Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Aromatik Bitkiler 

Yetiştiriciliği ve Teknolojisi Programı, Çumra-Konya 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) 82-87 

Özet: Bu çalışmada Alternaria mali Roberts, Fusarium oxysporum Synder & 

Hansen, Botrytis cinerea Pers., Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary ve 

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl.’ a karşı kekik (Thymus vulgaris L.), kimyon 

(Cuminum cyminum L.), ardıç (Juniperus communis L.), nane (Mentha piperita  L.), 
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zakkum (Nerium oleander L.), sarmaşık (Hedera helix L.), çörtük (Echinophora 

tenuifolia L.), ısırgan (Urtica dioica L.), okaliptus (Eucaliptus sp.), yavşan 

(Artemisia sp.) ekstraktlarının antifungal etkileri araştırılmıştır. Ekstraktlar 0.5 ml, 1 

ml ve 2 ml/100 ml besiyeri dozunda uygulanmıştır. Kekik ekstraktı en etkili 

bulunmuş ve tüm fungusların miseliyal gelişimini tamamen engellemiştir. Kimyon 

ekstraktının yüksek dozları fungusların miseliyal gelişimini tamamen engellerken 

düşük dozları A. mali ve S. sclerotiorum’ a karşı düşük antifungal etki göstermiştir. 

Çörtük, nane, okaliptus, ardıç ve zakkum ekstraktları etmenlerin misel gelişimlerini 

%26-%100 oranlarında engellemişlerdir. Sarmaşık ve ısırgan ekstraktları ise daha 

düşük oranlarda engelleme göstermişlerdir. 

Özet (İngilizce) : In this study, antifungal effects of thyme (Thymus vulgaris L.), 

Cumin (Cuminum cyminum L.), juniper (Juniperis communis L.), mint (Mentha 

piperita  L.) oleander (Nerium oleander L.), ivy (Hedera helix L.), picling herb 

(Echinophora tenuifolia L.) , nettle (Urtica dioica L.), eucalyptus (Eucalyptus sp.) 

and herbal (Artemisia sp.) extracts were investigated against Alternaria mali Roberts, 

Fusarium oxysporum Synder & Hansen, Botrytis cinerea Pers., Sclerotinia 

sclerotiorum (Libert) de Bary and Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. in vitro 

conditions. Extracts were used in 0.5 ml, 1 ml and 2 ml/ 100 ml medium dose. 

Thyme extract was found the most effect and completely inhibited the mycelial 

growth of fungi. While cumin extract inhibited mycelial growth of fungi at high 

doses, it showed a little antifungal effect at low dose. Extracts of pickling herb, 

herbal, mint, eucalyptus, juniper and oleander were inhibited colonial growth of 

fungi at rates 26%-100%. However, extracts of ivy and nettle were showed more 

little inhibition against fungi. 

 

Türkçe Başlık : Kaman (Kırşehir, Türkiye) Florit Cevherleşme Alanlarında 

Thymus siphyleus Boiss Subsp. Rosulans (Borbas) ve Bromus Sterilis L. Poaceace 

(Gramineae) Türlerinde Florür ve İz Element Birikimi 

İngilizce Başlık : Fluoride and Trace Element Accumulation in Thymus siphyleus 

Boiss Subsp. Rosulans (Borbas) and Bromus Sterilis L. Poaceace (Gramineae) 

Species in The Kaman (Kırşehir, Turkey) Fluorite Mineralization Areas  
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Yazar Adı: Ö. ÖZMEN1 ve Ş. KOÇ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Coğrafya, Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, Ankara  
2Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan, Ankara 

Kaynak: Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der-Cilt 21, No 4, 729-735, 2006. 

Özet: Kaman (Kırşehir) bölgesinde dört farklı lokasyondan Thymus siphyleus Boiss 

Subsp. Rosulans (Borbas) ve Bromus Sterilis L. Poaceace (Gramineae) bitki 

örnekleri toplanarak florür ve iz element konsantrasyonları araştırılmıştır. Bu bitki 

türlerinde F, Cd ve Mn elementlerinin sırasıyla 332.3 ppm, 0.31ppm ve 218.9 ppm 

ortalama konsantrasyonlara ulaştığı ve kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir. Cu, Pb ve 

Zn elementlerinde toksik etki seviyeleri tespit edilmemiştir. Özelikle florür 

konsantrasyonunun florit cevherleşme alanlarına yakın bölgelerde oldukça yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (maksimum 2330 ppm). Ayrıca tek yıllık bir bitki olan 

Bromus sterilis’in Thymus siphyleus’a oranla daha fazla florür biriktirdiği 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study, Thymus siphyleus and Bromus sterilis plant 

specimens were collected from four different locations in Kaman (Kırşehir) region 

and examined for fluoride and trace element concentrations. It was determined that 

the F, Cd and Mn elements in these plant specimens reached an average oncentration 

of 332.3 ppm, 0.31ppm  and 218.9 ppm respectively and caused pollution. Toxic 

effect values for Cu, Pb and Zn elements were not determined. It was seen that 

especially fluoride concentrations close to the fluorite mineralization areas were 

relatively high (maximum 2330 ppm). In addition, although B. sterilis is an annual 

plant, it was found that B. sterilis accumulated more fluoride than T. siphyleus. 

 

Türkçe Başlık: Kazdağından Toplanan Kekik (Thyme) Olarak Adlandırılan 

Yabani Bitkilerin Ticareti 

İngilizce Başlık: The Trade of Wild Plants That Are Named As Thyme (Kekik) 

Collected From Kazdağ 

Yazar Adı: F. SATIL1, T. DEĞİRMENCİ2 and G. TÜMEN1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
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1Balıkesir University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, Balıkesir 
2Balıkesir University, Faculty of Necatibey Education, Department of Biology 

Education, Balıkesir 

Kaynak: Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 

2005), 201–204, İstanbul-Türkiye, 2006. 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): Kekik is a collective term given in Turkish to plants smelling like 

thyme such as Origanum, Satureja, Thymbra, Thymus and Corydothymus (Baytop 

and Bafler 1995). Most of the samples of kekik are gathered all around Turkey. 

Turkish kekik is famous all around the world. The reason why it is well known is 

because of hygienic factories and contains fewer amounts of other materials . Kekik 

exported to the United States, Canada, Germany, France, Britain, Holland, Greece, 

Israel, South Africa, Italy, and Belgium. The exported amount of kekik in Turkey is 

approximately 8.000 tons. 

 These kekik species are generally collected from wild, and some of them are 

cultivated by farmers. In recent years, farming of kekik has been increased through 

out farmers. Especially, most of the farm areas on kekik species are located at the 

Aegean and Mediterranean regions of Turkey. The study area, Kazdağ, is located 

between Balıkesir and Çanakkale provinces, on the South of Marmara Sea of the 

Western Anatolia. It is at an altitude of about 1770 meters. Kazdağ region has very 

important floristic characteristics. About 800 taxa are grown naturally in the region, 

78 of them are endemic to Turkey. Thirty of the endemic taxa are only grow in 

Kazdağ. It has a rich flora because of climatic properties, geological structure and its 

location. It is a border area between Euxine province of Euro-Siberian region and 

Mediterranean regions. The climate is Mediterranean, with an average annual 

precipitation of 659 mm.Kazdağ has the most diversity as kekik population. Kekik 

species are gathered for trade by local people in Kazdağ. Trade of kekik is an 

important source of income for people in this region. Also, these species are gathered 

for the home consumption as spice by the villagers. Kekik’s commercial capacity, 

the amounts of production, local usage, and exports in the region was not known. 

This study presents the commercial kekik species in Kazdağ, their distribution, and 
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recent natural population. The amount of kekik species that gathered by the villagers, 

their vernacular names, local usage were studied. 

 

Türkçe Başlık: Sarımsak, Kekik Otu, Siyah Çay Ekstreleri ve Beta Glukanın 

Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hayvan Modelinde Tümörün Büyümesi 

Üzerindeki Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of Garlic, Savoury, Extracts of Black Tea and Beta Gluca 

On The Extension of The Tumour in The Model of Animal Prostate Cancer Resistant 

To Hormones 

Yazar Adı: Yusuf TEMİZ 

Danışman: Prof. Dr. Levent TÜRKERİ 

Kaynak: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıpta Uzmanlık Tezi 30 sayfa, 2006, 

İstanbul 

Özet: Bu çalışmanın amacı, sarımsak, siyah çay ve kekik otundan hazırlanan 

ekstrelerin ve beta glukanın hormona dirençli prostat kanseri tedavisinde etkisinin 

olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmada toplam 28 adet 300–350 g ağırlığında 

sağlıklı, erkek Kopenhag sıçanları kullanıldı. Sıçanların sağ gluteal bölgelerine 

2x106/ml Mat-ly-lu hücreleri subkütiküler olarak enjekte edildi ve sıçanlar 5 gruba 

ayrıldı. Tümörler 1 cm çapa ulaştığında 2.gruba her gün 250 mg/kg sarımsak suyu, 3. 

gruba 40 mg/kg beta glukan, 4.gruba 3 g/kg kekik suyu, 5.gruba ise 3 g/kg demli 

siyah çay gavaj ile içirildi. Hayvanların genel durumu, kilosu ve tümör boyutları 

takip edildi. Hayvanlar ortalama 1. ayda anestezi altında dekapitasyon yapılarak 

tümör dokuları eksize edildi. Metastaz sayısı, hacmi, tümör büyüme hızları ve tümör 

dokularında izlenen apopitozis oranları SPSS 13,0 istatistik paket programı 

kullanılarak karşılaştırıldı. Sıçanların ağırlığı, primer tümörün hacmi ve metastaz 

sayısında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Kontrol grubunda metastaz 

hacmi 13,2 cc olarak saptanırken, sarımsak grubunda 0,6cc (p=0,06), kekik grubunda 

ise 1,6cc (p=0,08) olarak saptandı. Ayrıca kontrol grubunda metastazların büyüme 

hızı ortalama 0,61 cm3/gün olarak saptanırken sarımsak grubunda 0,01 cm3/gün 

(p<0,05), kekik grubunda ise 0,06 cm3/gün (p=0,05) olarak hesaplandı. Apoptotik 

indekslerde gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Hormona dirençli 
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prostat kanserinde tedavi arayışları halen sürmektedir. Bu çalışmada sarımsak ve 

kekik suyunun hormona dirençli prostat kanseri üzerine bir hayvan modelinde belirli 

oranda tümör gelişimini azaltıcı etkisi olduğu saptanmıştır.  

Özet (İngilizce) : Aim of this study is to investigate the affect of garlic, thyme, black 

tea and beta glucan in the treatment of hormone resistant prostate cancer. In this 

study, 28 male, 300-350 g, healthy, Copenhagen rats were used. 2x106 /ml Mat-ly-lu 

cells were injected in gluetal area of the rats and they were divided into five groups. 

Garlic (250mg/kg/day) was given by a nasogastric tube to the second group, third 

group treated with beta glucan (40mg/kg/day), fourth group with thyme (3g/kg/day) 

and fifth group with black tea (3g/kg/day). General situation, weight, tumor size was 

followed. Rats were decapitated and tumors were excised after at first month follow 

up. Number of metastasis, metastasis size, velocity of tumor growt and apoptosis of 

tumor tissue was evaluated via the SPSS 13.0 statistic pocket program. Number of 

metastasis, rats’ weight and primary tumor size was not found to be statistically 

significant. Median size of the metastatic tumor in garlic, thyme and control groups 

were measured as 0,6cm3, 1,6cm3 13,2cm3 respectively (p=0, 06, p=0, 08).  In 

addition, velocity of tumor growth in control, garlic and thyme group were calculated 

as 0, 61 cm3/day, 0, 01 cm3/day (p<0, 05), 0,06 cm3/day (p=0, 05) respectively. 

Apoptotic index of all groups was detected as similar. Treatment of hormone 

resistant prostate cancer is still under investigation. Results of this study indicated a 

certain degree of inhibitory effectiveness garlic and thyme on hormone resistant 

prostate cancer.  

 

Türkçe Başlık: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Kekik 

Türlerinin Tespiti ve Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması 

İngilizce Başlık: Investigation on Determination of The Thyme Species Which 

Naturally Grown in Southeast Anatolia and Possibilities of Cultural Grown 

Yazar Adı: F. TEKİN1 ve M. ÖZGÜVEN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır, 
2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Adana. 
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Kaynak: XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 26–29 Ekim 2007 Kuşadası. 

Özet: Bu çalışma 2001–2005 yılları arasında, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve 

bölgeye komşu olan bazı illerde yürütülmüştür. Bu yörelerde kekikten faydalanma 

doğadan toplanıp tüketilmesi şeklindedir. Bu durumda kekik tahribatına neden 

olmaktadır. Bu çalışma ile bölgede mevcut kekik türlerinin saptanması, kültüre 

alınması ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca belirlenen 

kekik türlerinden ekonomik öneme sahip olanların bölge çiftçisine tanıtılıp tarımının 

yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

 Çalışmada Origanum cinsine ait 3, Satureja cinsine ait 4, Thymus cinsine ait 

6 ve Thymbra cinsine ait 2 yabani kekik türü tespit edilmiştir. Origanum türlerinde 

carvacrol %9.5-46.8, thymol %1.5-49.86, p-cymene %15-15.93 arasında değişmiştir. 

Thymus türlerinde carvacrol %16.9-47.0, thymol %4.1-27.6, p-cymene %3.8-18.5 

arasında değişmiştir. Satureja türlerinde carvacrol %6.61-55.33, thymol %3.3-18.44, 

p-cymene %21.58-51.05 arasında değişmiştir. Thymbra türlerinde ise carvacrol 

%29.7-59.33, thymol %0–29.84, p-cymene %18.23–19.17 arasında belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, bölgede kekik tarımının başarılı bir şekilde 

yapılabileceği saptanmıştır.  

Özet (İngilizce): This study was carried out in South East Anatolia Region and some 

neighbor provinces this region, between 2001–2005 years. In this region, thyme has 

been collecting and using as culinary herb. Excessive collecting of thyme from 

natural flora has been causing wipe out of thyme species. The aim of this study was 

to determine the thyme species, their oil components and cultivate possibilities. 

Moreover target this study of thyme species which was determined had economically 

significant aware of people who farmers these areas and get common agricultural 

growth. 

 In the study three Origanum, four Satureja, six Thymus and two Thymbra 

wild species of thyme genus has been determined. For origanum species the content 

of carvacrol, thymol and p-cymene were changed among to 9.5-46.8%; 1.5-49.86%; 

3.8–18.5; for thymus 16.9–47.0%; 4.1–27.6%; 3.8–18.5; for Satureja 6.61-55.33%; 

3.3-18.44%; 21.58-51.05% and for Thymbra species 29.7-59.33%, 0-29.84%, 18.23-
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19.17, respectively. According to results obtained from study, it is assumed that 

thyme will be able to successfully cultivate in region. 

 

Türkçe Başlık: Elit Güreşçilerde Kekik Çayı Yüklemesinin Serbest Radikal 

Formasyonu ve Antioksidan Sisteme Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Thyme Tea Supplement on Free Radicals Formation and 

Antioxidant System of Elite Wrestlers. 

Yazar Adı: Cemal Berkan ALPAY 

Danışman: Doç. Dr. Mustafa Zafer ÖZEL 

Kaynak: Gazi Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Doktora Tezi 117 sayfa, 

2007, Ankara 

Özet: Şiddetli şekilde akut olarak yapılan egzersiz çok fazla oksijen kullanımına 

dolayısıyla serbest radikal oluşumuna ve çeşitli düzeyde doku hasarına yol 

açmaktadır. Çalışmada; elit güreşçilerde kekik çayı yüklemesinin serbest radikal 

formasyonuna ve antioksidan sisteme etkisini belirlemek amacıyla 18 elit erkek 

güreşçi çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Denekler rastgele iki guruba 

ayrılarak deney ve kontrol gurubu oluşturulmuştur. 

 Denekler F.İ.L.A kurallarına göre 5’er kez güreş müsabakası yapmışlardır. 

Ölçümler kekik yüklemesi öncesi ve sonrası olmak üzere iki safhada gerçekleştirildi. 

Deney gurubu yükleme öncesi ölçümlerden sonra 35 gün günde 3 ögün kekik çayı 

içtiler. Çalışmaya katılan deneklerden total antioksidan kapasite (TAC), 

melondialdehid (MDA) ve total sülfidril grubu (RSH) seviyelerini belirlemek için 

müsabaka öncesi (Mön), müsabakadan hemen sonra (Mson), müsabakadan 24 saat 

sonra (M24), müsabakadan 48 saat sonra (M48), olmak üzere kan örnekleri 

alınmıştır.  

 Kekik yükleme öncesi ve yükleme sonrası gurupların ölçüm değerlerinin 

zamana bağlı olarak karşılaştırma sonuçlarına göre MDA ve TAC ölçüm 

değerlerinde önemli artışlar, RSH’da düşüşler tespit edilmiştir. Guruplar arasında 

yapılan karşılaştırmada yükleme öncesi anlamlı bir sonuç tespit edilmez iken, 

yükleme sonrasında deney gurubu lehine MDA’da anlamlı düşüşler, TAC’da anlamlı 

artışlar tespit edilmiştir.  
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 Sonuç olarak yapılan çalışmada da kekik yüklemesi sonrası deney gurubunda 

MDA değerlerinde düşüşe, TAC’nin bazal seviyesinde anlamlı artışa sebep olmuştur. 

Ancak nonenzimatik antioksidan yapıları temsil eden RSH değerinde kekik 

yüklemesinin herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce): The intensive acute exercises results in too much oxygen 

consumption and hence produce excessive free radicals and damage of tissues. İn this 

study, to investigate the effects of thyme tea on free radical formation and antioxidan 

system 18 elit volunteer wrestlers are joined the study.  

 The wrestlers were randomly divited into two groups to from experiment and 

control groups. The subjects wrested five times during the study period according to 

F.İ.L.A rules. The measurement are performed before and after the thyme tea 

loading. Study groups drunk thyme tea three times a day in 35 day period before 

loading after first measurement. The total antioxidant capacity (TAC), 

malondialdehyde (MDA), total sulphydryls group (RSH) levels were determined in 

blood samples which were taken before match (Mön), immediately after the mach 

(Mson), 24 hour (M24), and 48 hours(M48) after the match.  

 Measurement results are showed that there are sıgnificant increase in MDA 

and TAC values and significant drop in RSH values after thyme tea loading. In 

comparison between experiment and control group is not exhibited any meaningful 

result before thyme tea loading, however after thyme tea loading a meaningful 

incrase absenced TAC values and drops in MDA values in experiment groups.  

 The experimental measurement and analysis performed in this study conclude 

that thyme tea loading definetely has positive effects on wrestlers MDA and TCA 

values but no significant change is found on RSH values. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye' de Lamiaceae (Labiatae) Familyasına Ait Baharat veya 

Çeşni Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Fenolik Bileşenleri ile Antioksidan ve 

Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Phenolic Components, Antioxidant and 

Antibacterial Effects of Some Plants Used Herb Or Condiment Belonging To 

Lamiacea (Labiatea) Family in Turkey 
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Yazar Adı: Gülcan ÖZKAN 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN 

Kaynak: Selçuk Ü. Ziraat Fakültesi Doktora Tezi 163 sayfa, 2007, Konya. 

Özet: Antalya, Çanakkale, Eskisehir, Isparta ve Mersin lokasyonlarından toplanan 

bilyalı kekik (Origanum onites L.), İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. subsp. 

hirtum (Link) Ietswaart), Sütçüler kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. 

H. Davis), Alanya kekiği (Origanum majorana L.), Suriye kekiği (Origanum 

syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart), İspanyol kekiği (Coridothymus 

capitatus (L.) Reichb. Fil.), karabaş kekiği (Thymbra spicata L.var. spicata L.), dağ 

kekiği (Satureja cuneifolia Ten.), dağ reyhanı (Satureja hortensis L.), kara kekik 

(Satureja thymbra L.), tıbbi adaçayı (Salvia tomentosa Mill.) ve Anadolu adaçayı 

(Salvia fruticosa Mill.) deney materyali olarak kullanılmıştır. Çay ve baharatların 

metanol, etanol, aseton, su ve asetik asit beş farklı çözücü karışımıyla ultrasonik su 

banyosu ve Soxhlet düzeneği kullanılarak 9 farklı uygulamayla ekstrakları elde 

edilmiştir. Elde edilen ekstrakların fenolik madde içerikleri ile antioksidan ve 

antibakteriyal aktiviteleri belirlenmiştir. Ekstraksiyon uygulamaları kendi aralarında 

karşılaştırılarak, çözücü karışımlarının ve kullanılan düzeneğin etken bileşenleri 

etkin bir şekilde izole edebilme yeteneği araştırılmıştır. 

 Ayrıca antioksidan ve antibakteriyal özellikleri en yüksek bulunan 

ekstrakların; zeytinyağı içinde bütillenmiş hidroksianisol (BHA) ve bütillenmiş 

hidroksitoluene (BHT) karşı antioksidan özellikleri, tavuk çorbası içinde de E. Coli 

O157:H7 bakterisine karşı antibakteriyal özellikleri değerlendirilmiştir.  

 Zeytinyağında, antioksidan özelliklerini değerlendirmek amacıyla 0, 7, 14, 21 

ve 28. günlerde örneklerin peroksit sayısı, asit değeri, UV özgün absorbans değerleri 

ile birlikte GC-headspace kullanılarak uçucu bozulma ürünleri olan hekzanal ve 

pentanal değerleri saptanmıştır. E. coli O157:H7 bakterisine karşı antibakteriyal 

etkiyi belirlemek amacıyla ise, 0 ve 18. saatlerde kontrol ve ekstrak içeren çorbalarda 

bakteri sayımı yapılmıştır. Ekstrak (%) miktarı bakımından Soxhlet cihazı sonuçları, 

ultrasonik su banyosu cihazı sonuçlarına göre daha yüksek değerlere sahip olmuştur. 

Ortalama ekstrak miktarları Soxhlet ekstraksiyonu ile %7.59 ile %54.52 arasında 

değişim gösterirken, bu değerler ultrasonik su banyosu ekstraksiyonunda %4.22 ile 
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%26.36 arasında saptanmıştır. Çözücü karışımlarından ise, metanol:su:asetik asit ilk 

sırayı alırken bunu sırasıyla aseton:su:asetik asit, metanol:aseton:su:asetik asit ve 

su:asetik asit çözücü karışımları takip etmiştir. 

 Ekstraklarda başlıca bileşen olarak belirlenen rozmarinik asit miktarları 

576.96-4581.56 mg/100 g örnek aralığında değişmiş olup, rozmarinik asiti en iyi 

ekstrake eden çözücü karışımları ve cihaz uygulamaları türlere göre farklılık 

göstermiştir. Soxhlet ekstraksiyonu, Suriye kekiği dışındaki tüm türlerde rozmarinik 

asidi en iyi ekstrakte eden uygulama olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde, ekstrakte 

edilen diğer fenolik bileşenlerin miktarları ise, örneklerin türlerine ve kullanılan 

uygulamalara göre farklılık göstermişlerdir. 

 Ekstrakların türlere göre içerdiği en yüksek toplam fenolik madde miktarları 

71.13-198.93 mg GAE/g arasında bulunmuş olup, değerler türler ve uygulamalara 

göre farklılık göstermiştir. Ayrıca ultrasonik su banyosu ile ekstrakte edilen 

ekstrakların daha yüksek toplam fenolik madde miktarına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Ekstrakların içerdiği toplam flavonol miktarları ise türler ve 

uygulamalara göre farklılık göstermiş olup, türlere ait en yüksek değerler 568.32-

1600.85 Ig RE/ g olarak saptanmıştır. En yüksek antiradikal aktivite ve antioksidan 

kapasitesi değerleri sırasıyla kara kekik örneğinin Soxhlet cihazı ve metanol:su:asetik 

asit kullanılarak yapılan S2 uygulamasında (IC50=388.24 Ig/ml) ve bilyalı kekik 

örneğinin ultrasonik su banyosu cihazı ve aseton:su:asetik asit kullanılarak yapılan 

U3 uygulamasında (161.71 mg AAE/ g ekstrak) bulunmuştur. Ekstrakların hem 

antiradikal aktivitesi hem de antioksidan kapasitesi değerleri arasında türlere ve 

ekstraksiyonda kullanılan uygulamalara göre istatistik olarak önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. Peroksit sayısı ve UV özgül absorbans değeri, BHT ve bilyalı kekik 

ile kara kekik ekstraklarını içeren yağlarda kontrol ve BHA içeren yağlardan daha 

düşük bulunmuştur. Asit değeri ise BHA, BHT ve bilyalı kekik ile kara kekik 

ekstraklarını içeren yağlarda kontrolden daha düşük miktarlarda belirlenmiştir. 

Uçucu bozulma ürünlerinden hekzanal ekstrak içeren örneklerde ve kontrolde 

belirlenmemiş olup, pentanal sadece kontrolün 21. gün (0.59 ppb) ve 28. gün (0.95 

ppb) analiz edilen örneklerde bulunmuştur. Antibakteriyal etki sonuçlarına göre doz 

miktarının artırılmasıyla ekstrakların antibakteriyal etkisinin de arttığı saptanmıştır. 
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En etkili doz miktarları sırasıyla, %10 > %5 > %2.5 > %1 olarak belirlenmiştir. Tüm 

ekstrak konsantrasyonlarına karşı en hassas bakteriler M. smegmatis, B. subtilis ve B. 

cereus, en dirençli bakteriler ise E. coli O157:H7, K. pneumoniae, S. aureus ve Y. 

enterocolitica olarak saptanmıştır. Bakterilerin büyük çoğunluğunda ultrasonik su 

banyosu cihazı ile aseton:su:asetik asit kullanılarak yapılan U3 ve Soxhlet cihazı ile 

aseton:su:asetik asit kullanılarak yapılan S3 uygulamaları en fazla antibakteriyal 

etkiye sahip uygulamalar olarak belirlenmiştir. Anadolu adaçayı ekstraklarının 

hiçbiri K. pneumoniae üzerinde etkili bulunmamıştır. Bunun dışında, analiz edilen 

bakterilere karşı antibakteriyal etki göstermeyen ekstrak yoktur. E. coli O157:H7 

bakterisine karşı antibakteriyal etkiyi belirlemek için, başlangıç ve 18. saatlerde 

kontrol ve ekstrak içeren çorbalarda bakteri sayımı yapılmıştır. Başlangıç anında, 

8.3x106 olarak sayılan bakteri sayısı, 18 saat sonra kontrolde 2.2x1010 olarak 

bulunurken, ekstrak içeren çorbalarda hiç saptanmamıştır. 

Özet (İngilizce): Sweet marjoram (Origanum majorana L.), Sütçüler oregano 

(Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis), Turkish oregano (Origanum 

onites L.), Syrian oregano (Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart), 

İstanbul oregano (Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart), Anatolia 

sage (Salvia fruticosa Mill.), cuneate Turkish savory (Satureja cuneifolia Ten.), 

summer savory (Satureja hortensis L.), black savory (Satureja thymbra L.), black 

thyme (Thymbra spicata L.var. spicata L.) and Spanish oregano (Coridothymus 

capitatus (L.) Reichb. Fil.) collected from Antalya, Çanakkale, Eskisehir, Isparta and 

Mersin locations were used as experimental material. Nine different extracts of herbs 

and spices were extracted with five different solvent mixtures using such as 

methanol, acetone, water and acetic acid by Soxhlet and ultrasonicated bath. 

Phenolic contents, antioxidant and antibacterial effects of extracts obtained were 

determined. 

 Applications of extraction were compared with itself, the ability of apparatus 

and solvent mixture used were investigated to isolate the main components 

effectively. In addition, extracts had the highest antioxidant and antibacterial 

properties were evaluated antioxidant effects in virgin olive oil against Butylated 

hydroxyanisole (BHA) and Butylated hydroxytoluene (BHT), and antibacterial 
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properties soup with chicken against E. coli O157:H7. Peroxide value, acid value, 

UV specific absorbance value and hexanal and pentanal, volatile secondary oxidation 

products were determined to evaluate oxidation in virgin olive oil at days of 0, 7, 14, 

21 ve 28th. Bacteria in soup with extract and control were counted at the days of 0 

and 18th to determine the antibacterial effect against E. coli O157:H7. Yields (%) of 

extracts extracted with Soxhlet had more value than extracted with ultrasonicated 

bath. While the means of extract yield (%) were ranged from 7.59 to 54.52, the 

means of extract obtained with ultrasonicated bath were determined between 4.22 

and 26.36. While the solvent mixture of methanol:water:acetic acid was found the 

best, followed it aceton:water:acetic acid mixture, methanol:aceton:water:acetic acid 

mixture and water:acetic acid mixture, respectively. Rosmarinic acid, the major 

component of extracts, changed between 576.96 and 4581.56 mg/100 g dry herb. 

Applications, including solvent mixtures and apparatus, extracted the highest 

rosmarinic acid showed differences according to species. Soxhlet extraction methods 

was determined the best application extracted rosmarinic acid from all species except 

Syrian oregano. Similarly, phenolic contents were changed according to herb species 

used and applications used. The highest total phenolic content of extracts were found 

between 71.13 and 198.93 mg GAE/g extract and it was found that values had 

differences according to species and applications. In addition, extracts extracted with 

ultrasonicated bath were determined to have higher total phenolic content. Total 

flavonol content of extracts also showed differences according to applications and 

the highest values were found as between 568.32 and 1600.85 Fg RE/ g extract. The 

highest antiradical activity and antioxidant capacity values were found in S2 

application of black savory sample (IC50=388.24 Fg/ml) and U3 application of 

Turkish oregano (161.71 mg AAE/ g extract), respectively. There were found 

statistically important differences among species and application used extraction 

according to both antiradical activity and antioxidant capacity. Peroxide value and 

UV specific absorbance value in olive oil including BHT and, Turkish oregano, 

black savory extracts were determined lower than in olive oil including BHA and 

control. In addition acid value was also determined lower in olive oil including BHA, 

BHT and, Turkish oregano, black savory extracts than control. Altough hexanal were 
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not found any sample, pentanal was found only 21th (0.59 ppb) and 28th (0.95 ppb) 

days of control. According to antibacterial effect results, it was determined that 

antibacterial effect increased with increasing the extract doses. Effectiveness of doses 

were found as %10>%5>%2.5>%1, respectively. All the extracts had antibacterial 

activity against the microorganisms used in the assay except one. Only Anatolia sage 

extracts were found to have no antibacterial activity against the K. pneumoniae. The 

most sensitive bacteria against all extracts were found as M. smegmatis, B. subtilis 

and B. cereus, the most resistant bacteria against all extracts were also E. coli 

O157:H7, K. pneumoniae, S. aureus and Y. enterocolitica. Applications of U3 and S3 

were determined to have the most antibacterial effect against majority of bacteria. E. 

coli O157:H7 was counted in soup including extracts and control samples at 0 and 

18th days to determine the antibacterial effect. While the bacteria were counted as 

8.3x106 at the first hour, it was established as 2.2x1010 in control at 18th hour and 

no bacteria in soup including extracts. 

 

Türkçe Başlık: Ehrlich Asit Solid Tümor Modeli Oluşturulmuş Farelerde Thymus 

sipyleus ve Taurinin Karaciğer MDA, Glutatyon, AOPP Düzeylerine ve SOD 

Aktivitesine Etkileri 

İngilizce Başlık: The Effects of Thymus sipyleus and Taurine On Liver MDA, 

Glutathione, AOPP Levels and SOD Activity in Ehrlich Ascites Solid Tumor 

Bearing Mice 

Yazar Adı: Gamze TURNA 

Danışman: Prof. Dr. Nedret KILIÇ 

Kaynak: Gazi Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 72 sayfa, 2008, Ankara. 

Özet: Bu çalışmada taurin (200 mg/kg.gün) ve Thymus sipyleus Boiss. subsp. 

sipyleus var. sipyleus’un metanol özütü (1,5g/kg.gün) uygulamasının Swiss albino 

farelerin karaciğer dokusunda ileri protein oksidasyonu ürünleri (AOPP), 

malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, süperoksit dismutaz (SOD) 

aktivitesi üzerindeki etkileri araştırıldı.  

 Denekler tümör kontrol (n=6), sağlıklı kontrol (n=6), kekik tedavi (n=6), 

kekik koruyucu (n=6), taurin koruyucu (n=6) ve taurin tedavi (n=6) olmak üzere altı 
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gruba ayrıldı. Koruyucu gruplara tümör enjeksiyonundan sonraki ilk günden 

başlayarak 17 gün süreyle madde verildi. Tedavi gruplarına tümör enjeksiyonundan 

sonra 11nci günden itibaren 7 gün süreyle madde verildi.  

 Tümör kontrol ve taurin tedavi grupları karşılaştırıldığında taurin tedavi 

grubunun AOPP düzeyinin anlamlı olarak azaldığı belirlendi (p<0,05). Tümör 

kontrol ve sağlıklı kontrol grupları karşılaştırıldığında tümör kontrol grubunun AOPP 

ve MDA düzeyinin arttığı gözlendi; fakat bu artış anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

Tümör kontrol ve taurin koruyucu grupları karşılaştırıldığında taurin koruyucu 

grubunun MDA düzeyinin anlamlı olarak azaldığı belirlendi (p<0,05). 

 Tümör kontrol ve taurin koruyucu grupları karşılaştırıldığında taurin 

koruyucu grubunun GSH düzeylerinin arttığı gözlendi; fakat bu artış anlamlı 

bulunmadı (p>0,05). Tümör kontrol ve kekik tedavi grupları karşılaştırıldığında 

kekik tedavi grubunun SOD aktivitesinin anlamlı olarak arttığı belirlendi (p<0,05). 

 Sonuç olarak taurin uygulaması oksidatif streste artan MDA ve AOPP 

düzeylerini azaltırken GSH ve SOD aktivitesini anlamlı olarak etkilemedi. Thymus 

sipyleus’un metanol özütü ise SOD aktivitesini artırırken MDA, AOPP ve GSH 

düzeylerini anlamlı olarak etkilemedi.  

Özet (İngilizce): In this study, taurine (200 mg/kg.day) and the methanol extract of 

Thymus sipyleus Boiss. subsp. sipyleus var. sipyleus (1,5 g/kg.day) were injected to 

Swiss albino mice. The effects of the use of these substances on liver advanced 

oxidation protein product (AOPP), malondialdehit (MDA) and glutathione (GSH) 

levels and the superoxide dismutase (SOD) activities were studied.  

 Thirty six (36) animals were divided into 6 equal groups as healthy control, 

tumor control, thyme treatment, thyme protective, taurine protective and taurine 

treatment. The protective groups received these substances for 17 days starting from 

the 1st day after the tumor injection. The treatment groups received these substances 

for 7 days starting from the 11th day after tumor injection.  

 AOPP and MDA levels in the tumor control group was higher than the 

healthy control group but it was not significiant (p>0,05). AOPP level in the taurine 

treatment group decreased significiantly when compared to the tumor control group 
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(p<0,05). MDA level in the taurine protective group decreased significiantly when 

compared to the tumor control group (p<0,05). 

 GSH level in the taurine protective group was insignificantly higher than the 

tumor control group (p>0,05). SOD activity was significantly higher in the thyme 

treatment group than the tumor control group (p<0,05). 

 In conclusion, taurine treatment significiantly decreased the increased MDA 

and AOPP levels due to oxidative stress. However, GSH levels and SOD activities 

were not affected significiantly. 

 The methanol extract of Thymus sipyleus increased the SOD activities. 

However MDA, AOPP and GSH levels were not changed. 

 

Türkçe Başlık: Farelerde Ehrlich Asit Solid Tümör Modelinde Thymus Sipyleus ve 

Taurinin, Böbrek MDA, Glutatyon, AOPP Düzeylerine ve SOD Aktivitesine 

Etkileri 

İngilizce Başlık: The Effects of Thymus Sipyleus and Taurine On Kidney MDA, 

Glutathione, AOPP Levels and SOD Activity in Mice Ehrlich Ascites Solid Tumor 

Model 

Yazar Adı: Salih SARI 

Danışman : Prof. Dr. Nedret KILIÇ 

Kaynak: Gazi Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 104 sayfa, 2008, Ankara. 

Özet: Bu çalışmada kekik ve taurinin, koruma ve tedavi amaçlı oluşturulmuş fare 

gruplarında, böbrek malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon 

(GSH) ve oksidatif protein hasarı (AOPP) üzerindeki etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır  

 Çalışma için, 2,5-3 aylık Swiss albino erkek fareler seçilerek, her grupta 6 

fare olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Grup-1; sağlıklı kontrol, grup-2; tümör kontrol, 

grup-3; kekik koruma, grup-4; kekik tedavi, grup-5; taurin koruma, grup-6; taurin 

tedavi grubu olarak ayrılmıştır. Kekik ve taurin koruma grupları ile kontrol grupları 

arasında, böbrek MDA düzeyleri bakımından anlamlı farklar bulundu (p<0,05). Buna 

karşın bütün grupların GSH düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

SOD aktivasyonu, yalnızca taurin tedavisi uygulanan gruplarda etkin iken (p<0,05), 
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kekik tedavisi uygulanan gruplarda herhangi bir etki görülmedi (p>0,05). AOPP 

düzeyi tüm gruplar içerisinde anlamlı bir düşüş göstermezken, sadece taurin koruma 

grubunda azalma meydana gelmiştir.  

 Sonuç olarak tümör olusturulan farelerde oksidatif stres artmış, böbrek 

dokusunda serbest radikaller artarken antioksidan savunmanın azaldığı 

gözlemlenmiştir. Eksojen olarak taurin verilmesinin serbest radikal artısını önlerken, 

antioksidan savunmayı da artırdığı gözlemlenmiştir. Eksojen taurinin MDA düzeyini 

anlamlı olarak düşürdüğü, SOD aktivitesini anlamlı olarak artırdığı belirlenmiştir. 

Kekik tedavisinin de böbrek dokusunda yalnızca MDA düzeyine etkin olduğu 

görülmüştür. 

Özet (İngilizce): The Effects of Thymus Sipyleus and Taurine on Kidney MDA, 

Glutathione, AOPP Levels and SOD Activity in Mice Ehrlich Ascites Solid Tumor 

Model The present study was aimed to investigate the effects of taurine and thyme 

on kidney malondialdehyde (MDA) superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH) 

and advanced oxidation protein products (AOPP) in tumor injected mice constituted 

with the purpose of protection and treatment.  

 Study was conducted in Swiss albino male mice 2,5-3 months old. Animals 

were divided into 6 groups and each group consisted of 6 animals. Group-1 as 

healthy control group, group-2 as tumor control group, group-3 as thyme protective 

group, group-4 as thyme treatment group, group-5 as taurine protective group, group-

6 as taurine treatment group. There were significant differences on kidney MDA 

levels between the control groups and the taurine protective as well as the thyme 

protective groups (p<0,05). However, there was not any significant difference 

between GSH levels among all the groups (p>0,05). While SOD activity was 

effective only in the taurinetreatment group (p<0,05), no influence was observed in 

the thyme treatment groups (p>0,05). While AOPP levels did not show any 

significant decrease among all the groups, but a significant decrease was observed 

only in the taurine protective group. 

 In conclusion, a decrease in the antioxidant defenses was observed in kidney 

tissue of tumor-exposed animals, while the free radicals were increased. The 

exogenously administered taurine inhibited free radical increase, therefore it 
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reinforced antioxidant defenses. It was determined that exogenously administered 

taurine significantly decreased MDA levels and significantly increased SOD activity. 

It was observed that thyme treatment was effective only on MDA levels in the 

kidney tissue. 

 

Türkçe Başlık: Doğu Akdeniz Koşullarında Yetiştirilen Kekiğin (Thymus vulgaris 

L.) Herba Verimi, Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri 

İngilizce Başlık: Herbage Yield, Essential Oil Content and Essential Oil Component 

of Thyme (Thymus vulgaris) Under the Eastern Mediterranean Condition 

Yazar Adı: M. ARSLAN1, F. AYANOĞLU1 ve İ. ÜREMİŞ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-Hatay 
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü-Hatay 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 274-277 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Labiatae familyasında çok yıllık bir tür olan kekik (Thymus vulgaris L.) 

baharat olarak, ilaç yapımında ve parfümeride binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir. 

Bu araştırma Doğu Akdeniz koşullarında kekik bitkisinin herba verimi, uçucu yağ 

oranı ve uçucu yağ içeriklerini belirlemek amacı ile 2005-2006 yıllarında Mustafa 

Kemal Üniversitesi Telkaliş araştırma alanında tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Uçucu yağ oranı su buharı distilasyon 

yöntemi ile, uçucu yağ içeriği ise Hewlett Packerd 6890 model gaz kromotografi 

cihazında tespit edilmiştir.  

 Araştırmada çiçeklenmeden önce, çiçeklenmede ve çiçeklenmeden sonra 

sırası ile 360, 363 ve 430 kg/da kuru herba verimi elde edilmiştir. Kuru herbada 

uçucu yağ oranı çiçeklenme öncesi %3.3, çiçeklenme döneminde 3.9 ve çiçeklenme 

sonrası %3.1 olarak tespit edilmiştir. Başlıca uçucu yağ bileşenleri timol (%71.5), P-

cymene (%17.4), terpinen 4-ol (%2.5), linalool (%4.6), karvakrol (%3.2), ve γ-

terpinen (2.6) olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Thyme (Thymus vulgaris) a perennial plant from Labiatae family 

is used for culinary and medicinal purposes and parfume industry for tousunds of 
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years. This study was conducted to determine herbage yield, essential oil content and 

components of thyme grown under the eastern Mediterranean conditions at Mustafa 

Kemal University, Telkaliş Research Farm in 2005 and 2006 growing seasons. The 

experimental design was completely randomized plots with 3 replications. Essential 

oil was obtained by hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus. Chemical 

composition of the essential oils was determined by capillary gas chromatography 

(GC) and GC/ mass spectrometry (Hewlett Packerd 6890).  

 The dry herbage yield varied between 3604.2 and 4297.2 kg/ha. The essenoil 

contents were 3.3, 3.9 and 3.1% before flowering, at flowering and after flowering, 

respectively. The major essential oil components were thymol (%71.5), P-cymene 

(%17.4), terpinen 4-ol (%2.5), linalool (%4.6), carvacrol (%3.2), and γ-terpinen 

(2.6). 

 

Türkçe Başlık: Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Kekik (Thymus) 

Türlerinin Agronomik Değerlerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Agronomic Performance of Thymus Species Naturally Grown in 

Antalya Province 

Yazar Adı: S. T. AY1 ve K. TURGUT2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 

¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya 

²AkdenizÜniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 278-281 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Bu araştırmada, Antalya florasında yabani olarak yetişen ve doğadan 

sökülerek kullanılan Kekik (Thymus spp.) türlerinin doğal ve kültür ortamında uçucu 

yağ oran ve bileşenleri ile bazı agronomik karakterlerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Antalya doğal florasından toplanan ve BATEM deneme arazisinde tesadüf parselleri 

deneme desenine göre Thymus türlerinin denemesi kurulmuştur. Araştırmada, 

bitkisel materyal olarak; Thymus longicaulis. subsp. longicaulis var. subisophyllus, 

Thymus zygioides var. Lycaonicus, Thymus reveluoatus, Thymus sipyleus subsp. 
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sipyleus var. davisiounus, Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. Sipyleus, türleri 

kullanılmıştır.  

 Thymus türlerinde bitki boyu (45 cm), dal sayısı (15.3 adet), taze ve kuru 

herba verimi (1100, 541 kg/da) ve uçucu yağ verimi (12.4 l/da) bakımından en 

yüksek değerleri Thymus longicaulis. subsp. longicaulis var. subisophyllus verirken, 

en yüksek uçucu yağ oranını çiçeklenme döneminde doğada %5.1 ile Thymus 

sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus kültür koşullarında %4.1 ile Thymus sipyleus 

subsp. sipyleus var. davisiounus vermiştir. 

Özet (İngilizce) : The objectives of this study were to determine some agronomic 

and quality traits of Thyme (Thymus spp.) species collected from the flore of 

Antalya. The present study was conducted at the experiment field of Batı Akdeniz 

Research Institute in Antalya with three replicates “Randomized Complete Plot 

Design”. In this research, plant material species were studied Thymus longicaulis. 

subsp. longicaulis var. subisophyllus, Thymus zygioides var. lycaonicus, Thymus 

reveluoatus, Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. davisiounus, Thymus sipyleus 

subsp. sipyleus var. sipyleus. 

  In Thymus species the highest mean values of plant height (45 cm), branch 

number (15.3 adet), green and dry herbage yield (1100, 541 kg/da) respectively and 

essential oil yield (12.4 l/da) was found in Thymus longicaulis. subsp. longicaulis 

var. subisophyllus. The highest essential oil rate in wild %5.1 from Thymus sipyleus 

subsp. sipyleus var. sipyleus and in field experiment %4.1 from Thymus sipyleus 

subsp. sipyleus var. davisiounus at flores stage were obtained. 

 

3.2.4. Origanum Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Origanum cinsinin sistematiği henüz tam olarak yapılmadığından birçok 

yanılmalar olmaktadır. Zira çok sayıda sinonimler vardır. Genel olarak origanum 

denildiğinde yalnız bir tür değil, florada bulunan çok farklı türler anlaşılmaktadır. 

Origanum türlerinin yaklaşık %70'i endemik olup, değişik yörelerde bulunmaktadır. 

 Origanum genusuna ait türlerin büyük çoğunluğunun kökeni Akdeniz 

Bölgesi'dir. Bunlardan da hemen %75'i Doğu Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 
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Ancak genelde origanum türlerinin çok geniş bir yayılma alanı vardır. Bunlar kıyı 

bölgelerinden yüksek dağlara, Doğudan Batı'ya değişik yörelere yayılmışlardır. 

Yayılmasının insanlar tarafından mı olduğu yoksa bu kadar geniş doğal yayılma 

alanının mı bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak geniş bir yayılma 

bölgesi bulunmaktadır. 

 Origanumu coğrafi bakımından iki esas gruba ayırmak mümkündür. 

A. Meksika Kökenli : Lippia cinsi. Orta Amerika ve Güneydoğu kısmı 

B. Avrupa Kökenli: Origanum cinsi. Özellikle Akdeniz Bölgesi 

Bugün Origanum'ların 10 seksiyonu ve bu seksiyonlara bağlı 37 türü bulunduğu 

belirtilmektedir. Bu seksiyonlar: 

I. Sektion Amaracus (Gleditsch) Bentham 

 1.  Origanum boissieri Istswaart 

 2.  Origanum calcaratum Jussieu 

 3.  Origanum cordifolium Vogel 

 4.  Origanum dictamnus Linnaeus 

 5.  Origanum saccatum Davis 

 6.  Origanum soylmicum Davis 

II. Sektion Anatolicon Bentham 

 1.  Origanum sipyleum L. 

 2.  Intermedium Davis (o.onites x sipyleum) 

III.  Sektion Brevilamentum Istsvvaart 

IV.  Sektion Longitubus Istswaart 

V.  Sektion Chilocalyx (Briquet) Istsvvaart 

VI.  Sektion Majorana (Miller) Bentham 

 1.  Origanum majorana L. 

 2.  Origanum onites L. 

 3.  Origanum syriacum L. 

 Majoran seksiyonunun 3 türü birbirine çok benzemektedir. Aralarındaki en 

önemli farklar çiçek durumu, meyve yaprakları, çanak ve taç yapraklarındadır. 

VII. Sektion Campanulaticalyx Ietswaart 

VIII. Sektion Elongatispica Ietswaart 
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IX. Sektion Origanum 

 1. Origanum vulgare L. 

  a.  ssp. vulgare 

  b.  ssp. hirtum (Link) Ietswaart O. x intercedens Rechinger 

  (O. onites x vulgare ssp. hirtum) 

X. Sektion Prolaticorolla Ietswaart 

 

Origanum onites L. ( İzmir Kekiği) 

 Origanum onites büyük bir yayılma alanına sahiptir. Yunanistan, Girit, ve 

Güney-Batı Anadolu esas yayılma yöreleridir. 

 Yarı çalımsı, kökleri 1 cm kadar kalınlaşabilen çok yıllık bir bitkidir. Saplar 

genellikle dik olarak büyük, boyu 100 cm'yi bulabilir. Sapın üzeri tüylerle kaplıdır. 

Saplar alttan 1/10–1/5 oranından itibaren dallanır. Her sapta çok sayıda yaprak 

bulunur. Bu sayı 28 çifte kadar yükselebilir. Yapraklar kalp şeklinden oval şekle 

kadar değişir. Kenarları hafif dişlidir. Yaprakta çok sayıda salgı tüyleri bulunur. Bir 

cm2'de, 1700 kadar olabilir. Çiçekler toplu başak durumunda olup, 5 (3–17) mm 

uzunlukta, 4 mm genişliktedir. Brakteler her başakta 8 (4–34) çifttir. Şekilleri oval 

veya obavat olup kenarları hafif dişlidir. Yapraklar tamdır. Kaliksler oval veya 

obavat olup 9/10 oranında 1 dudaklıdır. Korollalar ise 2/5 oranında 2 dudaklıdır. 

 Origanum onites L.'te çok enteresan olan mevsimsel dimorfismus 

bulunmaktadır. Bunda bitkinin adaptasyon yeteneğinin bölgenin ekstrem koşullarına 

göre değişmesidir. Örneğin ekstrem kurak yaz dönemini geçirebilmek için iki esas 

yaprak tipi oluşturmaktadır, Yazın kurak aylarında küçük, kısa yapraklar teşekkül 

ederken, sıcak ayların dışında esas yapraklar çok daha büyüktür. 

 Avrupa’da Greek Oregano olarak bilinen, Türkiye’de ise İstanbul kekiği, 

Çanakkale kekiği gibi yöresel adlara sahip Origanum vulgare subsp. hirtum ihracatı 

gerçekleştirilen ve ekonomik değere sahip diğer bu tür, Doğu Akdeniz elementi olup, 

Avrupa Yakası, Batı-Güney Anadolu, İzmir, Aydın, Muğla gibi geniş bir alanda 

yayılış gösterir. Origanum vulgare subsp. hirtum bitkisi ile yapılan çalışmalarda 

uçucu yağında %1-7 verim, %23-80 oranında karvakrol tespit edilmiştir.  
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 Bitki çok değişik şekillerde kullanıma sahiptir. Baharat ve çay olarak 

kullanılmasının yanı sıra halk ilacı olarak da baş ağrısına ve mide ağrılarına iyi 

geldiği bilinmektedir (Ceylan, 1996). 

 Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum bitkisinin yöresel 

isimleri ve kullanımına ait bilgiler Çizelge 3.3’de verilmektedir (Tabata ve ark., 

1993; Başer, 1994; Baytop, 1999). 

 

Çizelge 3.3. Origanum’ların yöresel isimleri ve kullanımı 

Bitki Adı Yerel İsimleri 
Kullanılan Kısım ve 

Kullanılış Şekli 
Kullanım 

O
rig

an
um

 o
ni

te
s 

 

 

İzmir kekiği 

Bilyalı kekik 

Taş kekiği 

Güve kekiği 

Peynir kekik 

 

 

 

Herba-İnfüzyon 
Soğuk algınlıkları 

Karın Ağrısı 

Uçucu Yağ 
Analjezik, 

Antioksidan 

Antifungal 

Yaprak–İnfüzyon, gargara 
Diş Eti Nevraljisi 

Baş ağrısı 

Aromatik Su-dâhilen, gargara 
Mide ağrıları 

Diş ağrıları 

O. vulgare subsp. 

hirtum 

İstanbul kekiği 

Çanakkale 

kekiği 

Yaprak (kurutulmuş) Tümörlere karşı 

Herba-İnfüzyon Midevi 

 

 Türkiye’de kekik olarak en fazla Origanum türlerine ait bitkiler toplanır. 

Origanum türleri arasında özellikle Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu 

bölgelerinde yayılış gösteren İzmir kekiği (O. onites), İstanbul kekiği (O. vulgare 

ssp. hirtum), Sütçüler kekiği (O. minutiflorum), Alanya kekiği (O. majorana, syn. O. 

dubium) ve Suriye kekiği (O. syriacum var. bevanii) ticari olarak büyük önem taşır 

(Başer ve ark., 1993; Baydar, 2007; Baydar ve ark., 2009). 
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 Origanum türlerinin ticari öneminden dolayı bu bitki üzerine çalışmalar 

yoğunluk kazanmıştır. 

 

Türkçe Başlık: Hakiki Kekik yerine kullanılan iki bitki: Origanum heracleoticum 

L. ve Majorana onites (L.) Benth. 

İngilizce Başlık: Two Plants Used Instead of The Real Thyme: Origanum 

heracleoticum L. and Majorana onites (L.) Benth 

Yazar Adı: M. TANKER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Eczacı Okulu Farmakognazi Enstitüsü, Üniversite, 

İstanbul 

Kaynak: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuasının (Cilt:1, Sayı:1, 

Sene:1963)sayısından ayrı baskı (sayfa;41-48) 

Özet: 1. Anadoluda, kekik yerine kullanılan bitkilerden en önemlileri, Origanum 

heracleoticum L. (İstanbul kekiği) ve Majorana onites (L.) Denth. (İzmir kekiği) dir. 

2. Bu bitkilerin morfolojik vasıfları tespit edilmiştir. Bu vasıflara göre, kısaca. O. 

heracleoticum soluk yeşil renkli bir bitkidir ve braktele-rinin iç yüzünde sapsız 

guddeler pek çok, dış yüzde ise çok azdır veya hiç bulunmaz. Trakya ve Batı 

Anadolu bitkisidir. 

 M. onites, yeşilimsi gri renkli bir bitkidir ve brakteleri dış yüzden damarlı ve 

sık tüylü, iç yüzden çıplaktır. Batı ve Güney Anadolu nebatıdır. 

3. Bu bitkilerde tespit edilen ve birbirinden ayırt etmeğe yarıyan anatomik vasıflar 

şunlardır: O. heracleoticum yapraklarında sapı çok hücreli salgı tüyleri nadir, buna 

mukabil M. onites' inkilerde çok fazladır. 

 O. heracleoticum'un üst braktelerinin dış epidermasmda sapsız salgı tüyleri 

bulunmaz, diğer tüyler nadirdir. Halbuki, M. onites'in braktelerinin dış 

epidermasında çok bol örtü ve salgı tüylerine rastlanır, iç epiderma ise hemen hemen 

çıplaktır. 

4. O. heracleoticum %4.7-5.4 kadar uçucu yağ ihtiva eder, bu yağın %66.27 si fenol 

(timol ve karvakrol) dür. M. onites 'in su buharı distilasyonuyla verdiği uçucu yağ 

miktarı %2.1-3.4 ve bunun bütün fenol miktarı da %61.74 tür. Bu uçucu yağların 
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fiziksel vasıfları (yoğunluk, refraksiyon indisi, polarize ziyayı çevirmesi, dilüe 

alkolde erirliği) da tespit edilmiştir. 

5. Uçucu yağlarda fenol miktarının tayini için tatbik edilen üç usulden biri 

tarafımızdan geliştirilmiştir. Bu, timolün p-nitranilin ve sodyum nitrit çözeltileriyle 

soğukta verdiği sarı renge dayanan kolormetrik bir metottur. 

Özet (İngilizce) : Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Origanum saccatum P.H.Davis Üzerinde Farmakognazik 

Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Pharmacognasic Researches On Origanum saccatum P.H Davis 

Yazar Adı: L. Ömür DEMİREZER 

Danışman: Doç. Dr. Ekrem SEZİK 

Kaynak: Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi-Bilim Uzmanlığı Tezi, 1985, Ankara 

Özet: Antalya bölgesinde "Tahtacı Kekiği" adı ile kullanılan Origanum saccatum 

P.H. Davis bitkisinin Alanya (Antalya) Dere-türbenaz yaylasından çiçeklenme 

devresinde toplanan herbası üzerinde farmakognozik araştırmalar yapılmıştır. 

 Botanik çalışmalar sırasında bitkinin morfolojik özellikleri, yaprak ve 

gövdenin anatomik yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 Kimyasal çalışmalar, bitkinin herbası üzerinde yapılmıştır. Materyal önce 

etanolle masere edilmiş, ardından perkolasyona tabi tutulmuştur. Etanollü ekstre 

sıcak suda çözülmüş, sulu ekstrakt sırasıyla, petrol eteri, kloroform, eter ve etilasetat 

ile ekstre edilmiştir. 

 Eterli ekstrede kersetin yoğun olarak bulunmaktadır. Bu madde madde izole 

edilmiş ve yapısı spektrometrik bulgular, UV, IR spektrumunun ve kromatografik 

davranışının şahit madde ile karşılaştırılması sonucu tayin edilmiştir: E.N. 316°-

318°C, UV Metanol; 366, (270), 257, sodyum metoksit; 398, 324, 246, alüminyum 

klorür> 442, 320, 2 67, alüminyum klorür/hidroklorik asit; 416, 310, 267, sodyum 

asetat; 412, 262, sodyum asetat/borik asit; 380, 264 nm, İR (%1 KBr), 3400 (0-H 

gerilim), 2920 (C-H alifatik gerilim), 1660 (C = O gerilim)., 1610, 1520 (C = C 

aromatik gerilim), 1265 (C-O-C gerilim) , 830 (1,2,3,5 tetrasubstitüe benzen) cm-1 . 

Özet (İngilizce) : Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 
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Türkçe Başlık: İzmir Kekiği (Origanum Sp.) Hatlarında Bazı Agronomik ve 

Teknolojik Özellikler Üzerine Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Researches On Some Agronomical and Technological Features On 

The Lines of Origanum Sp. 

Yazar Adı: Ahmet KIRYAMAN 

Danışman: Prof. Dr. Ayhan CEYLAN 

Kaynak: Ege Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 31 sayfa, 1988, İzmir. 

Özet: Bornova ekolojik koşullarında uçucu yağ içeren Origanum smyrnaeum L. 

hatlarında bazı agronomik ve teknolojik özelliklerini araştırmak için deneme yapılmıştır. 

 Deneme 1986–1987 yıllar ı arasında yürütülmüş ve bitkiler Haziran ve 

Ağustos'ta olmak üzere iki kez hasat edilmiştir. Verim ve teknolojik özelliklere ait veriler 

çizelge haline getirilmiştir. En yüksek tarla verimleri 6 no.lu hatta elde edilmiştir. Buna 

göre yeşil herba verimi 958,4 kg/da, drog herba verimi 300,5 kg/da, drog yaprak verimi 

217,4 kg/da ve kuru madde verimi 210,7 kg/da olarak bulunmuştur. En yüksek uçucu yağ 

oranı 2. hatta gözlenmiştir (%3,51). 

Özet (İngilizce) : Some agronomic and technologic researches were done on 

Origanum smyrnaeum L. lines which have essential oil content under the Bornova 

environmental conditions. 

 In the years of 1986–1987 the experiment was conducted and plants were 

harvested twice in July and in August. Data are tabulated on their production and 

technologic properties. The highest field yields in the sixth the line. Eventually, the 

yield of green herbage, drog herbage, drog leaves and dry material has been found as 

958,4 kg/da, 300,5 kg/da, 217,4 kg/da and 310,7 kg/da respectivelly. The highest 

essential oil content was observed in second line(3,51%). 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites ve Origanum minutiflorum Uçucu Yağlarının 

Farmakolojik Etkileri 

İngilizce Başlık: Pharmacological Effects of The Essential Oils of Origanum onites 

and Origanum minutiflorum 
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Yazar Adı: M. İ. CİNGİ1, N. KIRIMER2, İ. SARIKARDAŞOĞLU2, C. CİNGİ1 and 

K. H. C. BAŞER2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir  
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir 

Kaynak: IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri  Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Yayın 

No. 641, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi Yay. No. 1, S. 10-15, Eskişehir(1992). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Origanum onites L. (Labiatae) which is locally known as "İzmir 

Kekiği, Peynir Kekiği, Ak Kekik, Güvey Otu" has widespread use as a condiment 

and its essential oil known as "Kekik Yağı" is also used for medicinal purposes. In 

folk medicine Origanum onites is used as digestive, sedative, antiseptic, vermifuge 

and analeptic. "Kekik Yağı" is internally used as coleretic, vermifuge and externally 

as antiseptic. O. minutiflorum O.Schwarz et P.H.Davis which is locally known as 

"Toğka Kekiği, Dağ Kekiği" is a endemic species growing in and around Antalya. It 

is used as carminative. Main components of the essential oils of O. onites and O. 

minutiflorum are carvacrol (74.4 and 80.4%) and p-cymene (3.3 and 4.0%), 

respectively. 

 Both the oils reduced the tonus of the rat stomach fundus. They also reduced 

the carbachol induced contractions on isolated ileum and inhibited the spontaneous 

activity of sheep ureter. 

 Analgesic activity of the oils were determined by "hot plate" method. The 

LD5o values of the essential oils were found as 1.6 ml/kg for O. onites and as 2.4 

ml/kg for O. minutiflorum in albino mice. Acute toxicity test resulted in first sedation 

and anaesthesia, later respiratory failure and death. 

 

Türkçe Başlık: Ege Bölgesi Melissa officinalis L., Origanum onites L. ve Salvia 

triloba L. Türlerinde Kemotiplerin Belirlenmesi ve Kültürü Üzerinde Araştırma 

İngilizce Başlık: Determining Chemo Types of Melissa officinalis L, Origanum 

onites L and Salvia triloba L Species in Aegean Region and Research On The 

Cultivation 
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Yazar Adı: A. CEYLAN, E. BAYRAM, N. KAYA ve H. OTAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., İzmir; ; 

Kaynak: TÜBİTAK TOAG Proje No. 788, 1994: 1-56 

Özet: Araştırma Batı Anadolu Bölgesinin değişik toplanan Origanum onites L., 

Melissa officinalis L. ve Salvia triloba L. tohumlarının Bornova ekolojik 

koşullarında yetiştirilerek klon seleksiyon yöntemi ile üstün vasıflı çeşit geliştirmeyi 

amaçlamıştır. Origanum onites L.'de 18 yöreden 1362 tek bitki, Melissa officinalis L. 

'de 8 yöreden 1155 tek bitki ve Salvia triloba L.'de 13 yöreden 1376 tek bitki 

yetiştirilmiş, bunlarda yeşil herba, drog yaprak ve uçucu yağ oranı belirlenerek 

içlerinden amaca uygun O. onites L.'de 16 yöreden 75 hat, M. officinalis L.'de 6 

yöreden 49 hat Salvia tribola L.'de 12 yöreden 65 hat oluşturulmuştur. Oluşturulan 

hatlarda ortalama O. onites L.'de bitki boyu 28.5 cm. drog herba 283.5 g/parsel, 

uçucu yağ %3.45, Karvakrol %66.68, Melissa officinalis L.'de bitki boyu 60.1cm. 

drog herba 811.4 g/parsel, uçucu yağ %0.077, Sitronallal %20.48; Salvia tribola 

L.'de bitki boyu 54.7 cm. drog herba 1658.9 g/parsel, uçucu yağ %3.34, Sineol 

%53.74 oranında bulunmuştur. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu Florasında Yayılış Gösteren Origanum onites L. 

(İzmir Kekiği) Populasyonlarinda Bazı Kalite Özellikleri 

İngilizce Başlık: Some Qualitative Characteristics of Endemic Origanum onites L. 

Population in West Anatolia Flora 

Yazar Adı: H. OTAN1, A. O. SARI1, A. CEYLAN2, E. BAYRAM2, N. ÖZAY1 ve 

N. KAYA1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Menemen/İZMİR  
2E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Btkileri Bölümü Bornova /İZMİR 

Kaynak: Türkiye 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, s.146-149, 

Bornova, İzmir, 1994. 

Özet: O. onites L. Dünyada Türkiye'nin güney ve batısı ile Yunanistan'ın güney ve 

doğusunda doğal olarak yayılış göstermektedir. Ülkemizde İzmir kekiği, peynir 
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kekiği, ak kekik gibi yöresel isimlerle anılan O. onites L. (sin: O. smyrnaeum L., 

Majorona onites (L.) Bentham) genelde baharat olarak, uçucu yağı da yatıştırıcı 

midevi, idrar arttırıcı, gaz söktürücü terletici, kan dolaşımını uyarıcı olarak halk 

arasında kullanılmaktadır. 

 Ege ve Akdeniz Bölgelerinin orman altı ve makiliklerinde doğal olarak 

yetişen O. onites L. çok yıllık bir bitkidir. 40-50 cm kadar boylanır. Yaprakları alttan 

kısa saplı oval kenarları hafif dişli, kaliks yarık, korolla beyaz renkli ve tüpsü, 4 

stamenli ve çiçekler toplu başak durumundadır. Yaprakların her iki yüzünde sık örtü 

ve salgı tüyleri bulunmaktadır (4, 5). %2-3 uçucu yağ ihtiva eder ve bu yağda fenol 

türevi olan carvakrol önem taşımaktadır. 

 Baharat olarak kullanımı ve ihracatı doğal floradan toplamak suretiyle 

karşılanmaktadır. Türkiye Dünya pazarlarında ilk sırada yer almakta, yıllık ihracat 

3000 ton civarındadır. Her yıl yaklaşık 6-7 bin dolar döviz getiren bu bitkinin henüz 

tarımı yapılmamaktadır. Sentetik ilaçlardan doğal bitkilere dönüşünolduğu 

günümüzde bir çok Avrupa ülkesinde bazı tıbbi bitkilerin tarımı yapıla gelmektedir. 

Bu bitkilerden O. onites L. gibi ihracata uygun standart materyal temini ve doğal 

floranın tahribinin önüne geçilmesi için ülkemizde de bazı tıbbi bitkilerin tarımının 

yapılmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

 O. onites L. tarımda uçucu yağ oranı yüksek ve yaprak verimi fazla olan 

çeşitlerin getirilmesi amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, E.Ü. Ziraat 

Fakültesi, Kütaş A.Ş. işbirliği ile bir proje başlatılmıştır. Bu proje gereği 1991 

yılında O. onites L.'in yayılış gösterdiği Güney ve Batı Anadolu'nun 112 

lokalitesinden çiçeklenme döneminde toplanan herbalarda; yaprak ve uçucu yağ 

oranları ile uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir. Toplama yapılan lokalitelerde 

yükseklik baz alınarak populasyonlarda yaprak ve uçucu yağ oranları ile uçucu yağ 

bileşenlerinden carvakrol ele alınmış ve bu özelliklerin değişimleri incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. (İzmir Kekiği) Üzerinde Agroteknik 

Araştırmalar 
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İngilizce Başlık: Agrotechnical Researches on Origanum onites L 

Yazar Adı: A. CEYLAN1, H. OTAN2, M. POLAT2, E. BAYRAM1, A. O. SARI2, N. 

ÖZAY2, S. KUDAT2, N. ÇARKACI2, B. OĞUZ2 ve A. KITIKI2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-İzmir 
2Ege Tarımsal Araştırma Ens., Menemen-İzmir 

Kaynak: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen-İzmir (1994) 

Özet: Origanum onites L. ( İzmir kekiği) 'de mekanizasyona uygun sıra arası ve sıra 

üzeri dikim mesafelerini ve en uygun azotlu gübre dozlarını belirlemek amacıyla bu 

arastırma 1991, 1992 ve 1993 yılları arasında Menemen, Bornova ve Aydın-Çakmar 

lokasyonunda yürütülmüştür.  

 Bu çalışmada en uygun dikim mesafesi 45x15 cm. bulunurken, en uygun azot 

dozu ise dekara 6 kg saf N olarak tesbit edilmiştir. 

Özet (İngilizce): In this research, the response of Origanum onites L to three level of 

nitrogen application (0,6,12 kg'da) and 4 different planting systems were 

investigated. It was based on to agronomic and technologic charecters in three 

locations (Menemen, Bornova, and Aydin-Çakmar) during the years of 1991, 1992 

and 1993. Green herbage, drug herbage, drug leave, rate of essential oil, total 

essential oil were investigated in each plot. 

 The best result was obtained with the application of 6 kg'da nitrogen and 

45x15 cm. planting space. 

 

Türkçe Başlık: Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Hatlarında Bazı 

Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık : Determining Some Agronomical and Qualitative Characteristics 

On Generated Origanum onites L. 

Yazar Adı: E. BAYRAM 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Ün. Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü-İzmir 

Kaynak: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:32 Sayı:3, s.41-48, 1995. 

Özet: Bornova ekolojik koşullarında 2 yıl (1992, 1993) süre ile yürütülen 

araştırmada Origanum onites L. (İzmir Kekiği) hatlarının bazı agronomik ve 
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teknolojik özellikleri araştırılmıştır. Denemede kullanılan hatların (1, 3, 4, 11 ve 

Kütaş) toplam drog herba verimleri 1992 yılında l.hasatta 518.1-713.9 kg/da, 2. 

hasatta 213.9-345.1 kg/da, 1993 yılında 671.9-1084.9 kg/da arasında değişmiştir. 

Uçucu yağ oranları ise 1991 yılında l.hasatta %1.75-2.25, 2.hasatta %2.71-3.78, 1993 

yılında %2.0-2.81 olarak belirlenmiştir. En yüksek uçucu yağ oranı Kütaş hattında 

gözlenmiştir. Carvacrol oranları 1991 yılında l.hasatta %65.23-88.41, 2.hasatta 

%75.22-84.21, 1993 yılında %59.71-87.97 arasında değişmiştir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: İzmir Kekiği ( Origanum onites L.)’nin Yetiştirme Tekniği ve Kalite 

Özellikleri Üzerinde Araştırma   

İngilizce Başlık: Research on Cultivation Technics and Qulitative Characteristics of 

Origanum onites L 

Yazar Adı : Olcay ARABACI 

Danışman : Prof. Dr. Ayhan CEYLAN 

Kaynak : Ege Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 125 sayfa, 1995, İzmir. 

Özet : Menemen ekolojik koşullarında İzmir kekiği (Origanum onites L. )'nin 

yetiştirme tekniği ve kalite özellikleri araştırılmıştır. İki ayrı deneme şeklinde 

yürütülen bu çalışma 1990, 1991 ve 1992 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Birinci 

denemede bölünmüş bölünen parseller deneme desenine göre ve 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Bu denemede azot dozları ( 0, 5, 10, 15 kg/da) ana parseli, fosfor 

dozları (0,5 kg/da) alt parseli ve hasat zamanları (erken hasat, normal hasat, geç 

hasat) minik parseli oluşturmuştur. Deneme faktörleri yeşil herba ve drog herba 

verimi üzerine etkili olmuştur. 15 kg/da azot dozu ile en yüksek herba ve drog verimi 

(2178,3 kg/da) ve drog verimi (812,6 kg/da) elde edilmiştir. Fosfor dozunun verim 

üzerinde belirgin bir etkisi görülmemiştir. Hasat zamanları yeşil herba verimi ve drog 

herba verimi üzerinde etkili olmuş ve en yüksek değer erken hasat zamanında 

(sırasıyla 1886,8 kg/da ve 665,9 kg/da) elde edilmiştir. Uçucu yağ oranı azotlu gübre 

dozundan çok az, fosforlu gübre dozundan ise hiç etkilenmemiştir. Uçucu yağ 

oranının 15 kg/da azot dozunda (%2,0), en yüksek değerine ulaştığı gözlenmiştir. 

 Vejetasyon süresince uçucu yağın değişimi incelenmiş ontogenetik 
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varyabilitenin varlığı belirlenmiştir. En yüksek uçucu yağ oranı, çiçeklenme 

başlangıcı döneminde yapılan erken hasatda (%2, 02), en düşük uçucu yağ oranı ise 

bitkinin tam çiçeklenme döneminde yapılan normal hasatda (%1,82) elde edilmiştir. 

İkinci deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre ve 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Denemede sulama zamanı (susuz, genç gelişme devresi sulama, normal 

sulama ) ana parseli, bitki sıklığı (20 X 20, 30 X 20, 40 X 20, 50 X 20, 60 X 20, 70 X 

20 cm.) alt parseli oluşturmuştur. Normal sulama koşulları altında yetiştirilen 

bitkilerden en yüksek yeşil herba verimi (1300,3 kg/da) ve drog herba verimi (587,8 

kg/da) elde edilmiştir. Sulamanın azalmasıyla birlikte verimde de bir azalma olduğu 

dikkati çekmiştir. Bitki sıklığının vejetatif aksam üzerinde olumlu bir etki yaptığı 

belirlenmiş, 20 X 20 cm. mesafede yetiştirilen bitkilerde en yüksek yeşil herba 

verimi (1764,9 kg/da) ve drog herba verimi (768,0 kg/da) sağlanmıştır. Uçucu yağ 

oranı %2,02-2,33 arasında değişim göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı susuz 

koşullar altında yetiştirilen bitkilerden elde edilmiştir. 40 X 20 cm. ve 50 X 20 cm. 

mesafede yetiştirilen bitkilerin, en yüksek uçucu yağ oranını ( %2,20 ) verdikleri de 

tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : Cultivation technique and quality characters for İzmir oregano 

(Origanum onites L. ) was studied under Menemen ecological conditions. The study 

was carried out in two separate experiments in 1990 ,1991 and 1992 . 

 First experiment was laid out according to split-split-plot experiment design as 

repeatedly three times. The main plots had nitrogen doses ( 0, 5 , 10 , 15 , kg/da ) vvhile 

sub plots had phosphorus doses ( 0 , 5  kg/da) and different harvesting dates ( early 

harvest, normal harvest, late harvest) were in the sub-sub plots. The experimental 

factors have affected the green and drug herbage yield. The highest green herbage 

(2178,3 kg/da ) and drug herbage ( 812,6 kg/da ) yields were obtained under the 15 

kg/da nitrogen dose. Phosphorus doses did not have any signifıcant effect on yield. 

Harvesting dates did affected the green and drug herbage yields and their the highest 

yields were 1886,8 kg/da and 665,9 kg/da , respectively. Nitrogen fertilizer had a little 

effect on essential oil rate , while the phosphorus had no effect on it. Essential oil rate has 

reached the highest value (2%) under 15 kg/da. Ontogenetic variability was 

determined in terms of essential oil during the vegetation. The highest essential oil rate 
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(2,02%) was obtained the early harvest which has been done at the begining of 

flovvering . The lowest one (1,82%) was under the full flowering and normal harvest 

conditions.  

 In the second experiment, split-plot experimantal design with four replications 

were used. The main plot had the irragation times (no irrigation , irrigation in young 

development-stage , normal irrigation). The sub plot had the plant densities (20 X 20 , 

30 X 20 , 40 X 20 , 50 X 20 , 60 X 20 , 70 X 20 cm ) .The highest green and herbage 

yields ( 1303,3 kg/da , 587,8 kg/da , respectively ) were obtained under the normal 

irrigation . The yield was reduced with decreasing irrigation . It was determined that the 

plant density had a positive effect on vegetative part of the plant. The plants grown in 20 

X 20 cm. plant density have given the highest green and drug herbage yields ( 1764,9 

kg/da, 768,0 kg/da , respectively). The essential oil rate had a range changing from 

2,02% to 2,33% . The highest essential oil rate was obtained under no irrigation. It 

was noted also that the plants grown in 40 X 20 cm. and 50 X 20 cm. have given the 

highest essential oil rate (2,20%). 

 

Türkçe Başlık: Muğla Yöresinde Toplanan İzmir Kekiği (Origanum onites L.) 

Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Researches On Some Agronomical and Qualitative Characteristics 

of Origanum onites L. Popoulations On Collected From Muğla Region 

Yazar Adı : Ülfet ÖZSOY (ERDAL) 

Danışman : Prof. Dr. Ayhan CEYLAN 

Kaynak : Ege Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 68 sayfa, 1995, İzmir. 

Özet : Bu deneme Muğla’nın 6 değişik bölgesinden toplanarak elde edilen ve 

Bornova ekolojik koşullarında yetiştirilen 437 adet Origanum onites L. tek bitkisi 

üzerinde yapılmıştır. 

 Boyları ölçülen bitkilerin çiçeklenme döneminde tek bitki hasadı yapılarak 

yeşil herba verimi belirlenmiştir. Oda sıcaklığında kurutularak drog herba verimi 

saptanmıştır. Yaprak, sap ayrımı sonucunda drog yaprak verimi bulunmuştur. Uçucu 

yağ oranını Neo Clevenger apareyi kullanılarak belirdikten sonra, her bitkinin boyu, 

yeşil herba, drog herba, drog yaprak ve uçucu yağ oranı değerlerinin minimum, 
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maksimum ve ortalamaları hesaplanmıştır. Bu değerlerle daha sonra 6 lokasyon 

halinde ayrı ayrı ortaya konmuştur. Her lokasyondaki uçucu yağ oranı yüksek ilk 40 

bitki seçilmiştir. 437 adet Origanum onites L. tek bitkilerinde uçucu yağ oranı 

minimum %1, maksimum %6 ve ortalama %2.48 olarak elde edilmiştir. Agronomik 

özelliklerin uçucu yağ oranına etkileyebileceği düşünülerek Path analizi 

uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda uçucu yağ miktarına en yüksek doğrudan etkiyi 

%56’lık bir pay ile uçucu yağ x drog herba ilişkisinin yaptığı, en yüksek dolayı etkiyi 

ise uçucu yağ x yeşil herba ilişkisinde %55’lik bir pay ile drog herba ortaya 

çıkmıştır. En yüksek korelasyon (r=0.132) drog herba veriminden elde edilmiştir. 

Dolaylı ilişkilerin uçucu yağ miktarına olan etkisinin, doğrudan ilişkilere nazaran 

daha fazla olduğu ortaya konmuştur. 

Özet (İngilizce) : The aim of this study is to research agronomic and quality 

characteristics of the populations of the Origanum onites L.(İzmir Kekiği) ,and to 

determine and the effects of these agronomic qualities on volatile oil; and selecting 

the first 40 plants that contain high volatile oil, from 6 different populations under 

consideration, to provide a basis forfurther studies of amoloration. 

 A Path analysis is applied to understand how the other agronomic 

characteristics (height of plant,green herba, drog herba,drog leaf) effect the ratio of 

volatile oil. 

 With the results of this analysis, it has been revealed that the indirect relations 

of agronomic characteristics are more important and direct relations have no higher 

effects on the volatile oil, when it is accepted as the main component. 

 

Türkçe Başlık: Oregano Ekstraktlarının Rafine Zeytinyağındaki Antioksidatif 

Etkilerinin İncelenmesi 

İngilizce Başlık: Examination of Antioxidative Effects of Oregano Extracts On 

Refined Olive Oil 

Yazar Adı: Erhan GÜR 

Danışman: Dr. Gülden OVA 

Kaynak: Ege Ü. Mühendislik Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 78 sayfa, 1995, İzmir. 
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Özet: Bu çalışmada hegzan ve metanol kullanılarak oreganodan (O.symraneum) elde 

edilen ekstraktlar rafine zeytinyağlarına %0.05–0.2 arasında değişen oranlarda ilave 

edilerek antioksidatif etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, rafine zeytinyağlarına ilave 

edilen oregano ekstraktlarının duyusal açıdan da katkısı sıralama ve puanlama testleri 

ile incelenmiştir. 

 Rafine zeytinyağlarının oksidasyon derecesinin belirlenmesinde kullanılan 

metodlardan elde edilen sonuçlara göre serbest yağ asitleri değerlerinde kontrol ile 

çeşitli oranlarda ekstrakt ilave edilmiş örnekler arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

önemli bulunurken, kontrollü şartlarda depolanan rafine zeytinyağında oksidasyonun 

yavaş ilerlemesinden dolayı peroksit, p-anisidin, totox, UV ışında özgül absorbansi 

ve kırılma indisi değerlerinde örnekler arasında önemli farklılık gözlenmemiştir. 

 Duyusal değerlendirmeler sonucunda da yağlarda oksidasyona bağlı bir lezzet 

değişimi olmadığı saptanmıştır. Ancak beğeni açısından değerlendirildiğinde genelde 

oregano ekstraktı içeren örneklerin kontrole göre daha fazla beğenildiği gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, the antioxidant activities of methanol and hexane 

extracts of oragano were tested in refined olive oil. The concentration of extracts in 

refined olive oil varied from %0.05 to 0.2. The oils containing the oregano extracts 

were examined from sensory point of view. 

 In order to determine the oxidation degree of refined olive oils different 

analysis were applied. When compared with control sample, free fatty acid values of 

the samples containing extracts showed significant differences, but as the samples 

were stored at controlled conditions oxidation reaction developed slowly so there 

were not significant differences (p<0.05) between the samples in relation to peroxide 

value, p-anisidine value, totox value, UV absorbance value and refractive index 

value. 

 According to the results of the sensory evaluations there was no flavour 

change in oils due to the oxidation reaction. When it has been evaluated on 

preference point of view, generally it has been observed that samples which have 

oregano extracts were preffered comparing to control samples. 
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Türkçe Başlık: Origanum sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerinin HPLC ile 

Analizi 

İngilizce Başlık: Organic Acids Analysis of Origanum sipyleum Plant By HPCL 

Yazar Adı: Halime ERGÜN 

Danışman: Doç. Dr. Yunus ERDOĞAN 

Kaynak: Celal Bayar Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 40 sayfa, 1996, 

Manisa. 

Özet: Bu çalışmada, Origanum sipyleum bitkisinin gövde, yaprak ve çiçeklerinin 

organik asit içeriği yönünden analizi ile elde edilen veriler sunulmaktadır. 

 Bitkiler Manisa’nın Spil dağından toplandı. Bitkilerin gövde, yaprak ve 

çiçekleri diğer kısımlardan ayrıldı, temizlendi, 30–35°C de etüvde kurutuldu ve toz 

haline getirildi. Serbest ve kombine organik asitleri ekstrakte etmek için ayrı ayrı 

sulu infuzyon, alkali hidroliz ve asit hidrolizi yöntemleri ile üç farklı ekstre 

hazırlandı. Her bir ekstre sırasıyla petrol eteri, kloroform, dietil eter ve etil asetat ile 

fraksiyonlandırılıp, bir total organik asit ekstresi hazırlandı. 

 Bu dört farklı çözücü ekstraksiyonu ile elde edilen ekstrelerden organik 

asitler preparatif ince tabaka kromatografısiyle teşhis edildi. İnce tabaka 

kromatografisinde, farklı çözücü sistemlerinde değişik reaktiflerle verdikleri renk 

reaksiyonları ve Rf değerleri standartlar ile karşılaştırıldı. Preparatif İ.T.K.'de elde 

edilen sonuçlar HPLC ile asetik asit-su (2:98) ve asetonitril-asetik asit-su (30:2:68) 

çözücü sistemleri kullanılarak doğrulandı. 

 Sonuçta, Origanum sipyleum bitkisinin gövde, yaprak ve çiçeklerinden elde 

edilen doku ektrelerinde p-kumarik asit, vanilik asit, p-hidroksi benzoik asit, kafeik 

asit, ferulik asit ve sinnamik asitin varlığı tesbit edildi. 

Özet (İngilizce) : In this work, the data on organic acid content analysis of stems, 

leaves and flowers of Origanum sipyleum plant are presented. 

 Plant was collected from the Spil Mountain in Manisa Stems, leaves and 

flowers of the plants were seperated from other parts of plants, cleaned up, dried in 

oven at 30-35°C, and then powdered. Three different extracts were prepared 

separately by aqueous infusion, alkaline hydrolysis and acid hydrolysis methods to 

extract free and combined organic acids. Each extract was fractioned in petroleum 
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ether, chloroform, dietliylether and ethylacetate, respectively, and a total organic 

acid extract was made. 

 Organic acids from these extracts obtained by four differend solvent 

extractions were detected by preparative thin layer chromatography. In thin layer 

chromatography, Rf values were compared by standard in different solvent systems 

and indicator reaction were observed in the presence of several reagents as well.  The 

results obtained in TLC was confirmed by HPLC using acetic acid-water (2:98) and 

acetonitrile-aceticacid-water (30:2:68) solvent systems. 

 Finally, it was found that organic acids; p-coumaric acid, vanillic acid, p-

hydroxy benzoic acid, caffeic acid, ferulic acid and cinnamic acid from the extracts 

of stems, leaves and flowers of Origanum sipyleum plant. 

 

Türkçe Başlık: Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum 

L. Türlerinde Biyosistematik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Biosystematic Research On Some Origanum L. Species in Aegean 

and West Mediterranean Region in Turkey 

Yazar Adı: A. KITIKI1, T. KESERCİOĞLU2, A. TAN1, M. NAKİBOĞLU2, H. 

OTAN3, A. O. SARI1 ve B. OĞUZ1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen, İzmir,  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü Buca, İzmir,  
3Kütaş Agro Ziraat ve Tic. Yenişehir, İzmir,  

Kaynak: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi  Sayı: 1997-2 Sayfa 26-40 

Özet: Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde yer alan 12 ilden toplanan Origanum 

cinsine ait Anatolicon, Chilocalyx, Majarona, Prolaticorolla, Amaracus ve Origanum 

seksiyonlarına giren 10 tür (O. sipyleum L., O. onites L, O. majorana L., O. vulgare 

L., O. saccatum P.H.Davis, O.solymicum P.H.Davis, O. syriacum L., O. 

hypericifolium O.Schwarz&P.H.Davis, O. laevigatum Boiss, ve O. bilgeri 

P.H.Davis) ve iki meleze (O. sipyleumxO. vulgare spp. hirtum, O. onitesxO.vulgare 

spp. hirtum) ait toplam 52 örneğin 40 özelliği incelenmiştir. Sitolojik çalışmalarda O. 

vulgare, O. sipyleum ve O. onites türlerinin kromozom sayısı 2n=30 olarak tesbit 
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edilmiş; taksonomik ayrım yapılamamıştır. Doğada olması beklenen, ancak tesbit 

edilemeyen Anatolicon ve Origanum seksiyonları arasındaki O. sipyleumxO. vulgare 

spp. hirtum melezi bu çalışmada belirlenmiştir. Morfolojik ve anatomik özelliklere 

Ana Bileşen Analizi uygulanmış; pekçok özellik arasında korelasyonların olduğu 

tesbit edilmiştir. Ana Bileşen Analizinde 1.ve 2., 1. ve 3. Ana Bileşenlerde 

Anatolicon seksiyonuna ait örneklerin, diğer seksiyonlar ve melezlerin oluşturduğu 

ana gruptan ayrı bir grup oluşturduğu ortaya konulmuştur. 

Özet (İngilizce): Fifty-two Origanum spp. samples were collected from 12 provinces 

of Aegean and West Mediterranean region in Turkey. The samples of ten species (O. 

sipyleum L., O. onites L, O. majorana L., O. vulgare L., O. saccatum P.H.Davis, 

O.solymicum P.H.Davis, O. syriacum L., O. hypericifolium O.Schwarz&P.H.Davis, 

O. laevigatum Boiss, and O. bilgeri P.H.Davis) and two hybrids (O. sipyleumxO. 

vulgare spp. hirtum, O. onitesxO. vulgare spp. hirtum) were investigated according 

to their 40 characters. The chromosome numbers of O. vulgare, O.sipyleum and O. 

onites were found as 2n=30. The samples could not be distinquished by their 

cytological characters. The Principle Component Analysis (PCA) was applied by 

using morphological and anatomical characters. As a result of PCA analysis, 

according to 1 and 2, and 1 and 3rd PCA's the Anatolicon section formed a distinct 

group from the main group which consist of other sections and hybrids. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu İzmir Kekiği (Origanum onites L.) 

Populasyonlarında Bazı Özellikler Açısından Üstün Tiplerin Belirlenmesi ve 

Kültür Koşullarında Performanslarının Saptanması 

İngilizce Başlık: Determining Superior Types and Their Performances in Culture 

Circumstances in Aspects of Some Characteristics in Populations of West Anatolia 

Origanum onites L 

Yazar Adı: A. KITIKI1, A. O. SARI1, B. OĞUZ1, A. CEYLAN2, E. BAYRAM2 ve 

N. ÖZAY2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir,  
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir 
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Kaynak: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sonuç Raporu (1997) 

Özet: Ege Bölgesi orijinli İzmir kekiği (Origanum onites L.) populasyonlarından 

seçilen ve çelikle çoğaltılan 200 hat 1995-96 yıllarında bitki boyu (cm), yeşil herba 

(g/1,35 m2), kuru herba (g/1,35 m2), kuru yaprak verimi (kg/da) ve yaprak sap oranı 

ile uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ verimi (kg/da) özelliklerine göre incelenmiştir. 

Bütün özelliklerde gerek populasyon içi gerekse populasyonlar arasında geniş bir 

varyasyon olduğu ortaya konulmuştur. Kuru herba veriminde bir; yaprak herba 

oranında kırk; bitki boyunda yedi; eterik yağ oranında yüz otuz iki; eterik yağ 

veriminde ise yedi hattın standarttan daha yüksek değerler gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Özet (İngilizce): 200 lines were selected and propagated through the cuttings from 

Origanum onites L. populations originated in Aegean Region. They were evaluated 

for plant height (cm), green herb (g/1,35 m2), dried herb (g/1,35 m2), dried foliage 

yield (kg/da), dried leaf and stem ratio, volatile oil percentage and volatile oil yield 

(kg/da) between the years of 1995 and 1996. In and among the populations, wide 

range variations were detected for all the traits studied. One line for dry herb yield, 

40 for dried leaf and stem ratio, seven for plant height, 132 for etheric oil content and 

seven for etheric oil yield were found to be higher than check population. 

 

Türkçe Başlık: Aydın İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarında 

Kemotiplerin Belirlenmesi ve Seleksiyonu Üzerinde Araştırma 

İngilizce Başlık: An Investigation on Selection and Determination of Kemotypes 

Oregano (Origanum onites L.) Population in Aydın Province 

Yazar Adı: E. BAYRAM, N. ÖZAY, H. GEREN, A. CEYLAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Bornova, İzmir 

Kaynak: Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7–11 Eylül, 1998, s:305–313. Aydın. 

Özet: Bu araştırmada, Aydın ilinin dört farklı yöresinden toplanan İzmir Kekiği 

(Origanum onites L.) populasyonlarının, bazı agronomik ve kalite özelliklerini 

belirlemek ve söz konusu populasyonlarda verimi ve uçucu yağ oranı yüksek tipleri 

geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Aydın ilinden 1-Aydın-Köşk-Aşağıkaratepe, 
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2-Aydın-Karacasu-Karabağlar, 3-Aydın-Çine-Bademler, 4-Aydın-Söke-Bağarası 

olmak üzere dört farklı lokasyondan tohum toplanmıştır. Toplanan tohumlardan elde 

edilen fideler Bornova ekolojik koşullarında, her lokasyondan yaklaşık 200 bitki 

olacak şekilde dikilmiştir. Gelişen tek bitkilerde bitki boyu (cm), yeşil herba verimi 

(g/bitki), drog herba verimi (g/bitki) ve uçucu yağ oranı (%) iki yıl süre ile 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study, it is aimed to determine some agronomic and quality 

characteristics of oregano population, which were collected from 4 different location 

of Aydin province, and to improve high yielded and quite essential oil content types 

in the population. This investigation was conducted under Bornova ecological 

condition in 1996 and 1997. The seeds were collected from 4 different location of 

Aydın; l-Aydın-Köşk-Aşağıkaratepe, 2-Aydın-Karacasu-Karabağlar, 3-Aydın-Çine-

Bademler, 4-Aydın-Söke-Bağarası. The plant obtained from the seeds was planted in 

such a way that about 200 others would grow in each location under the ecological 

condition of Bornova. Plant height (cm), green herba yield (g/plant), drog herba yield 

(g/plant) and the rate of essential oil (%) were determined for 2 years in each 

growing plant. 

 

Türkçe Başlık : Origanum onites L. ve Kekik Siklon Tozunun Lipitleri ve Kekik 

Siklon Tozunun Değerlendirilmesi 

İngilizce Başlık : Lipids of Origanum onites L. and origanum cyclene powder and 

utilization of origanum cylone powder 

Yazar Adı : Nezihe AZCAN 

Danışman : Prof. Dr. Mustafa KARA 

Kaynak : Osmangazi Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Doktora Tezi 163 sayfa, 

1998, Eskişehir. 

Özet : Bu çalışmada piyasa kaynaklı Origanum onites L. (İzmir kekiği) ve 

endüstriyel üretim artığı kekik siklon tozu materyal olarak kullanılmıştır. Türkiye'de 

kekik üretimi için kullanılan türlerin toprak üstü kısımları öğütüldüğü zaman 

siklonda biriken tozlardan bugüne kadar herhangi bir şekilde yararlanılamamıştır. 
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Endüstriyel üretim arttıkça her geçen yıl kekik siklon tozu miktarında da artış 

olmaktadır. 

 Atık olarak biriken materyalden yararlanmak amacıyla bugüne kadar lipit 

içeriği belirlenmemiş olan Origanum onites in ve kekik siklon tozunun farklı çözücü 

sistemleri ile ham lipit ekstreleri elde edilmiştir. Elde edilen ham lipit ekstre 

verimleri %4.2 ile %8.4 arasında değişmektedir. 

 Sabunlaşma işleminden sonra ham lipit ekstresi içinde bulunan 

sabunlaşmayan kısmın içeriğinde bulunan steroller ve hidrokarbonlar kromatografik 

yöntemlerle elde edildikten sonra bileşikleri gaz kromatografisi (GC) ve gaz 

kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) yöntemleriyle tanımlanmıştır. Her iki 

materyalde de sterollerin ana bileşiği olarak P-skosterol, hidrokarbonların ana 

bileşiği ise Origanum onites'te nonakosan, kekik siklon tozunda ise hentriakontan 

olarak belirlenmiştir. 

 Ham lipit ekstresi kolon kromatografisi ve zıt akımlı dağılım yöntemleriyle 

nötral lipit, glikolipit ve fosfolipit guruplarına ayrıldıktan sonra her bir gurubun 

içermiş olduğu lipit bileşikleri ince tabaka kromatografi yöntemiyle belirlenmiştir. 

 Origanum onites ve kekik siklon tozuna ait ham lipit ekstresinin ve her bir 

lipit gurubunun yağ asitleri metil esterleri formuna dönüştürüldükten sonra GC/MS 

yöntemiyle yağ asit kompozisyonları belirlenmiş olup yağ asidi içeriği açısından 

uyum içinde oldukları gözlenmiştir. Origanum onites ham lipit ekstresinin içermiş 

olduğu yağ asitleri arasında ana bileşikler olarak linolenik asit (%44.5), palmitik asit 

(%23.3), linoleik asit (%13.5), oleik asit (%8.2) belirlenmiş, kekik siklon tozunun 

etanollü ham lipit ekstresinin yağ asit bileşiklerinin ise palmitik asit (%38.6), 

linolenik asit (%18.8), oleik asit (%14.3), linoleik asit (%12.7) olduğu bulunmuştur. 

Kolon kromatografi yöntemiyle etanollü siklon tozu ekstresinden P-sitosterol ve p-

sitosterol-P, D-glcp izole edilmiş olup NMR spektrumları alınmıştır. 

 Ayrıca her iki materyalin içermiş olduğu pigmentler UV spektrometrisi ile 

belirlenmiş olup klorofil Ma" , "b"; fiyofitin ssa" , "b" ve karotenoit miktarlan 

hesaplanmıştır. 

 Pilot ölçekte üretimi yapılan kekik siklon tozunun etanollü ham lipit 

ekstresinin farmakolojik çalışmalan sonucunda akut toksisite değeri 250 mg/kg i.p. 
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(intraperitoneal, enjeksiyonun yapıldığı yer) olarak bulunmuştur. Analjezi deney 

sonucunda ise test edilen en yüksek dozda dahi (1000 mg/kg i.p.) termal ve mekanik 

aljezik uyanlar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı dolayısıyla analjezik 

etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

 Farmakolojik çalışmalardan alman olumlu sonuç ve etanollü ham lipit 

ekstresinin içermiş olduğu yağ asitlerinden dolayı ekstre şampuan yapımında 

denenmiş olup hazırlanan şampuanın istenen özelliklere sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : Origanum onites L. (İzmir kekiği) herb purchased from the market 

and cyclone powder which is a waste material of industrial Origanum preparation, 

were used in this study. 

 Since Origanum cyclone powder has no industrial use, its continuous 

production creates disposal problem in Origanum herb milis. 

 The fîrst aim of this study was to determine the lipid compositions of 

Origanum onites and Origanum cyclone powder and secondly to seek fields of 

utilization for the lipid extract of Origanum cyclone powder. 

 Lipids were extracted from each material using various solvent systems. The 

yield of total lipid extracts varied between 4.2% and 8.4% (on absolute dry weight) 

according to the solvent system used. 

 After saponification of the lipit extract, sterols and hydrocarbons of 

unsaponifable part were separated by chromatographic methods and their 

compositions were determined by GC/MS analysis. The main component of sterols 

was P-sitosterol in both material and the main component of hydrocarbons were 

nonacosane in Origanum onites, hentriakontane in Origanum cyclone powder. 

 Total lipit extracts were fractionated into neutral, glyco and phospholipids by 

column chromatography, and into neutral, polar lipids by counter current 

distribution. The lipid components and fatty acid compositions of each class were 

investigated by Thin Layer Chromatography and GC/MS after converting them into 

methyl esters. The fatty acid compositions of each material were found to be similar. 

The main fatty acid components of Origanum onites and Origanum cyclone powder 
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were linolenic acid (44.5%; 18.8%), palmitic acid (23.3%; 38.6%), linoleic acid 

(13.5%; 12.7%), oleic acid (8.2%; 14.3%), respectively. 

 P-sitosterol and J3-sitosterol-p-D-glcp (glycopyranoside) were isolated from 

cyclone powder extract by column chromatography. 

 The pigments were İsolated from Origanum onites and Origanum cyclone 

powder with acetone and analyzed with UV-spectrofotometry and TLC. 

 The acute toxicity (LD50) of the ethanolic lipid extract of Origanum cyclone 

powder was fotmd as 250 mg/kg i.p., mice. There was no analgesic activity even 

when the extract was applted in high doses (1000 mg/kg i.p., mice) in response to 

thermal and mechanical algesic stimuli. 

 Because of its favourable fatty acid composition, the lipid extract of 

Origanum cyclone powder was used for shampoo preparation and the results were 

found to be very promising. 

 

Türkçe Başlık : Türkiyenin Origanum L. Taksonlarının Polen Morfolojisi 

İngilizce Başlık : Pollen Morphology of Origanum L. Taxa of Turkey 

Yazar Adı : Hanife AKYALÇIN 

Danışman : Prof. Dr. Gülendam TÜMEN  

Kaynak : Uludağ Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 106 sayfa, 1998, Bursa. 

Özet : Bu araştırmada, dış morfolojik özelliklerine göre teşhis edilen Origanum L. 

cinsine ait 22 taksonun polen morfolojileri ışık ve skenning elektron 

mikroskoplarında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her taksonun ayrı ayrı 

palinolojik tanımları yapılmıştır. Taksonomik problemlerin palinolojik bilg iler le  

tür seviyesinde çözümü iç in polen morfolojik özellikleri ve SEM 

mikrofotoğraflarında gösterdikleri ornementasyonları diagnostik karekter olarak 

kabul edilmiştir. SEM mikrofotoğraflarından elde edilen palinolojik bilgilere göre, 

Origanum L. cinsinin polenleri retikulat ve supraretikulat ornementasyon gösteren 

polenler olarak ayrılmıştır. Retikulat ornementasyon gösteren Chilocalyx 

seksiyonunda bulunan taksonlar O. bilgeri, O. minutiflorum, O. micranthum; 

Brevifilamentum seksiyonunda bulunan takson O. hüsnücan-başerii’dir. O. 

hüsnücan-başerii Brevifi lamentıım seksiyonundan hem uçucu yağı hem de 
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palinolojik özellikleri açısından farklılık gösterir. Diğer taksonlar da supraretikulat 

ornementasyon görülür. Supraretikulat ornementasyon gösteren her takson için 2 

µ2'de ortalama lümina sayısı, perforasyon ve perforasyonların çapları ölçülmüştür. 

Bu palinolojik özellikler, türlerin d ış morfolojik özellikleri ve kimyasal 

karekterleride kullanılarak tartışılmış, taksonomik problemlere palinolojik özellikler 

yardımıyla çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 

Özet (İngilizce) : Pollen morphology of 22 taxa of Origanum L., which have been 

described in accordance with their out-morphological characteristics, has been 

comparatively examined through the light and scanning electron microscopes in this 

study. Each taxon has been described palynologically. Pollen morphological 

characteristics of these species and their ornamentation based on SEM studies have 

been accepted as diagnostic characters to solve taxonomic problems by palynological 

features at the specific level. According to palynological data obtained by SEM 

microphotographs, pollen of Origanum L. has been determined to show reticulate 

and suprareticulate ornamentation.Chilocalyx section which shows reticulate 

ornemantation, its taxons are O. bilgeri, O. minutiflorum, and O. micranthum. O. 

hüsnücan-başerii is one of the taxons in Brevifilamentum section and this taxon 

shows reticulate ornemantation, too. O. hüsnücan-baserii differs from 

Brevifilamentum section both its essential oil and palynological properties. 

Suprareticulate ornemantation has been seen in other taxons. The number of lumina, 

perforation and diameter of perforation for each taxon have been measured in 

suprareticulate ornamentation. These palynological features have been measured. 

These palynological features have been discussed using pollen morphological 

characteristics and chemical characters of these sepices, and a solution to the 

taxonomic problems has been tried to be found using these palynological 

characteristics. 

 

Türkçe Başlık: Mercan Köşk ( Majorana hortensis Moench )'de Gelişme 

Dönemlerine Göre Verim ve Kalite 

İngilizce Başlık: Determination of Yield and Quality in Marjoram As Influenced By 

Development Periods 
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Yazar Adı: M. ÖZGÜVEN and S. TANSI 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Adana 

Kaynak: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999,23(supp1):11-17 

Özet: Mercanköşk Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen çok yıllık çalı formunda 

bir bitkidir. Baharat olarak kullanımı yanısıra, uçucu yağının antimikrobiyal ve 

antibakteriyal özellikleri bulunmaktadır. Çukurova bölgesine çok iyi uyum gösteren 

Mercanköşk'ün en yüksek ortalama yaş herba (1077.2 kg/da) ve kuru herba verimi 

(492.9 kg/da) ile uçucu yağ verimleri (7.77 l/da) çiçeklenme sonrasında elde 

edilmiştir. Uçucu yağın ana bileşenlerini -terpinen, p-cymol ve terpineol 

oluşturmuştur. Geraniol, p-cymol ve cineol oranları sadece farklı gelişme 

dönemlerinden etkilenirken, sabinen, myrcen, Borneol, terpineol, thymol ve 

carvacrol oranlarının hem gelişme dönemlerine hem de yıllara göre değiştiği 

saptanmıştır. 

Özet (İngilizce): Marjoram, naturally grown in Mediterranean region, is a perennial 

shrub. It is used as spices, and its essential oil has also antimicrobial and antibacterial 

properties. Marjoram is well adapted to Çukurova conditions, so, the highest fresh 

(1077.2 kg/da) and dried herba yields (492.9 kg/da) and essential oil yield (7.77 l/da) 

were obtained at post-flowering stages. The determined main components of its oil 

were -terpinen, p-cymol and terpineol. The contents of geraniol, p-cymol and cineol 

were found to be influenced by only development stages while sabinen, myrcen, 

borneol, terpineol, thymol and carvacrol contents were influenced by both 

development stages and experiment years. 

 

Türkçe Başlık: İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Islahında Geliştirilen Klonları 

Agronomik ve Kalite Üzerinde Araştırma 

İngilizce Başlık: Investigation On Agronomical and Quality Characteristics of 

İmproved in Origanum ( Origanum onites L.,) Breeding 

Yazar Adı: A. CEYLAN, E. BAYRAM and H. GEREN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., İzmir 

Kaynak: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999,23(5):1163-1168 
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Özet: Batı ve Güneybatı Anadolu bölgesi florası Origanum türleri bakımından çok 

zengin bulunmaktadır. Floradan toplanan tonlarca Origanum onites L. bitkisi hem 

yurt içinde tüketilmekte ve hem de ihraç edilmektedir. Bu çalışmada, İzmir, Muğla 

ve Antalya yöresinden toplanan Origanum onites L. populasyonlanndan seleksiyonla 

geliştirilen 14 klonun agronomik ve teknolojik özellikleri Bornova ekolojik 

koşullarında yürütülen çalışma ile belirlenmiştir. İki yılın ortalaması olarak 1276 

kg/da drog herba, 742 kg/da drog .yaprak elde edilmiş, uçucu yağ oranı %2.61-5.12 

arasında değişmiş, carvacrol oranı ise %70.73-85.68 arasında varyasyon göstermiştir. 

Özet (İngilizce): Flora of west and southwest Anatolian regions are very rich in 

terms of Origanum species. A large amount of Origanum onites L. plants collected 

from the flora is consumed in Turkey and exported. In order to determine 

agronomical and technological characteristics of 14 improved clonnes by selection of 

Origanum onites L. populations collected flora of İzmir, Muğla and Antalya regions 

this study was conducted under Bornova ecological conditions. According to two 

years averages; drog herbage and drog leaf yield were obtained 12760 kg/ha, 7420 

kg/ha, respectively. Essential oil rate varied from 2.61% to 5.12%, carvacrol rate 

varied from 70.73% to 85.68%. 

 

Türkçe Başlık: İzmir Kekiği (Origanum onites L.)'nde Farklı Biçim Şekli ve Biçim 

Yüksekliğinin Verim ve Kaliteye Etkisi 

İngilizce Başlık: Effect of Different Cutting Treatment and Cutting Height on the 

Yield and Quality of Oregano (Origanum onites L.) 

Yazar Adı: E. BAYRAM, H. GEREN, A. CEYLAN ve N. OZAY 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Ege Ün. Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü, İzmir 

Kaynak: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Endüstri Bitkileri, 222-226, 15-

18 Kasım 1999, Adana 

Özet: Önemli ihraç bitkilerimizden olan İzmir kekiği (Origanum onites L.)'nin son 

yıllarda küçük alanlardan başlayarak giderek artan miktarlarda üretimine doğru bir 

yönelme başlamıştır.  

 Bu çalışmada, Bornova ekolojik koşullarında farklı biçim şekli ve biçim 

yüksekliğinin İzmir kekiğinde verim ve kaliteye etkisini ortaya koymak 
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amaçlanmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan, iki yıl (1996-97 ve 

1997-98) süre ile yürütülen bu çalışmada bitki boyu (cm), yeşil herba verimi (kg/da), 

drog herba verimi (kg/da), drog yaprak verimi (kg/da) ve uçucu yağ oranı (%) 

belirlenmiştir. Bitki boyu 1. yıl 42.0-44.7 cm, 2. yıl 36.8-42.9 cm. yeşil herba verimi 

1. yıl 3070.2-4534.8 kg/da, 2. yıl 2621.5-3814.1 kg/da, drog herba verimi 1. yıl 

1087.7-1578.0 kg/da, 2. yıl 856.4-1218.1 kg/da, drog yaprak verimi 1. yıl 684.5-

864.5 kg/da, 2. yıl 521.7-779.4 kg/da arasında değişmiştir. Uçucu yağ oranı ise 1. yıl 

%2.36-3.11, 2. yıl %1.74-2.45 arasında varyasyon göstermiştir. 

Özet (İngilizce): In this study it is aimed to determine effect of different cutting 

treatment and cutting height on the yield and quality of Oregano (Origanum onites 

L.) under the Bornova ecological condition.  

 Field experiment was set up in a randomised complete block design and 

carried out for two years (1996-97 and 1997-98). In this study plant height (cm), 

green herbage yield (kg/da), drog herbage yield (kg/da), drog leaf yield (kg/da) and 

essential oil rate (%) were determined. Plant height varied between 42.0 cm to 44.7 

cm and 36.8-42.9 cm, green herbage yield 3070.2-4534.8 kg/da and 2621.5-3814.1 

kg/da, drog herbage yield 1087/7-1578.0 kg/da and 856.4-1218.1 kg/da, drog leaf 

yield 684.5-864.5 kg/da and 521.7-779.4 kg/da and essential oil rate %2.36-3.11 and 

%1.74-2.45 for first and second year respectively. 

 

Türkçe Başlık : Origanum onites’in Morfolojisi, Anatomisi ve Ekolojisi Üzerinde 

Bir Araştırma 

İngilizce Başlık : An Investigation On The Morphology, Anatomy and Ecology of 

Origanum onites L. 

Yazar Adı: A. GÖNÜZ1 ve B. ÖZÖRGÜCÜ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Kocatepe University, Faculty of Science and Art, Department of Biology, Afyon 
2Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Bornova, İzmir 

Kaynak: Tr. J. of Botany 23 (1999) 19–32, TÜBİTAK 
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Özet: Bu çalışmada, Origanum onites L.’in (Lamiaceae/Labiatae) yükseklik 

değişikliklerine bağlı olarak morfolojik, anatomik, ekolojik ve fenolojik 

özelliklerindeki değişiklikler ile eterik yağ miktarlarındaki farklılıklar araştırılmıştır. 

 Yükseklik artışına paralel olarak iletim dokusu ve korteks alanlarında bir 

artışa benzer şekilde bitkinin gövde ve alt yaprak boylarında bir azalma gözlenmiştir. 

Keza bu faktör ile stoma sayısı ve büyüklüğünde değişiklikler meydana gelmiştir. 

Eterik yağ miktarının yüksekliğe paralel olarak değiştiği görülmüştür. 

Özet (İngilizce): Possible variations in the morphology, anatomy, ecology and 

phenology of Origanum onites L. (Lamiaceae/Labitae) in relation to altitudinal 

variations was studied together with the differences in etheric oil content.  

 A decrease in the stem and lower leaf lengths was observed compared with an 

increase in the cortical area and vascular tissues in parallel with altitudinal increases. 

The number and size of stomata also varied with this factor. Etheric oil content was 

found to be different in relation to altitude. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. Uçucu Yağ Altı Suyunun Sıçan Mide Fundus, 

Duodenum, İleum Üzerine Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of The Aquaeus Distillate Which Accumulates Under The 

Essential Oil of Origanum onites L. On The Rat Gastric Fundus, Duodenum and 

İleum  

Yazar Adı: Esra ŞEKER 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Süleyman AYDIN 

Kaynak: Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 74 sayfa, 1999, 

Eskişehir 

Özet: Kekik, yemeklere verdiği koku ve lezzetin yanı sıra, halk arasında bazı 

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle gastrointestinal 

rahatsızlıklarda yaygın kullanımı nedeni ile Origanum onites L. uçucu yağ altı 

suyunun bu sistem üzerindeki etkileri çalışmamızın konusu olmuştur.  

 Origanum onites L. uçucu yağ altı suyunun 0.01, 0.02, 0.04 ml./ml. 

dozlarında sıçan mide fundus, duodenum ve ileumu üzerindeki etkileri izole organ 

banyosu deneyleri ile açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Origanum onites L. uçucu yağ 
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altı suyunun doz bağlı olarak mide fundus, duodenum ve ileum üzerinde asetilkolinle 

stimüle edilmiş kasılmaları inhibe ettiği bulunmuştur. Çalışmamızda Origanum 

onites L. uçucu yağ altı suyu, ileumun spontan aktivitesini, doza bağlı olarak, 

tamamen inhibe etmiş, aynı zamanda belirgin bir gevşeme gözlenmiştir. Bu inhibütör 

etkilerin mide ve duodenumda, ileuma göre daha az olduğu görülmüştür. YAS 

uygulanmasının farklı organlarda farklı cevaba neden olduğu gözlenmiştir. 

 Bu konuda yapılmış diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak gözlenen 

antispazmodik etkinin uçucu yağ altı suyunda bulunan bileşiklerin %96.923'ünü 

oluşturan karvakrolden ileri geldiği sonucuna varılmıştır. 

Özet (İngilizce) : Origanum onites L. which known as kekik is widely used for its 

flavour and smell in daily life and also for various diseases in Turkish folk medicine. 

Since aquaeus distillate which accumulates under the essential oil of O. onites L. 

(YAS) has a widespread use against gastrointestinal disorders, the aim of this study 

was to investigate the effects of YAS on the gastrointestinal system of rats. 

 Three different doses (0.01, 0.02 and 0.04 mL/mL) of YAS was investigated 

on the isolated rat fundus, ileum and duodenum in response to acetylcholine 

contractions. A dose dependent inhibition was observed by YAS application to the 

isolated organs. Spontaneous activity of the isolated rat ileum was completely 

inhibited resulting a dramatic relaxation. On the other hand this inhibitory and 

relaxing effects of YAS was less on the isolated duodenum and fundus indicating a 

different sensitivity of gastrointestinal segments to the inhibitory effects of YAS, 

which gradually increases towards distal segments. 

 Taking into consideration the previous studies on this subject, it is concluded 

that antispasmodic actions of YAS may be due to the presence of carvacrol, which is 

shown to be the major constituent of YAS (96.923%). 

 

Türkçe Başlık : Denizli Yöresi Lokal Endemik Origanum hypericifolium Üzerinde 

Morfolojik, Anatomik ve Korolojik Çalışmalar 

İngilizce Başlık : Morphological, Anatomical and Chorological Investigations Local 

Endemic Origanum hypericifolium Growing in Denizli Region 

Yazar Adı : Şenay SÖNMEZ (ÖZDEMİR) 
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Danışman : Prof. Dr. Gülendam TÜMEN  

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 45 sayfa, 1999, 

Balıkesir. 

Özet : Origanıım hypericifolium O. Schwartz & P.H. Davis, Denizli ili ve ilçelerinde 

halk arasında “Çökelek kekiği”, “Kekik” adı altında bilinmektedir. Bitki çeşitli 

hastalıklarda özellikle Şeker Hastalığı tedavisinde bitkisel çay olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca toz haline getirilip peynir ve yemeklerde baharat olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmamızda Origanum hypericifolium O. Schwartz & P.H. Davis morfolojik, anatomik 

ve korolojik özellikleri açıklanmış, yayılışı verilmiştir. 

 Bitki çok yıllık, yarı çalı, 30-105 cm boyda, tüylüdür. Gövde eğik tırmanışlı ve 

belirgin olmayan dört köşeli, yükselici, çok dallıdır. Çiçek durumu spikula şeklindedir. 

Her spikulada 6-12 brakte bulunur. Kaliks tubulat, gamosepal, 11-16 damarlıdır. 

Kaliks iki dudaklı, üst dudakta üç diş ve alt dudakta iki diş vardır. Kaliks boğazı iç yüzde 

sık ve beyaz tüylüdür. Kaliks salgı tüyleri taşır. Korolla pembe, beyaz ve mor 

renklerdedir. Korolla iki dudaklıdır, üst dudak iki ve alt dudakta üç diş vardır. 

Brakteler sarımsı-yeşil, eflatun renklerdedir. Yapraklar belirgin olmayan saplı, akut, 

yeşilimsi puslu, siyah noktacıklar halinde salgı tüyleri taşır. 

 Gövde, üzeri kalın bir kütikula ile örtülü epiderma tabakasının altında düzensiz 

çeperli hücrelerden oluşmuş köşelerde kalınlaşmış kollenkima tabakası taşır. Korteksin 

iç sınırını tek sıralı endoderma hücreleri oluşturmuştur. Kambiyum belirsiz, floem dar 

bir halka halindedir ve ksilem öze kadar iner. Yaprakta epidermalar bir sıralı, kalındır. 

Palizat parenkiması 1 sıralı, sünger parenkiması 2-5 sıralıdır. 

Özet (İngilizce) : Origanum hypericifolium O. Schwartz et P.H. Davis is known as 

“Çökelek kekiği or Kekik” among local people in the vicinity of Denizli. This plant is 

used for treatment of some deseases, especially for diabet as herbal tea. Furthermore, 

after ground up it is added to cheese and meal as spice. The morphological, 

anatomical structures and chorological properties of the plant have been given here. 

 This plant is perennial, subshrub, 30-105 cm tall, puberulent. Stem is 

ascending and slightly quadrangular. Inflorescens is in spicules. Each spicula has 6-12 

bracts. Calyx is tubulat, gamosepal, 11-16 veined. Calyx is 2 lipped; upper lip with 3 

teets and lover lip with 2 teets. Calyx throat usually with a ring of white hairs. Calyx is 
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also with glandular hairs. Corolla is pink, white and purple. It is 2 lipped; upper lip with 

2 teets and lover lip with 3 teets. Bracts yellowish-green grey or purple. Leaves is slightly 

sessile, acut, greenish glaucous, with glandular hairs as black spots. 

 Stem contain collenchyma layer. The collenchyma layer is situated under epiderm 

layer with covered thick cuticle. The collenchyma cells have irregular cell walls and they 

found more at angels. Cortex layer line started single rowed endoderm. Cambium is 

uncertain. Phloem is as circle with a few cell layers and Xylem extends to central part. 

Epiderm of the leaves is single rowed and thick. Palisade mesophyll tissue is one rowed 

and spongy mesophyll tissue is 2-5 rowed. 

 

Türkçe Başlık: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. 

Türleri Üzerinde Anatomik, Morfolojik ve Sitotaksonomik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Anatomical Morphological and Cytotaxonomical Researches On 

Some Origanum L. Species, Growing Eastern Part of Mediterranean Area 

Yazar Adı: Ali Günay BALIM 

Danışman: Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU 

Kaynak: Dokuz Eylül Ü. Fen Edebiyakültesi-Doktora Tezi 73 sayfa, 1999, İzmir 

Özet: Bu araştırmada Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren Origanum L. 

cinsine ait üçü endemik olan, sekiz taksonun anatomik, morfolojik ve sitotaksonomik 

özellikleri incelenmiştir. 

 Araştırma konusu olarak ele aldığımız bu sekiz Origanum L. taksonunun 

örnekleri araziden toplanarak, herbaryumları yapılmış, bir örneği de E.Ü. Herbaryum 

Merkezi'ne kaydedilmek üzere verilmiştir. Bu çalışmada incelenen taksonların tespit 

edilen özellikleri, literatürde yer almadığı dikkate alınarak, orijinal şekil ve 

bulgularla metinde verilmiştir. Daha önceleri Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki yayılış 

alanları içerisinde yer almayan O. hypericifolium O.Schwarz&P.H.Davis ilk defa 

tarafımızdan tespit edilmiştir. 

 Yaptığımız çalışmalar sonucunda Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren 

O. hypericifolium O. Schwarz&P.H.Davis, O. leptocladum Boiss., O. micranthum 

Vogel, O. majorana L., O. onites L., O. syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart, 

O. vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart ve O. laevigatum Boiss. taksonları 
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anatomik, morfolojik, sitotaksonomik ve diğer bazı özellikler yönünden incelenmiş 

ve taksonomide kullanılabilecek karakterler verilmeye çalışılmıştır. 

 İncelenen tüm örneklerin anatomik özelliklerine baktığımızda; kök 

anatomilerinde tüm örneklerde, dışta epidermis, bunun altında periderm yer almakta 

ve ksilem ise tümünde geniş bir yer kaplamaktadır. Kambiyum tabakası ise türlere 

göre dar ve geniş olarak varyasyon göstermektedir. Kök anatomisinde belirgin bir 

farklılık ayırt edilmemekle birlikte tespit edilen farklı özellikler tablo halinde 

verilmiştir. Gövde enine kesitlerde, anatomik yapı genel hatlarıyla Metcalfe&Chalk 

(1957)'da belirtilen yapıya uygunluk göstermektedir. Gövde anatomik yapıda 

epidermis tabakası görülmekte, ancak incelenen tüm taksonların dışında O. onites 

L.'de tek sıra epidermisin yanı sıra belirgin bir kutikula kırışıklığına 

rastlanmamaktadır. Endodermis; O.syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart ve 

O. laevigatum Boiss.'de yok, diğer taksonlarda mevcuttur. Yapraklar; kutikula, üst 

epidermis, 1–2 sıralı palizat parankiması, dar beya geniş vasküler boşluklu sünger 

parankiması ve alt epidermisten meydana gelmiştir. O. onites L.'de gövde 

anatomisinde tespit edilen kutikula kırışıklığına yaprak anatomisinde de 

rastlanmaktadır. Bu bakımdan diğer örneklerde rastlamadığımız bu durum 

sınıflandırmada yararlı olabilecek bir kriter olarak alınabilir. Yapılan araştırmalarda 

incelenen tüm örneklerin polenleri, Stephanokolpat tipte olduğu, polen şeklinin 

ekvatoralde spheroid, polarda ise suboblat oldukları tespit edilmiştir. 

 Yapılan incelemelerde morfolojik özelliklerin Ietswaart (1980) ve Davis 

(1982) verilerinden bazı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Morfolojik 

özelliklere metinde yer verilirken, farklılıklar ayrıntılı olarak tablo halinde 

verilmiştir. 

 Bu çalışmada ele alınan 8 Origanum L. taksonu sitotaksonomik yönden ilk 

kez incelenmiş ve kromozom sayıları tespit edilmiştir. Daha önceden Scheerer 

(1940)'a atfen Ietswaart (1980)'in tespit ettiği 2n=32 kromozom sayısına bu 

çalışmada rastlanmamıştır. Ele aldığımız tüm Origanum L. taksonlarında kromozom 

sayısı 2n=30 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada incelenen örneklerden yalnızca O. 

micranthum Vogel’de bir çift satellitli kromozom olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet (İngilizce) : In this study, the anatomical, morphological and cytotaxonomical 

features of eight taxons, three of which in endemic, belonging to genus Origanum L. 

which shows spreading in the area of East Mediterranean were examined. 

 After the samples of eight Origanum L. taxons were collected from the land, 

their herbariums were made and later a specimen of it was given to Herbarium 

Center of Aegean University in order to be recorded. 

 Taking note that features of taxons examined in this study don't take part in 

the literature datum was given with their original shapes and findings in the text. O. 

hypericifolium O. Schwarz & P.H.Davis which don't take part within the spreading 

areas in the area of East Mediterranean were determined first by this study. 

 At the end of the studies we made, O. micranthum Vogel, O. majorana L., O. 

onites L., O. syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart, O. vulgare L. ssp. hirtum 

(Link) Ietswaart and O. laevigatum Boiss. taxons which shows spreading in the area 

of the East Mediterranean, were inspected in the aspect of anatomic, morphologic 

and cytotaxonomical and some other features, and the characters, which can be used 

in taxonomy, were tried to be given. 

 When looked at the anatomic features of all models being inspected, 

epidermis at the surface and periderm under the dermis covers a great place in root 

anatomies of all models. As to cambium layer, it shows a great variation as narrow 

and wide depending on the species. A certain difference in root anatomy is not 

distinguished, however, different features being distinguished were given in tables. 

At the stem cross section in, width, anatomical structure with its general lines shows 

appropriateness to the structure being states in Metcalfe & Chalk (1957). At the stem 

anatomical structure, layer of epidermis is seen, but an obvious cuticle wrinkles 

together with one line epidermis were seen only in O. onites L., apart from all taxons 

experienced. 

 Endodermis is present in O. syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart and 

O. laevigatum Boiss. and present in other taxons. Leaves consist of cuticle, upper 

epidermis, palisade layer with 1-2 line(s), spongy layer with wide and narrow 

vascular pith and lower epidermis. 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

255 

 The cuticle wrinkles fixed at stem anatomy at O. onites L. was also found at 

the leaf anatomy. So, this situation which is not found at the other samples, can be 

accepted as a useful critter for taxonomy. The pollens of all the examined species are 

stephanokolpat type and it was determined that the shape of pollen is spheroid, and 

suboblat in respect of polar. 

 At the examinations, it was determined that morphologic features show 

differences from data of Ietswaart (1980) and Davis (1982). While morphological 

features were given in the text, differences were given in detail in table. 

 Eight Origanum L. taxons, handle in this study were examined first time in 

respect of cytotaxonomic aspect, and their numbers of chromosomes were 

determined. 2n=32 chromosome number, which was determined early by Ietswaart 

(1980) described to Scheerer (1940), was not found in this study. Chromosome 

number in all the Origanum L. taxons, we handled is counted as 2n=30. It is also 

determined that, of samples examined in this research, only O. micranthum Vogel 

has a double satellite chromosome. 

 

Türkçe Başlık : Manisa Yöresi Kültür Kekiği (Origanum Spp. L.) Üretim 

Alanlarındaki Heteroptera Takımına Bağlı Böcek Faunasının Belirlenmesi 

Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık : The Studies On Determination of Insect Fauna Belonging To 

Heteroptera in Production Area of Origanum Spp. L. in Manisa Province 

Yazar Adı : Göksal BEYAZ 

Danışman : Doç. Dr. Serdar TEZCAN 

Kaynak : Ege Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 79 sayfa, 2000, İzmir. 

Özet : Manisa yöresi kültür kekiği üretim alanlarında bulunan Heteroptera takımına 

ait böcek faunasının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma 1998-1999 yıllarında 

Salihli ve Turgutlu'daki 2 ayrı üretim alanında gerçekleştirilmiştir. Örnekler haftalık 

aralıklarla atrapla toplanmıştır. Çalışma sonucunda 5 familyaya ait 24 tür tespit 

edilmiştir. Bunlar Pentatomidae familyasına bağlı Dolycoris baccarum Linnaeus, 

Eurydema ornatum Linnaeus ve Nezara viridula Linnaeus; Rhopalidae familyasına 

bağlı Liorhysus hyalinus Fabricus, Stictopleurus pictus Fieber, Corizus hyoscyami 
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Linnaeus, C. fenestella Horvath, Brachycaenus tigrunus Schilling, Rhopalus 

parumpunctatus Schiling ve R. subrufus Gmelin; Lygaeidea familyasına bağlı Nysius 

graminicola Kolenati, N. cymoides Spinola, N. ericae Schilling, N. thymi Wolf ve 

Piocoris erythracephalus Lepeletier&Serville; Nabidae familyasına bağlı Nabis 

pseudoferus Remane ve N. punctatus Remane; Miridae familyasına bağlı 

Campylomnua diandrsicornis Reuter, Exolygus pratentis Linnaeus, Trigonotylus 

pulchellus Hahn, Taylorilygus pallidulus Blanchard, Macrolophus caliginosus 

Wagner, M. nubilus Herrich&Schaffer ve Deraecoris serenus Douglas&Scott'tur.En 

yoğun türler olarak ise Nysius thymi ve N. ericae tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : This study was carried out to determine the Heteroptera fauna of the 

Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli during the years of 1998 and 1999. 

The specimens were collected weekly intervals by sweeping net. 

 In this investigation 24 species were identificated belonging to 5 families of 

Heteroptera. These are Dolycoris baccarum Linnaeus, Eurydema ornatum Linnaeus 

and Nezara viridula Linnaeus belonging to Pentatomidae; Liorhyssus hyalinus 

Fabricius, Stictopleurus pictus Fieber, Corizus hyoscyami Linnaeus, C fenestella 

Horvath, Brachycarenus tigrinus Schilling , Rhopalus parumpunctatus Schilling and R 

subrufus Gmelin belonging to Rhopalidae; Nysius graminicola Kolenati, N cymoides 

Spinola, N ericae Schilling, N thymi Wolf and Piocoris erythracephalus Lepeletier & 

Serville belonging to Lygaeidae; Nabis pseudoferus Remane and N punctatus Remane 

belonging to Nabidae; Campylomnua diandrsicornis Reuter, Exolygus pratensis 

Linnaeus, Trigonotylus pulchellus Hahn, Taylorilygus pallidulus Blanchard, 

Macrolophus caliginosus Wagner M nubilus Herrich & Schaffer and Deraeocoris 

serenus Douglas & Scott belonging to Miridae. Nysius thymi Wolf and N. Ericae 

Schilling was found as dominating species. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Origanum L. 

(Lamiaceae) Türleri Üzerinde Biyosistematik Çalışmalar 

İngilizce Başlık: Biosystematic Studies On The West Anatolian Origanum L. 

(Lamiaceae) Species 

Yazar Adı: Mehmet TEMEL 
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Danışman: Prof.Dr. Süleyman TOKUR 

Kaynak: Osmangazi Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 219 sayfa, 2000, 

Eskişehir. 

Özet: Bu araştırmada Batı Anadolu bölgesinde doğal yayılış gösteren ve 167 

istasyondan toplanan Origanum L. örneklerinin taksonomik, morfolojik, anatomik, 

palinolojik, çimlenme ve ekolojik özellikleri incelenmiştir. O. saccatum P H Davis, 

O. solymicum P H. Davis, O. hypericifolium O Schwarz et P. H Davis, O. sipyleum 

L., O. leptocladum Boiss., O. husnucan-baserii H. Duman, Z Aytaç& A.Duran, O. 

bilgeri P. H Davis, O. minutiflorum Schwarz & P. H. Davis, O. majorana L., O. 

onites L, O. vulgare L subsp hirtum (Link) Ietswaart, O. vulgare L subsp. viride 

(Boiss.) Hayek, O. vulgare L subsp. vulgare Ietswaart araştırma bölgesinde doğal 

yayılış gösteren türlerdir. 

 O. vulgare subsp hirtum C3 karesi için yeni kayıttır Ayrıca araştırma 

bitkilerinden O. hypericifolium, O. sipyleum, O. minutiflorum, O. majorana, O. 

onites ile O. vulgare subsp vulgare de araştırma bölgesinde çeşitli illerden ilk kez 

toplanmışlardır. Araştırma bitkilerinden O. saccatum, O. solymicum, O. 

hypericifolium, O. sipyleum, O. leptocladum, O. husnucan-baserii, O. bilgeri, O. 

minutiflorum endemik olan taksonlardır. Bu taksonlardan O. husnucan-baserii 

IUCN Red Data Book’a göre nadir (R) kategorisindedir. 

 Bazı Origanum türlerinin kök enine kesitlerinde parankimatik öz yoktur Bu 

bölgeyi tamamen ksilem elementleri kaplamıştır Diğer türlerde öz bölgeleri geniş 

interselüler alanlara sahip, içlerinde nişasta taneleri bulunan parankimatik 

hücrelerden meydana gelmiştir. 

 Aynı seksiyonda yer aldığı halde O. leptocladum polenleri supraretikulat, O. 

husnucan-baserii ise retikulat ornementasyon göstermektedir 

 Origanum türlerinin tohumları genel olarak günde 16 saat ışığa ve -20°C ve 

+4°C soğuğa maruz bırakıldıklarında fiziksel etkilerinin tohum çimlenmesini 

olumlu yönde teşvik ettikleri görülmüştür. 

Özet (İngilizce) : In this study, the taxonomical, morphological, anatomical, 

palynological, phsiological and ecological properties of Origanum L. species which 

were naturally distributed in West Anatolian Region and collected from 167 different 
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station were investigated O. saccatum P. H Davis, O. solymicum P H Davis, O. 

hypericifolium 0 Schwarz et P H Davis, O. sipyleum L., O. leptocladum Boiss, O. 

husnucan-baserii H Duman, Z. Aytaç& A Duran, O. bilgeri P H Davis, O. 

minutiflorum Schwarz & P H Davis, O. majorana L., O. onites L., O. vulgare L. 

subsp. hirtum (Link.) Ietswaart, O. vulgare L. subsp. viride (Boiss.) Hayek, O. 

vulgare L. subsp vulgare Ietswaart were the naturally distributed species in the study 

region 

 O. vulgare subsp hirtum was the new record for the C3 grid squares. Also, 

the species of O. hypericifolium, O. sipyleum, O. minutiflorum, O. majorana, O. 

onites and O. vulgare L. subsp vulgare were collected for the first time from 

different vilayets O. saccatum, O. solymicum, O. hypericifolium, O. sipyleum, O. 

leptocladum, O. husnucan-baserii, O. bilgeri, O. minutiflorum were the endemic 

taxa. From these taxons O. husnucan-baserii was in Rare (R) category accoding to 

IUCN Red Data Book 

 Root cross-section of some Origanum species did not have parenchymatic 

pith. This part was completely covered by xylem elements. In other species, pith 

region were consisted of parenchymatic cells which have large intercellular space 

and have starch grains. 

 Although they were in same section, the pollen ornementation of 

O.leptocladum were subrareticulate and of O. husnucan-baserii were reticulate. 

 It was shown that the seed germination of Origanum species were 

encouraged positively when they were supposed to 16 hours light per day and -20°C 

, +4°C cold. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Mercanköşk (Origanum Sp) Türlerinin Gövde Çeliklerinin 

Köklenmesi Üzerine İndol Butirik Asidin (IBA) Etkisi 

İngilizce Başlık : Effects of Indole Butyric Acide (IBA) On Rooting of Stem 

Cuttings of Some Oregano (Origanum Ssp) 

Yazar Adı : Tuncay ÜRE 

Danışman: Prof. Dr. Neşet ARSLAN  

Kaynak : Ankara Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 38 sayfa, 2000, Ankara. 
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Özet : Bu araştırma 1999 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü sera 

ve arazisinde yürütülmüştür. 

 Araştırmada Mayıs ayında alman bazı mercanköşk ( Origanum onites L. ve 

Origanum vulgare L.) türlerinin gövde çelikleri farklı dozlardaki IBA çözeltilerinde altı 

saat bekletilerek kumlu ortama dikilmesi sonucu IBA' nın çeliklerin köklenmesine ve 

tarlada tutma oranına etkisinin bulunması amaçlanmıştır. Gövde çelikleri 50, 100, 150, 

200. 250, 300 ppm' lik IBA çözeltilerinde altı saat süreyle bekletildikten sonra kumlu 

ortama dikilmiştir. Araştırma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört tekerrürlü 

olarak kurulmuş, istatistiki analizler de buna göre yapılmıştır.  

 Deneme sonuçlarına göre her iki türün tüm çelikleri canlı kalarak köklenmiştir. 

Origanum vulgare çeliklerinde kök sayısı en fazla 300 ppm' lik çözeltiden (48.40 adet), 

en az ise 50 ppm' lik çözeltiden (20.80 adet) elde edilmiştir. Origanum onites 

çeliklerinde kök sayısı en fazla 250 ppm' lik çözeltiden (48.30 adet) en az ise 

kontrolden (28.25 adet) elde edilmiştir. Origanum vulgare çeliklerinde en yüksek kök 

uzunluğu 300 ppm' lik çözeltiden (60.55 mm), en kısa ise kontrolden (33.55 mm) elde 

edilmiştir. Origanum onites çeliklerinde kök uzunluğu en yüksek 50 ppm' lik 

çözeltiden (54.30 mm), en kısa ise 300 ppm" lik çözeltiden (36.20 mm) elde 

edilmiştir. Origanum vulgare çeliklerinde tarlada tutma oranı en fazla 150 ppm' lik 

çözeltiden (%95). en düşük ise 250 ppm" lik çözeltiden (%72) elde edilmiştir. 

 Origanum onites çeliklerinde tarlada tutma oranı en fazla ile 300 ppm’lik 

çözeltiden (%93.6), en düşük ise kontrolden (%42,12) elde edilmiştir. O. vulgare 

çeliklerinde 300 ppm’lik çözelti (%95) hariç bütün çözeltilerde muamele edilen 

çeliklerin tamamı canlılığını devam ettirmiştir. O. onites çeliklerin de ise canlı çelik 

oranı en fazla %95 ile 50 ppm’lik IBA dozundan en düşük ise %85 ile kontrolden elde 

edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : This study was made in the experimental field and the greenhouse 

of Department of Agronomy, Faculty of Agriculturel University of Ankara in 1999. 

 In this study in which some oregano stem cuttings were treated with varied 

IBA concentration varied 50, 100, 150, 200, 250, 300 ppm to find out the effects of 

different IBA treatments on cuttings rooting then stem cuts of IBA to be rooted and 

to find out the effects of that on percentage of taking root of stem cuttings in the field 
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were treaded IBA for six hours and they were planted in order to be rooted. This 

study were made according to Random Plot Testing Desing with 4 replications. 

According to the result of study all stem cuts of both two species were rooted. 

 At the stem cuts of Origanum vulgare, the most stem cut number is 48.40 

with solution of 300 ppm and the least stem cut number is 20.80 which were 

obtained by solution of 50 ppm. At the stem cuts of Origanum onites, the most stem 

cut number is 48.30 with solution of 250 ppm and the least stem cut number is 28.25 

which were obtained by the control. 

 At the stem cuts of Origanum vulgare, the tallest root is 60.55 mm with 

concentration of 300 ppm and the shortest root was 33.55 mm which were obtained 

by the control. At the stem cuts of Origanum onites, the tallest root was 54.30 mm 

with solution of 50 ppm and the shortest root was 36.20 mm with solution of 300 

ppm. 

 The most on percentage of taking root of stem cuttings in the field at the stem 

cut of Origanum vulgare was %95 with solution of 150 ppm and the least was %72 

with 250 ppm of solution. At the stem cut of Origanum onites, the most on 

percentage of taking root of stem cuttings in the field was %93.06 with solution of 

300 ppm and the least was %48.12 which were obtained by control. 

 Except 300 ppm (%95) solution at stem cuts at Origanum vulgare, all stem 

cuts in the all solution were alive and this went on so. At the stem cuts of Origanum 

onites, the number of alive plant number in the box became %95 at most with 50 

ppm of solution; %85 at least which were obtained by control. 

 

Türkçe Başlık: Çanakkale Balıkesir Yöresi İzmir Kekiği (Origanum onites L.) 

Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine 

Araştırma 

İngilizce Başlık: An Investigation on the Determining of Some Agronomic and 

Quality Characteristics of Oregano (Origanum onites L. ) Populations of Çanakkale-

Balıkesir Region  

Yazar Adı: E. BAYRAM1, H. GEREN1, N. ÖZAY2 ve A. CEYLAN1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
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1Ege Ün. Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü-İzmir,  
2Ege Tarımsal Araştırma Ens.-İzmir 

Kaynak: Türkiye 4.Tarla Bitkileri Kongresi, 249-254, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ 

Özet: Araştrmada Çanakkale İlinde bir yöreden, Balıkesir İlinde üç farklı yöreden 

toplanarak Bornova ekolojik koşullarında yetiştirilen İzmir Kekiği (Origanum onites 

L.) populasyonlarının, bazı agronomik ve kalite özelliklerini belirlemek ve söz 

konusu populasyonlarda verimi ve uçucu yağ oranı yüksek tipleri geliştirmek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Çanakkale İlinde bir (Çanakkale-Ayvacık-Behramkale 

lokasyonu), Balıkesir İlinde ise üç (1-Balıkesir-Edremit-Doyran, 2-Balıkesir-Havran-

Küçükdere, 3-Balıkesir-Ayvalık-Çakmak lokasyonları) olmak üzere toplam dört 

farklı lokasyondan tohum toplanmıştır. Toplanan tohumlardan elde edilen fideler 

E.Ü. Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölünün Bornova'daki araştırma alanında 

yetiştirilmiştir. Bitkiler her lokasyon aynı olacak şekilde tarlaya dikilmiştir. Tarlada 

gelişme gösteren yaklaşık 275 adet bitkide iki yıl süre ile (1999 ve 2000) bitki boyu 

(cm), yeşil herba verimi (g/bitki), drog herba verimi (g/bitki), drog yaprak verimi 

(g/bitki) ve uçucu yağ oranı (%) belirlenmiştir. 

 Her lokasyona ait verilerin minimum, maksimum ve ortalama gibi bazi 

istatistiksel değerleri bulunmuştur. İzmir kekiği tek bitkilerinde ele alınan 

özelliklerin frekans dağılım tabloları çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 1999 

yılında yeşil herba, drog herba ve drog yaprak verimi bakımından en yüksek 

ortalama değerleri (sırasıyla 404.6 g/bitki, 136.5 g/bitki, 25.5 g/bitki) Balıkesir-

Ayvalık-Çakmak populasyonuna ait bitkiler vermiştir. 2000 deneme yılında ortalama 

yeşil herba verimi bakımından en yüksek değeri yine aynı populasyon verirken, 

ortalama drog herba ve drog yaprak verimi bakımından Balıkesir-Edremit-Doyran ve 

Çanakkale-Ayvacık-Behramkale populasyonları öne çıkmıştır. 

Özet (İngilizce): The objectives of this study were to determine some agronomic and 

quality traits of Oregano (Origanum onites L.) populations collected from 

Çanakkale-Balıkesir provinces and grown in Bornova ecological conditions, and to 

improve the types within these population which have higher essential oil rates and 

herbage yield. For this purpose the seeds were collected from 4 different locations I) 

Çanakkale-Ayvacik-Behramkale 2)Balıkesir-Edremit-Doyran 3)Balıkesir-Havran-
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Küçükdere 4) Balıkesir-Ayvalık-Çakmak. The seedlings obtained from collected 

seeds were grown in research fields of the Aegean University, Faculty of Agriculture 

in Bornova. The planting was made in field separately depending on collection sites 

of the populations. Some characteristics such as plant height (cm), fresh herbage 

yield (g/plant), drug herbage yield (g/plant), drug leaf yield (g/plant) and essential oil 

rate (%) were determined for 2 years (1999-2000) on approximately 275 individual 

plant which success fully grown in the field. 

 Some statistical values like minimum, maximum and average data of 

populations belong to each location were calculated. Frequency distribution tables of 

the characteristics observed in single plant were done. According to the results the 

highest mean values in terms of fresh herbage yield, drug herbage yield and drug leaf 

herbage yield were 404.6 g/plant, 136.5 g/plant, 25.5 g/plant, respectively and were 

determined in the crops from Balikesir-Ayvalik-Çakmak population in 1999. In 

2000, the highest value for mean fresh herbage yield were observed in the same 

population mentioned above, but in terms of mean drug herbage and drug leaf yield, 

the populations of Balikesir-Edremit-Doyran and Çanakkale-Ayvalık-Behramkale 

were improved comparing population of Balıkesir-Ayvalık-Çakmak. 

 

Türkçe Başlık: Çukurova Koşullarında Kekik (Origanum syriacum var. bevanii)' 

te Farklı Biçim Sayısının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Number of Cuttings on The Yield and Yield Component on the 

Oregano (Origanum syriacum var. bevanii) in The Çukurova Conditions 

Yazar Adı: S. KIRICI ve M. İNAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Ün. Ziraat Fak. Tarla Bitk. Bölümü, Adana 

Kaynak: Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 291-294, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ 

Özet: Türkiye’de doğal olarak yetişen Origanum syriacum var. bevanii (Holmes) 

Ietswaart, halk arasında bilinen adıyla kekik, çok eskiden beri hem baharat hem de 

halk ilacı olarak kullanılmaktadır. 

 Çukurova Koşullarında yürütülen bu çalışmada, kekikte tam çiçeklenme 

dönemi olan Haziran ayı ile kış başlangıcı olan Kasım ayında olmak üzere yılda iki 

kez biçim yapılmıştır. Denemenin ilk yılında en yüksek taze herba verimi (1144.3 
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kg/da ), kuru herba verimi (536.0 kg/da Kasım ayında yapılan biçimlerde, uçucu yağ 

oranı ise (%2.25) ilk biçimlerde tespit edilmiştir. İkinci yetiştirme sezonunda ise en 

yüksek taze herba (1297.9 kg/da) ve kuru herba (633.9 kg/da) verimleri ile uçucu yağ 

oranı (%2.66) haziran ayında yapılan biçimlerde saptanmıştır. 

Özet (İngilizce): Origanum syriacum var. bevanii (Holmes) Ietswaart, as known 

"kekik", is grown native plant for Turkey and it is used for spice and traditional 

medicine for ancient times. 

 The trial was conducted in the Çukurova conditions and the plants were 

harvested two times in the year. The first harvest was at full blooming in the June 

and the second harvest was at the begining of the winter in the November. Although 

the highest fresh (1144.3 kg/da) and dry herba yield (536.0 kg/da) were obtained 

from the November, the highest essential oil ratio (2.25%) was obtained from the 

first harvesting time. In the second year the highest fresh (1297.9 kg/da) and dry 

herba yield (633.9 kg/da) and essential oil ratio (2.60%) were determined at the first 

harvesting time. 

 

Türkçe Başlık : Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen İzmir Kekiği 

(Origanum onites L. )'nde Mevsimsel ve Diurnal Varyabilite 

İngilizce Başlık: Seasonal and Diurnal Variabilities of Origanum orites L. That 

Grown Under Çukurova Conditions 

Yazar Adı: Gülsüm YALDIZ 

Danışman: Doç. Dr. Zerrin SÖĞÜT 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 59 sayfa, 2001, Adana. 

Özet: Eylül 2000-Ağustos 2001 vejetasyon döneminde Adana ekolojik koşullarında 

yapılan bu çalışmada İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nde uçucu yağ oranı 

yönünden mevsimsel ve diurnal varyabilite, uçucu yağ bileşenlerinin ise aylara göre 

değişimi araştırılmıştır. Deneme Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü Araştırma alanında yürütülmüştür. 

 Çalışmada Eylül 2000 tarihinden başlayarak bir yıl boyunca haftanın 

Pazartesi günleri 08.00–12.00 ve 16.00 saatlerinde olmak üzere taze bitki 

sürgünlerinden yaprak örnekleri alınıp, uçucu yağ analizleri yapılmış ve aylara göre 
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uçucu yağın bileşenleri saptanmıştır. Araştırma sonunda, İzmir Kekiği (Origanum 

onites L.)’nde uçucu yağ oranının mevsimlere günün saatlerine göre değiştiği 

belirlenmiştir. En yüksek uçucu yağ oranının çimlenmenin tamamlanıp, tohum 

bağlamanın başladığı döneme rastlayan Haziran ayının ikinci haftasında ve öğleden 

sonraki biçimlerde (%2.03) olduğu tespit edilmiştir. İzmir Kekiği (Origanum onites 

L.)’nde uçucu yağ bileşiminin aylara göre değişim gösterdiği saptanmış, ana 

komponent olan karvakrol oranının bitkinin çiçeklenme dönemi olan Mayıs ayında 

en yüksek, değere (%73.65) ulaştığı belirlenmiştir. Uçucu yağın bileşenlerinden 

karvakrol, linalool ve γ-terpinen incelenen tüm aylarda bulunmuştur. 

Özet (İngilizce) : This study was carried out to determine seasonal and diurnal 

variabilities of essential oil content of Origanum onites L., grown under Adana 

ecological conditions during September 2000-August 2001. In addition to this, 

monthly variabilities of essential oil composition of Origanum onites L. Were 

studied. Trials were conducted at experimental area of Field Crops Department of 

Agricultural Faculty of Çukurova University. 

 In this study, fresh leaves from fresh plant shoots were collected every 

Monday and three times within a day (at 08.00-12.00 and 16.00 o’clock) throughout 

a year. The content and composition of essential oil were analyzed in fresh leave 

samples. As a result, essential oil content of Origanum onites L. was changed  

according to seasons and hours of the day. The highest essential oil content (2.03%) 

of Origanum onites L. was determined between the post-flowering and beginning of 

the seed formation period on the second period of June (38th week), and afternoon 

harvest. Also, essential oil composition of Origanum onites L. was changed 

according to months, and the highest value(73.65%) of, main component of essential 

oil, carvacrol was obtained from flowering period on May. Carvacrol, linalool and γ-

terpinen that are other components of essential oil of Origanum onites L., were 

determined all months analyzed. 

 

Türkçe Başlık: Isparta Koşullarında İzmir Kekiğinin (Origanum onites L.) Verimi 

ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Araştırmalar 
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İngilizce Başlık: Researches On The Yield and Essential Oil Quality of Oregano 

(Origanum onites L.) Under The Condition of Isparta Province 

Yazar Adı: H. BAYDAR 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Isparta 

Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

2002,6(2):15-21 

Özet: Bu araştırma Isparta ili ekolojik koşullarında kültüre alınan İzmir kekiğinin 

(Origanum onites L.) agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Tarla denemesi Süleyman Demirel Üniversitesi Deneme istasyonu'nda 

üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada, 1998 ve 2001 yılları arasında, yaş ve 

drog herba verimi, uçucu yağ verimi ve içeriği ile uçucu yağ bileşenleri 

incelenmiştir. Isparta ili ekolojik koşullarında kültüre alınan kekikten dört yıl 

ortalaması olarak 230.5 kg/da drog herba verimi ve 7.07 l/da uçucu yağ verimi elde 

edilmiştir. İlk biçimlerden son biçimlere doğru gidildikçe drog herba ve uçucu yağ 

verimi azalmıştır. Uçucu yağ oranlan yıllara göre sırasıyla %2.74, %3.22, %3.30 ve 

%2.60 olarak saptanmıştır. Kekikte drog flores uçucu yağı %3.94, drog folia uçucu 

yağı %3.55 ve drog herba uçucu yağı %2.85 olarak saptanmıştır. Kekik yağında 

cavracrol %54. 81-72.43, linalool %1 1.91-32.50, p-cymene %1.90-6.38, thymol 

%0.3 1-4.64, y-terpinene %0.00-3.99 ve borneol %0. 35-3.27 arasında bir değişim 

göstermiştir. Genel olarak cavracrol içeriği ileri yıllara doğru azalmış (%71.77'den 

%54.81'e), ancak ileri biçim dönemlerine doğru artmıştır (%63.89'dan %72.43'e). En 

yüksek cavracrol oranı çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda bulunmuş 

(%72.08), onu drog herbadan (%63.89) ve yapraklardan (%60.17) elde edilen oranlar 

izlemiştir. Thymol oranları ise genel olarak cavracrolun tersi olan bir seyir izlemiştir. 

Thymol oranının çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda düşük (%0.60), buna 

karşın yapraklardan elde edilen yağlarda yüksek (%4.64) olması ile dikkat çekici 

bulunmuştur. 

Özet (İngilizce): This research was carried out to determine the agronomic and 

technological properties of oregano (Origanum onites) cultivated in the Isparta 

ecological condition. The field experiment was conducted with three replication at 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

266 

the Experimental Station of The Süleyman Demirel University. In the study, fresh 

and drug herbage yield, essential oil yield and content and also essential oil 

fragments were examined in between 1998 and 2001 years. It was determined that 

the average drug herbage and essential oil yields of oregano (Origanum onites) 

grown under culture were 23.05 kg/ha and 0.707 1/ha, respectively in Isparta 

ecological condition for four years. The drug herba and essential oil yields were 

decreased from the first to the last cuts during the same year. The essential oil 

contents were 2.74%, 3.22%, 3.30% and' 2. 60% in the experimental years and 

3.94%, 3.55% and 2.85% in the floral, folial and herbal drugs, respectively. There 

was a variation in the main essential oil components as cavracrol 54.81-72.43%, 

linalool 11.91-32.50%, p-cymene 1.90-6.38%, thymol 0.31-4.64%, y-terpinene 0.00-

3.99% and borneol 0.35-3.27%, In general, cavracrol contents were decreased up to 

the forward years (from 71.77% to 54.81%), but increased up to the forward cuttings 

(from 63.89% to 72.43%). The cavracrol content was 72.08% in the oil from flower 

bunch, 63.89% in the oil from herb and 60.17% in the oil from folia. Thymol 

contents were changed to the opposite of the cavracrol orders. It was interesting that 

thymol content from flower bunch was low (0.60%), but high from folia (4.64%). 

 

Türkçe Başlık: H2O2 ile Oksidatif Strese Uğratılmış Farelerin Toplam Lipit ve Yağ 

Asitleri Üzerine İzmir Kekiği ve Mısır Püskülünün Koruyucu Etkisi 

İngilizce Başlık: Protective Effect of Origanum smyrnaeum L. and Stylus maydis L. 

On The Levels of Total Lipid and Fatty Acid Composition in Rats With Oxidative 

Stress Induced By H2O2 

Yazar Adı: U. YILDIZ ve S. ÇELİK 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Fırat Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bl., Elazığ; ? 

Kaynak: Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2002,14(2):105–

113 

Özet: Bu çalışmada hidrojen peroksit verilerek oksidatif strese maruz bırakılmış fare 

dokularında mısır püskülü ve kekik suyunun total lipit ve yağ asidi seviyelerine 

etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 25 adet erkek wistar fare; birinci grup kontrol, 

ikinci grup hidrojen peroksit, üçüncü grup kekik, dördüncü grup H2O2+ kekik ve 
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beşinci grup mısır püskülü olmak üzere rasgele 5 gruba ayrılmıştır. Beyin, karaciğer 

ve kas dokularındaki total lipit miktarı, kontrol ve H2O2+ kekik grubuna göre 

grubunda azalmıştır. Karaciğer ve kas dokularındaki total lipit miktarı kekik 

grubunda H2O2+ kekik grubuyla karşılaştırıldığında kısmen artma gözlenmiştir 

(p<0.05). Bütün dokularda kontrol ve mısır püskülü grupları arasında total lipit 

miktarı açısından istatistiksel bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Kontrol, H2O2+  

kekik ve kekik gruplarıyla H2O2 grubu karşılaştırıldığında beyin, karaciğer ve kas 

dokularında palmitik, stearik ve toplam doymuş yağ asitleri seviyeleri H2O2 

grubunda artarken, dokosaheksaenoik (22:6) ve toplam doymamış yağ asitleri 

seviyeleri ise azalmıştır. Bütün dokularda toplam doymamış yağ asit oranları kekik 

grubunda, H2O2+ kekik grubuna göre yüksek bulunmuştur. Aynı dokularda, kontrol 

ve mısır püskülü grupları arasında yağ asitleri seviyeleri açısından istatistiksel bir 

fark gözlenmemiştir. 

Özet (İngilizce): The aim of this study was to determine the effect of Origanum 

smyrnaeum L. and Stylus maydis L. supplementation on the total lipid and fatty acid 

in rat tissues with oxidative stress induced by hydrogen peroxide. Twenty-five male 

wistar rats were used in this study. All rats were randomly divided into five groups. 

The first group was used as control, the second group was, H2O2 the third group with 

Origanum smyrnaeum L.; the fourth group with H2O2 plus Origanum smyrnaeum L. 

and the fifth group with Stylus maydis L. The amount of total lipid in the brain, liver 

and muscle tissues were decreased in H2O2 group as compared with the control and 

H2O2+ Origanum smyrnaeum L. groups. The amount of total lipid were increased 

slightly (p< 0.05) in the Origanum smyrnaeum L. group as compored with H2O2 plus 

Origanum smyrnaeum L. group in the liver and muscle tissues. In all tissues, the 

amounts of total lipid was not statistically different (p>0.05) between the control and 

Stylus maydis L. groups. While, the level of palmitic, stearic and total saturted fatty 

acid were increased in the H2O2 group the level of docosahexaenoic (22:6) and total 

unsaturated fatty acid were decreased as compared with the control, Origanum 

smyrnaeum L. and H2O2 plus Origanum smyrnaeum L. groups, in the brain, liver and 

muscle tissues. The level of total unsaturated fatty acid in brain, liver and muscle 

tissues were higher in Origanum smyrnaeum L. group than the H2O2+ Origanum 
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smyrnaeum L. In all tissues, the level of fatty acids were not statistically different 

between the control and Stylus maydis L. groups. 

 

Türkçe Başlık: Ege Bölgesinde İzmir Kekiği (Origanum onites) ve Adaçayının 

(Salvia triloba) Yağ Analizlerinden Yararlanarak Yörelere Göre Kesim Zamanının 

Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Harvesting Time of Oregano (Origanum onites) 

and Sage (Salvia triloba) Using Essential Oil Anlysis in Different Zones of Aegean 

Region 

Yazar Adı: S. GÜL, N. ÖZEL, M. GÜL ve İ. ÇEVİK 

Yazarın Çalıştığı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Urla İzmir 

Kaynak: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No: 21, İzmir, 

2002 

Özet: Bu çalışmada Ege bölgesinde doğal olarak yetişen İzmir kekiği (Origanum 

onites) ile adaçayında (Salvia triloba) planlı ve kontrollü faydalanma ve kaliteli ürün 

elde etme amacıyla kesim zamanının bitkinin su miktarı ve uçucu yağ analizleri ile 

ilişkilendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

 Sonuçlar adaçayı ve İzmir kekiği için, çalışılan yörelerin hepsinde bitkinin 

kuru madde miktarlarının ve uçucu yağ oranlarının haziran ayının son haftası ile 

temmuz ayının ilk haftasında arttığını göstermektedir. GC-MS analizleri sonucunda 

İzmir kekiği uçucu yağı için karvakrol ve adaçayı için 1,8-sineol olmak üzere en 

fazla bulunan ve yağ kalitesini etkileyen bileşenlerin oranlarının artışına bakıldığında 

da aynı dönemlerde daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Marmara Bölgesindeki İstanbul Kekiği (Origanum vulgare Subsp. 

hirtum) Populasyonlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determining qualitative characteristics of Origanum vulgare subsp. 

hirtum population in Marmara Region 

Yazar Adı: A. B. TINMAZ1, M. KÜRKÇÜOĞLU2, K. H. C. BAŞER2 ve M. 

ÖZTÜRK1  
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Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA 
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, 

ESKİŞEHİR 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Sayfa: 465-472, 29-

31 Mayıs 2002, Eskişehir 

Özet: Bu çalışma ile Marmara bölgesinin değişik illerinden İstanbul kekiği 

populasyonları örneklenmiş, doğal ortamdan elde edilen bitkiler ile herbaryum 

oluşturulmuştur. Populasyonlardan alınan herba ve tohum örnekleri 

değerlendirilmiştir. 

 Bu populasyonların tohumları ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü arazisinde gözlem bahçesi oluşturulmuş, bitkilerde verim ve kalite 

özellikleri belirlenmiştir. 

D oğal ve kültür ortamından alınan bitki örnekleri verim [Drog herba, drog 

yaprak (kg/da)] kalite özellikleri [uçucu yağ (% ve lt/da)] ve uçucu yağın kimyasal 

içeriği (karvakrol, timol yüzdeleri) yönlerinden incelenmiştir. İncelenen özellikler 

yönünden populasyonlarda farklılıklar saptanmıştır. 

 Bu gözlemler sonucunda en iyi populasyonlar tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. 

Türlerinin Morfolojik ve Anatomik Yönden İncelenmesi 

İngilizce Başlık: Some qualitative characteristics of endemic Origanum onites L. 

Population in West Anatolia flora 

Yazar Adı: M. TEMEL1 ve S. TOKUR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Afyon Kocatepe Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Afyon 
2Osmangazi Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Eskişehir  

Kaynak: XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül 2002 Malatya 

Özet: Bu çalışmada, Batı Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren 2 Origanum türü 

(Origanum hypericifolium Schwarz et Davis. ve O. sipyleum L. ) morfolojik ve 
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anatomik yönden incelendi. Çalışmada kullanılan materyaller, 1997 ve 1998 yılları 

arasında Batı Anadolu Bölgesi'nden toplandı. İncelenen türlerde morfolojik olarak 

çok belirgin farklar görülmedi. Kök anatomisinde mantarlaşmış dokularda farklılıklar 

görülürken, gövdede ise tek sıralı epidermis, köşe kollenkiması, 1-2 sıralı 

endodermis, açık kolleteral iletim demetleri ve öz kolları benzerlik; parankimatik öz 

hücreleri farklılık göstermektedir. Yapraklar dorsiventral, tek sıralı epidermis, bol 

kloroplastlı mezofil hücrelerine sahiptir. Epidermis hücre şekli, stoma indeksleri ve 

sesil salgı cepleri birbirinden farklılık gösterir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Üzerinde 

Farmakognozik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Pharmacognasic Researches on Origanum onites and Origanum 

vulgare subsp. hirtum 

Yazar Adı: S. OFLAZ, M. KÜRKÇÜOĞLU ve K. H. C. BAŞER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, Sayfa; 252-258, 29-31 

Mayıs 2002, Eskişehir 

Özet: Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli yörelerinden toplanan ve ticari firmalardan 

temin edilen Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) 

Ietswaart bitkilerinin toprak üstü kısımları farmakognozik incelemeye tabi tutuldu.  

Kimyasal incelemede kuru herbalar hidrodistilasyon ile Clevenger apareyinde 3 saat 

distile edildi. Elde edilen uçucu yağların fiziksel özellikleri saptandı ve GC ve 

GC/MS yöntemleriyle analizleri yapılıp ana bileşikleri ile yüzde miktarları belirlendi. 

Droglar üzerinde anatomik ve morfolojik çalışmalar yürütüldü. Mikroskobik 

çalışmalarda toz droglardaki karakteristik ve ayırıcı özellikler belirlendi. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık : Origanum minutiflorum da Anatomik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Anatomical Investigations on Origanum minutiflorum 
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Yazar Adı: N. SADIKOĞLU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 

Botanik Anabilim Dalı-İstanbul 

Kaynak:  XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4–7 Eylül, Malatya. 

Özet: Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis, Isparta Burdur ve Antalya 

çevresinde yetişen endemik bir türdür, halk arasında çay ve baharat olarak 

kullanılmaktadır. Önemli ihraç ürünlerimizden olan bu tür, yöreden aşırı miktarda 

toplanmaktadır. Bu çalışmada Sütçüler (Isparta)den toplanan O. minutiflorum 

örnekleri anatomik olarak incelenmiştir. Yapraklardan alınan enine kesitlerde az 

sayıda örtü tüyünün yanında çok sayıda salgı tüyünün varlığı saptanmıştır. Alt yüzde 

yaklaşık 160, üst yüzde yaklaşık 80 ise mm2.ye düşen stoma sayısıdır. İncelenen 

özellikleri bakımından Sect. Chilocalyx (Briq.) Ietswaartda bulunan diğer 2 yakın, 

endemik türle (O.bilgeri P.H. Davis, O. micranthum Vogel) de karşılaştırılmıştır. 

Özet (İngilizce): Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis is an endemic 

species growing in Isparta, Burdur and Antalya, used as herbal tea and spice by the 

local people. This species is one of the most important export materials of Turkey, 

and collecting too much amounts there. In this study the specimens of O. 

minutiflorum collected from Sütçüler (Isparta) are investigated anatomically. In the 

cross-sections of leaves it is suggested that a few hairs and many glands have occur. 

Stomata amount is established per mm2: 160 on the lower surface and 80 on the 

upper one. It is compared by the 2 related, endemic species (O.bilgeri P.H. Davis, O. 

micranthum Vogel) from the point view of the investigating characteristics in the 

Sect. Chilocalyx (Briq.) Ietswaart. 

 

Türkçe Başlık : Kültür kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)'ndeki Heteroptera 

Takımına Bağlı Böcek Faunasının Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar 

İngilizce Başlık : Studies On The Determination of Heteroptera Fauna On Origanum 

spp. (Lamiaceae) 

Yazar Adı: G. BEYAZ1 ve S. TEZCAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Yüksek lisans tezinin bir bölümüdür, 
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2E.Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir. 

Kaynak: Turk, entomol. derg., 2002, 26 (1) : 3-10  

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): This study was carried out to determine the Heteroptera fauna of 

the Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli (Manisa) provinces during 

the years of 1998 and 1999. The specimens were collected weekly intervals by 

sweeping during april-november. 

 As a result of studies, 24 species were determined belonging to five families 

of Heteroptera. These are, Dolycoris baccarum Linnaeus, Eurydema ornatum 

Linnaeus and Nezara viridula Linnaeus belonging to Pentatomidae; Liorhyssus 

hyalinus Fabricius, Stictopleurus pictus Fieber, Corizus hyoscyami Linnaeus, C. 

fenestella Horvath, Brachycarenus tigrinus Schilling, Rhopalus parumpunctatus 

Schilling and R. subrufus Gmelin belonging to Rhopalidae; Nysius graminicola 

Kolenati, N. cymoides Spinola, N. ericae Schilling, N. thytni W"o!lf and Piocoris 

erythrocephalus Lepeletier & Serville belonging to Lygaeidae; Nabis pseudoferus 

Remane and N. punctatus Remane belonging to Nabidae; Campylomma diversicornis 

Reuter, Exalygus pratensis Linnaeus, Trigonotylus pulchellus Hahn, Taylorilygus 

pallidulus Bianchard, Macrolophus caliginosus Wagner M. nubilus Herrich & 

Schaffer and Deraeocoris serenus Douglas & Scott belonging to Miridae. They were 

classified according to their feeding habit. Amongst.those N. thymi Wolf and N. 

ericae Schilling were found as dominant species and C. fenestella, N. cymoides, N. 

ericae, N. thymi, C. diversicornis, E. pratensis, T. pulchellus and T. pallidulus were 

found first time from Manisa province. 

 

Türkçe Başlık: Ratlara Verilen İzmir Kekiği (Origanum smyrnaeum) ve Mısır 

Püskülünün (Stylus maydis) Lipit Bileşenlerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Influence of Dietary Origanum smyrnaeum and Stylus maydis On 

The Levels of Components 

Yazar Adı: Uğur YILDIZ 

Danışman : Doç. Dr. Sait ÇELİK 

Kaynak: Fırat Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 29 sayfa, 2002, Elazığ. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı hidrojen peroksit verilerek oksidatif stres'e maruz 

bırakılmış rat dokularında mısır püskülü ve kekik suyunun total lipit ve yağ asidi 

seviyelerine etkilerini incelemektir.  

 Bu çalışmada 25 adet erkek wistar rat kullanılmıştır. Bütün ratlar rasgele 5 

gruba ayrılmıştır. Birinci grup kontrol, ikinci grup hidrojen peroksit, üçüncü grup 

kekik, dördüncü grup H2O2+kekik ve beşinci grup mısır püskülü olarak 

kullanılmıştır. Bu uygulama iki ay boyunca yapılmıştır. Beyin, karaciğer ve kas 

dokularındaki total lipit miktarı, kontrol ve H2O2+kekik grubu ile karşılaştırıldığında 

H2O2 grubunda azalmıştır. Karaciğer ve kas dokularındaki total lipit miktarı kekik 

grubunda H2O2+kekik grubuyla karşılaştırıldığında hafifçe artma gözlenmiştir 

(p<0.05). Bütün dokularda kontrol ve mısır püskülü grupları arasında total lipit 

miktarı açısından istatistiksel bir fark gözlenmemiştir (pX).05). Kontrol, H2O2+kekik 

ve kekik gruplarıyla H2O2 grubu karşılaştırıldığında beyin, karaciğer ve kas 

dokularında palmitik, stearik ve toplam doymuş yağ asitleri seviyeleri H2O2 

grubunda artarken, araşidonik, dokosaheksaenoik ve toplam doymamış yağ asitleri 

seviyeleri ise azalmıştır. Aynı dokularda, kontrol ve mısır püskülü grupları arasında 

yağ asitleri seviyeleri açısından istatistiksel bir fark gözlenmemiştir.  

 Sonuç olarak, H2O2 ile oksidatif stres oluşturulan rat dokularında İzmir 

kekiğinin oksidatif etkiyi azalttığı ve dokulardaki total lipit yağ asidi dağılımını 

düzenlediği görülmüştür. 

Özet (İngilizce): The aim of this study was to determine the effect of Origanum 

smyrnaeum and Stylus maydis supplementation on the total lipid and fatty acid in rat 

tissues with oxidative stress induced by hydrogen peroxide.  

 Twenty-five male wistar rats were used in this study. All rats were randomly 

divided into five groups. The first group was used as control. The second group was 

intraperitoneally administrated with H2O2, the third group with Origanum 

smyrnaeum; the fourth group with H2O2 plus Origanum smyrnaeum water and the 

fifth group with stylus maydis water. This administration was done for 2 months.  

 The amount of total lipid in the brain, liver and muscle tissues were decreased 

in H2O2 group as compared with the control and H2O2+Origanum smyrnaeum 

groups. The amount of total lipid were increased slightly (p< 0.05) in the Origanum 
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smyrnaeum group as compored with H2O2 plus Origanum smyrnaeum group in the 

liver and muscle tissues. In all tissues, the amounts of total lipid was not statistically 

different (p>0.05) between the control and Stylus maydis groups. While, the level of 

palmitic, stearic and total saturted fatty acid were increased in the H2O2 group the 

level of arachidonic, docosahexaenoic and total unsaturated fatty acid were decreased 

as compared with the control, Origanum smyrnaeum and H2O2 plus Origanum 

smyrnaeum groups, in the brain, liver and muscle tissues. In all tissues, the level of 

fatty acids were not statistically different between the control and Stylus maydis 

groups.  

 The results indicate that Origanum smyrnaeum supplementation in rat with 

oxidative stress induced by H2O2 cowld play a role in controlling oxidative studus 

and altered fatty acid metabolism in tissues, thereby maintaining favorable fatty acid 

distribution in the tissues affected by oxidative stress. 

 

Türkçe Başlık: İzmir Kekiği (Origanum onites L. ) Geliştirilmiş Klon Hatlarının 

Kula Şartlarında Agronomik ve Kalite Yönünden Karşılaştırılması 

İngilizce Başlık: Comparison of İmproved Lines of İzmir Oregano in Agronomic 

and Quality Characteristics Under Kula Conditions (Origanum onites L. ) 

Yazar Adı: Figen Güngör UYANIK 

Danışman : Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR 

Kaynak: Ankara Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 74 sayfa, 2002, Ankara. 

Özet: Bu çalışma, İzmir kekiği (Origanum onites L.)'nde geliştirilmiş 10 klonun (79, 

1 14, 268, 372, 661, 650, 694, 732, 747, 789) agronomik ve kalite yönünden 

karşılaştırılması amacıyla 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Manisa-Kulaya bağlı 

Dereköy'de yürütülmüştür. 1998 yılı ilkbaharında kurulan 1. denemede çeliklerin 

tarlada tutma oranı düşük olmuş ve canlılıklarını devam ettirememişlerdir. Aynı yılın 

sonbaharında, deneme tekrar kurulmuştur.  

 Bu denemede 1 14 ve 650 nolu hatların tarlada tutma oranları oldukça düşük 

olmuş ve izleyen dönemde verimlerinde de azalma kaydedilmiş olup bu iki hat 

elenerek denemeden çıkarılmış, denemeye 79, 268, 372, 661, 694, 732, 747, 789 

nolu hatlarla devam edilmiştir.  
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 1999 yılı sonuçlarına göre bitki boyu 22.9-32.5 cm arasında ölçülmüş, yeşil 

herba verimi 520.0-766.7 kg/da arasında olup, hatlar arasında varyasyon olduğu 

saptanmıştır. Hatlarda drog herba oranı %29.0-38.1 arasında değişmiş, drog herba 

verimleri ise 158.6-293.9 kg/da olarak bulunmuştur. Drog yaprak oranı %68.8-75.5 

arasında bulunup, drog yaprak verimleri de 114.2-203.1 kg/da olarak belirlenmiştir. 

Kuru madde oranı ve kuru madde verimi, denemenin ilk yılında yeterli materyal 

sağlanamadığı için tespit edilememiştir. Uçucu yağ oranı hatlara göre %4.7-5.7 

arasında değişmiş, uçucu yağ bileşiminde ana komponentin; "karvakrol” olduğu 

belirlenmiş, timol ise ikinci sırada yer almıştır. Diğer önemli bileşenler ise 1.8 

Sineol, y-Terpinen, Mirsen, Borneol, a-Pinen, Limonen, Kamfen, p-Pinen, a-

Terpinen, Linalil asetat, p-simen olarak bulunmuştur.  

 2000 yılı birinci biçim sonuçlarına göre bitki boyu 33.6-44.7 cm, yeşil herba 

verimi 560.0-2113.3 kg/da, drog herba oranı hatlara göre %32.5-49.2, drog herba 

verimi ise 269.9-803.3 kg/da olarak saptanmıştır. Drog yaprak oranı bakımından 

hatlar %60.5-66.8 arasında değişim göstermiş, drog yaprak verimi 176.6-536.7 kg/da 

olmuştur. Kuru madde oranı %35.0-45.7 arasında olup, kuru madde verimi 251.6-

748.4 kg/da olmuştur. Uçucu yağ oranı hatlara göre %5.6-6.9 arasında değişmiş olup, 

uçucu yağın bileşenleri 1999 yılı sonuçlarıyla benzerlik göstermiş, yalnız p-Simen 1. 

yıl (1999) 732, 372, 79, 747, 268 ve 789 hatlarında saptanmamış, 2. yıl (2000) 732, 

268 ve 789 hatlarında belirlenmiştir.  

 2000 yılı 2. biçim sonuçlarına göre bitki boyu 20.4–32.4 cm, yeşil herba 

verimi hatlara göre 423.3-1603.3 kg/da, drog herba oram %36.7-48.9 arasında, drog 

herba verimi ise 204.5-629.3 kg/da olarak saptanmıştır. Drog yaprak oram hatlara 

göre %62.5-75.8 olup, drog yaprak verimi 129.0-439.0 kg/da' dır. Kuru madde oranı 

%36.7–45.3, kuru madde verimi 155.8–694.5 kg/da olarak kaydedilmiş, uçucu yağ 

oranı ise hatlara göre %3.5–6.6 arasında değişmiştir.  

 Bu araştırma sonuçları Kula ekolojik koşullarında yetiştirilen İzmir kekiği 

(Origanum onites L.)'nin hem verim hem de kalite bakımından başarıyla kültüre 

alınabileceğini göstermektedir.  

Özet (İngilizce): This study was carried out in the years of 1998, 1999 and 2000 in 

Dereköy (Manisa-Kula) in order to compare 10 improved lines (79, 1 14, 268, 372, 
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661, 650, 694, 732, 747, 789) of İzmir oregano (Origanum onites L.) from 

agronomic and quality aspects. In the spring of 1 998, establishment rate of cuttings 

was very low and they were not able to survive in the first trial. In fall of the same 

year, trial was reestablished. Establishment rate was very low, yield decreased in the 

fallowing period in 114 and 650 lines and consequently these two lines were 

discarded from the study, and the study was carried on with lines 79, 268, 372, 661, 

694, 732 and 789.  

 According to the results in 1999, a certain variation was observed between 

lines. Plant height and green herb yield were recorded as 22.9-32.5 cm and 520.0-

766.7 kg/da. Drag herb rate, drag herb yield, drag leave rate and drag leave yield 

were determined as %29.0-38.1, 158.6-293.9 kg/da, %68.8-75.5 and 114.2-203.1 

kg/da, respectively. Dry matter rate and dry matter yield could not be recorded due to 

unsufficient material. Essential oil rate varied between %4.7-5.7. Karvakrol was 

determined as the main fraction and rimol was obtained in second order. Other 

important fractions were 1.8 sineol, y-terpinen, mirsen, borneol, a-pinen, limonen, 

kamfen, p-pinen, a-terpinen, linalil asetat, p-simen.  

 According to the first cut in 2000, plant height and green herb yield were 

obtained as 33.6-44.7 cm and 560.0-2113.3 kg/da. Drag herb rate, drag herb yield, 

drag leave rate and drag leave yield were noted as %32.5-49.2, %269.9-803.3 kg/da, 

%60.5-66.8 and 176.6-536.7 kg/da, respectively. Dry matter rate and dry matter yield 

were recorded as %35.0-5.7 and 251.6-748.4 kg/da. Essential oil rate changed 

between %5.6-6.9 according to lines. Composition of essential oil was close to 

previous year, p-simen was not found in lines 732, 372, 79, 747, 268 and 789 in 

1999, but lines 732, 268 and 789 in 2000.  

 The results of second cut in 2000 were recorded as follows. Plant height; 

20.4-32.4 cm, green herb yield; 423.3-1603.3 kg/da, drag herb rate; %36.7-48.9, drag 

herb yield; 204.5-629.3 kg/da, drag leave rate; %62.5-75.8, drag leave yield; 129.0-

439.0 kg/da, dry matter rate; %36.7-45.3, dry matter yield; 155.8-694.5 kg/da. 

Essential oil rate varied between %3.5-6.6 among lines.  

 This study showed that İzmir oregano (Origanum onites L.) grown in Kula 

ecological conditions can be successfully cultivated from yield and quality aspects. 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

277 

 

Türkçe Başlık: Küçük Çiçekli Yakı Otu (Epilobium parviflorum Schreb. ) ve İzmir 

Kekiği (Origanum onites L. )'nde Uygun Doku Kültürü Şartlarının Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Suitable Tissue Cultural Conditions For Small-

Flowered Willow Herb (Epilobium parviflorum Schreb. ) and İzmir Oregano 

(Origanum onites L. ) 

Yazar Adı: Mehmet Aydın AKBUDAK 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet BABAOĞLU 

Kaynak: Selçuk Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 55 sayfa, 2002, Konya. 

Özet: Bu çalışmada iki tıbbi bitki, küçük çiçekli yakı olu (Epilobium parvijlorum 

Schreb.) ve İzmir kekiği (Origanum onites L.)' nin doku kültürü üzerinde 

çalışılmıştır. 

 Kültür öncesi yüzey sterilizasyonu için küçük çiçekli yakı otu tohumlarının 

%25 (v/v)' lik, İzmir kekiği tohumlarının ise %20 (v/v)' lik sodyum hipoklorit 

solüsyonunda (Axion) 20 dak. muamele edilmesi yeterli bulunmuş ve sterilize edilen 

tohumlar B50 ortamı içeren cam kavanozlarda çimlendirilerek fideler elde edilmiştir. 

 Steril şartlarda yetiştirilen fidelerden alınan çeşitli eksplantlar, farklı 

kombinasyonlarda ve konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri içeren yarı-

katı MSO (Murashige ve Skoog) temel besin ortamında kültüre alınarak kallus 

oluşumu, bitki rejenerasyonu ve diğer tepkileri gözlenmiştir. 

 Küçük çiçekli yakı otunda 0.2 mg I-1 KIN x 2 mg I-1 2,4-D ve 0.1 mg 1-1 KIN x 

1 mg 1-1 2,4 D ile kombine edilmiş MS ortamında; kotiledon, petiol ve yaprak 

eksplantlarında kallus oluşumu gözlemlenmiştir. 

 İzmirkekiğinde 1.0 mg I-1 2,4-D ve 0.1 mg 1-1 KIN x 2 mg 1-1 2,4 D x 0.1 mg 

1-1 KIN içeren MS ortamına yerleştirilen yaprak sapı ve gövde eksplantlarından 

kallus elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, possibilities of micropropogation via tissue cultures 

of sniall-(lowered willow herb (Epilobium parviflorum Schreb.) and İzmir oregano 

(Origanum onites L.), both of which are medical plants, were investigated. 

 Prior to culture, surface sterilization of small-flowered willow herb and İzmir 

oregano seeds was achieved by immersion in 25 and 20% (v/v) sodium hypoclorite 
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solution for 20 minutes, respectively. Sterilized seeds were germinated on B5 media 

contained in 175-ml glass jars in culture room. 

 Various explants from each species were tested for their responses to media 

containing different levels and combinations of plant growth regulators. 

 Callus regeneration was observed in cotyledon and petiole explants of small-

flowered willow herb on MS media containing KIN and 2,4-D together specific 

rations (0,2 mg l-1 KIN x 2 mg 1-1 2,4-D and 0,1 mg 1-1 KIN x 1 mg 1-1 2,4-D). 

 Also, callus regeneration was achieved by petiole and hypocotyl explants of 

İzmir oregano on the MS media including combinations of both KIN and 2,4-D (1.0 

mg l-1 2,4-I)x0.l mg l-1 KIN and 2.0 mg l-1 2,4-D x 0.1 mg l-1 KIN). 

 

Türkçe Başlık : Balıkesir Yöresinde Yetişen Bazı Origanum L. (Lamiaceae) 

Taksonlarının (Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. Spp. hirtum (Link. ) 

Ietswaart) Çevre Faktörleriyle Olan İlişkilerinin ve Polifenoloksidaz Aktivitesinin 

Belirlenmesi 

İngilizce Başlık : Determination of The Relationship of Environmental Factors of 

Some Origanum L. (Lamiaceae) Taxa (Origanum onites L. and Origanum vulgare L. 

Spp. hirtum (Link. ) Ietswaart) in Balıkesir Region and of Polyphenoloxidase 

Activity On These Taxa 

Yazar Adı : Serap DOĞAN 

Danışman : Prof. Dr. Fazıl ÖZEN, Doç. Dr. Oktay ARSLAN 

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 255 sayfa, 2002, 

Balıkesir 

Özet : Bu çalışmada Origanum onites ve Origanum vulgare ssp. hirtum 

taksonlarının ekolojik istekleri ve polifenoloksidaz enziminin kinetik özellikleri 

belirlenmiştir. O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının yetiştiği toprakların 

azot, fosfor ve potasyum içerikleri bakımından yeterli olduğu, bitkilerin de topraktaki 

yeterli seviyede bulunan N, P ve K'dan maksimum seviyede yararlandığı tespit 

edilmiştir. Origanum taksonları topraklarının N, P ve K içeriklerinin vejetatif 

dönemden generatif döneme geçildiğinde önemli bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. 
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 Farklı lokalitelerden toplanan O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum 

taksonlarının en yüksek N, P ve K içeriğine sahip organların vejetatif dönemde 

sırasıyla yaprak, gövde ve kök, generatif dönemde ise çiçek, yaprak, gövde ve kök 

olduğu tespit edilmiştir. Taksonların, araştırma bölgesinde Yarı Kurak Akdeniz 

ikliminde ve alüvyon topraklarda yetiştikleri belirlenmiştir. 

 Büyüme dönemleri arasında topraktaki azot bakımından anlamlı bir ilişkinin 

olduğu, fosfor ve potasyum için ise böyle anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

belirlenmiştir. O. onites taksonunun yapraklarındaki azot içeriğinin vejetatif ve 

generatif dönemlerde istatistik açıdan önemli bir şekilde değiştiği tespit edilmiştir. 

Her iki dönemde O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının içerdikleri fosfor 

ve potasyum değerleri arasında korelasyon olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

istatistiki sonuçlar, bitkideki ve topraktaki besin elementleri arasında önemli bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

 Araştırma bölgesinden toplanan O. onites'den elde edilen PPO enziminin 

optimum pH'sının 7.5, O. vulgare ssp. hirtum için ise 7.3 olduğu bulunmuştur. 

PPO'nun katekolaz aktivitesinin optimum sıcaklığının her iki dönemde de 

değişmediği, bütün lokalitelerden toplanan taksonlarda 30+2°C olduğu bulunmuştur. 

Araştırma materyali olan taksoniarın Vmax/KM değerleri belirlenmiş ve O. onites'in 

O. vulgare ssp. hirtum'dm daha fazla PPO aktivitesine sahip olduğu saptanmıştır. Bu 

sonuca dayanılarak O. onites'in çay olarak daha çok tercih edilebileceği 

düşünülmektedir. Değişik lokalitelerden toplanan O. onites örnekleri içerisinde en 

yüksek aktiviteye sahip lokalitenin Ömerköy, O. vulgare ssp. hirtum için ise 

Hisaralan olduğu bulunmuştur. 

 Polifenoloksidaz enziminin kinetik sabitlerinin türden türe yada aynı türdeki 

organlar arasında ve farklı lokalitelerde gösterdiği değişimler tespit edilmiştir. O. 

onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının kök, gövde, yaprak ve çiçeklerinden 

kısmen saflaştırılan PPO'nun kinetik sabitlerinin, temel besin elementleri ile 

korelasyonu belirlenmiştir. Çalışma materyali olan O. onites ve O. vulgare ssp. 

hirtum taksonlarının içerdikleri besin elementleri ile PPO aktiviteleri arasında 

istatistik açıdan önemli bir ilişkinin olduğu da tespit edilmiştir. 
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Özet (İngilizce) : In this work, the kinetics of polyphenoloxidase and ecological 

properties of Origanum onites and Origanum vulgare ssp. hirtum were characterized. 

it was determined that the soils of O. onites and O. vulgare ssp. hirtum. O. onites, O. 

vulgare ssp. hirtum is sufFıcient in terms of the N, P and K elements, and the 

corresponding plants use of these elements in maximum level. The amount of N, P 

and K elements of soils of Origanum taxa were decreased when vegetative term of 

plant ends and the generative term starts. in O. onites and O. vulgare ssp. hirtum taxa 

collected from different localities, the parts of plant that have the highest amount of 

N, P, K were sequentially leaves, stem and roots in vegetative term and flower, 

leaves, stem and roots in generative term. in the research region, it is determined that 

O. onites and O. vulgare ssp. hirtum are grown on alluvion soil and semi drought 

mediterranean climate. 

 In general, the N element present in soils was significantly decreased between 

vegetative and generative term. in contrast, the change of P and K element, between 

these term was not important. The element of leaves of O. onites signifıciantly 

change betvveen vegetative and generative term. it was found that there is a great 

corelation of the amount of P and K elements in O. onites and O. vulgare ssp. hirtum 

in the related terms. Morever, there is an important corelation between the essential 

nutrient elements of soils and plants. 

 The optimum pH and temperature values of O. onites PPO by using catechol 

as a substrate were found pH 7.5 and 30±2°C respectively. in the case of O. vulgare 

ssp. hirtum pH 7.3 and 30+2°C values were obtained. As for PPO activity, 

Vmax/KM values of the related taxa O. onites has higher PPO activity than O. 

vulgare ssp. hirtum. According to this result, O. onites could be more preferred to be 

used as tea with respect to O. vulgare ssp. hirtum. Amongst O. onites samples 

collected from different localities. O. onites samples indicating the highest activity 

was from Ömerköy and Hisaralan is for O. vulgare ssp. hirtum. 

 The kinetics constant of PPO enzyme were determined in different species of 

Origanum, different part of the plant and different localities. The kinetics constants 

of PPO purifıed from roots, stems, leaves and flovvers of O. onites and O. vulgare 

ssp. hirtum were compared with essential nutrient elements of these species. it was 
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also determined that there is an signifıciant relationship betvveen essential nutrient 

elements and the activity of PPO activity of O. onites and O. vulgare ssp. hirtum 

taxa. 

 

Türkçe Başlık: Endemik Origanum micranthum Vogel Türünün Kültüre Alınma 

Olanakları 

İngilizce Başlık: The Possibilities That Domesticated of Endemic Origanum 

micranthum Vogel Species 

Yazar Adı: Rahime MANCAK 

Danışman: Prof. Dr. Saliha KIRICI, Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN, Yard. Doç. Dr. 

Necattin TÜRKMEN 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 44 sayfa, 2002, Adana. 

Özet: Adana İli Feke ilçesine bağlı Hıdıruşağı köyünden ve İçel İli Tarsus ilçesine 

bağlı Gülek Boğazı civarındaki Çeşni Köyünden toplanan, yarı çalı tipinde ve 

endemik bir tür olan Origanum micranthum Vogel’in kültüre alınma olanakları 

2001-2002 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 

Bölümünde araştırılmıştır. Araştırmada tohumla ve çelikle çoğaltma yöntemleri 

incelenmiştir.  

 Doğal ortamdan toplanan bitkilerden elde edilen tohumlarda değişik 

konsantrasyonlarda GA3 (250-500 ppm) uygulanmış ve çimlenme çok düşük 

olmuştur (%7. 1). Buna karşın çelikle çoğaltmada istenilen başarıya ulaşılmıştır. 

Çelikle çoğaltılan bitkilerde çiçeklenme dönemlerinde iki biçim yapılmıştır.  

 I. biçimde, her bitki için 150 bitkiye ait bitki boyu, sap sayısı, yaprak eni ve 

boyu, taze herba verimi, kuru herba verimi, bitki başına kuru yaprak ağırlığı ve kuru 

yaprak verimi değerleri ortalamaları sırasıyla; 13.72 cm, 6.34 adet/ bitki 3.64 mm, 

4.87 mm, 11.41 g/ bitki, 4.40 g/ bitki, 3.39 g/ bitki ve 169 kg/ da olmuştur.  

 II. biçimde ise her bitki için 150 bitkiye ait bitki boyu, sap sayısı, yaprak eni 

ve boyu, taze herba verimi, kuru herba verimi, bitki başına kuru yaprak ağırlığı ve 

kuru yaprak verimi değerleri ortalamaları sırasıyla; 15.13 cm, 9.10 adet/ bitki, 3.53 

mm, 5.22 mm, 13.39 g/ bitki, 6.59 g/ bitki, 4.81 g/ bitki ve 301 kg /da olmuştur. 
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Buna karşın uçucu yağ oranında II. Biçimde I.biçime göre %0.41'den %0.33'e 

düşmüştür.  

 Genel olarak II. biçimde, morfolojik özellikler, ağırlık ve verim değerleri I. 

biçimden yüksek olmuş fakat uçucu yağ oranı I.biçimde II.biçime göre daha yüksek 

olmuştur. 

Özet (İngilizce) : This study was conducted to find out the possibilities domesticated 

endemic and sub-shrup Origanum micranthum Vogel which was collected from 

Hıdıruşağı /Adana-Feke) and Çeşni (İçel-Tapsus) villages. It was carried out at 

experiment area of Field Crops Department, Agriculture Faculty during 2001-2002.  

 In the research, seed and short cut branch were used for propagation, the 

seeds collected from wild flora were applied different concentration öf GA3 (250 and 

500 ppm) and germination rate was very low (7. 1%). However, cut branch gave 

good results. The plants that propagated by cut branch were able to cut twice during 

flowering period.  

 In the first cutting, the mean values of 150 plants for plant height, branch 

number, width and length of leaves, fresh herbage, dry herbage and dry leaf weight 

per plant and leaf yield were 13.72 cm, 6.34 per/plant, 3.64 mm, 4.87 mm, 11.41 

g/plant, 4.40 g/plant and 3.39 g/plant, respectively. 

 In the second cutting, the mean values of 150 plants for plant height, branch 

number, width and length of leaves, fresh herbage, dry herbage and dry leaf weight 

per plant and leaf yield were 15.13 cm, 9.10 number/ plant, 3.53 mm, 5.22 mm, 

13.39 g/plant, 6.59 g/plant, 4.81 g/plant and 301 kg/da, respectively. 

 Essential oil content was 0.41% in first and 0.33% in second cutting were 

higher than first one, but the essential oil content of first cutting was higher than 

second cutting. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Origanum onites L. 'nin 

Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Gözlemleri Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: A Study On Morphologic, Anatomic and Ecologic Observations of 

The Plant of Origanum onites L. Which is Spread On The West Anatolian Region 

Yazar Adı: Tezcan TOPAL 
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Danışman: Doç.Dr. Nedret TORT 

Kaynak: Ege Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 64 sayfa, 2002, İzmir. 

Özet: Ülkemiz tıbbi bitkiler yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Bu florayı 

oluşturan familyalar arasında Labiatae familyası, dünyada 200 cins ve 3200 tür ile 

temsil edilmektedir. Bu familyanın önemli bir cinsi olan Origanum'un dünyada 37, 

ülkemizde ise 23 türü bulunmaktadır. Bunlardan Origanum onites L. bitkisi 

genellikle taşlık yerlerde, taşların çatlakları arasında yetişmekte ve İzmir kekiği 

olarak tanınmaktadır. 

 Bu çalışmada İzmir, Muğla ve Antalya yöresinden toplanan Origanum onites 

L. populasyonlanndan seleksiyonla geliştirilen 4 klonun morfolojik, anatomik ve 

ekolojik özellikleri üzerinde durulmuştur. Anatomik açıdan bazı farklılıklara 

rastlanmıştır. Bulgularımız, konuya ilişkin literatür veriyle de paralellik 

göstermektedir. 

 Doğal formlardan hareketle yürütülecek olan ıslah çalışmaları ile bu 

çalışmalardan elde edilecek sonuçlar eşliğinde tıbbi bitkilerin kültürlerinin 

yapılmasının ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayabileceği düşüncesindeyiz. 

Özet (İngilizce) : Our country has got very rich range of medical plants. Among 

them, the Labiatae family has been represented with 200 genera and 3200 species. 

The important genus of this family which is Origanum has got 37 species all over the 

world and 23 species in our country. Among these species Origanum onites L. has 

grown on stony hills, rocky slopes and which is locally known İzmir Kekiği. 

 In this study, in order to examine morphologic, anatomic and ecologic 

characteristics of 4 improved clonned by selection of Origanum onites L. populations 

collected flora of İzmir, Muğla and Antalya. Some anatomically structural 

differences have been observed. Our results confirm the references related with the 

subject. 

 We think that the cultivation of medical plants will contribute to the country's 

economy with these results which derived from this study and breeding studies of 

natural forms. 
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Türkçe Başlık: Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart Uçucu Yağı 

Uygulanan Ratlarda Karaciğer Antioksidan Enzim Sistemi Aktiviteleri ile 

Malondialdehit Düzeyleri  

İngilizce Başlık : The Effects of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart 

Essential Oil On Rat Liver Antioxidant Enzyme System and Malondialdehyde 

Levels 

Yazar Adı : Nuray DÖNMEZ 

Danışman : Prof. Dr. Öge ÇETİNKAYA 

Kaynak: Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 50 sayfa, 2002, Sivas. 

Özet : Bu çalışmada; Origanum acutidens (Anuk) adlı bitkiden elde edilen uçucu yağın, 

gavaj yoluyla verildiği ratlarda, karaciğer antioksidan enzim sistemi aktivi-teleri ile 

malondialdehit düzeyleri incelendi. 

 Ratlar: kontrol grubu, LD10 doz grubu, LD30 doz grubu ve LD50 doz grubu olmak 

üzere 4 gruba aynldı. O. acutidens’den elde edilen uçucu yağ, LD10 doz grubuna 100 

mg/kg, LD30 doz grubuna 486 mg/kg, LD50 doz grubuna 810 mg/kg olacak şekilde üç gün 

süreyle verildi. Deney sonrasında ratların karaciğerleri çıkarılarak Süperoksit Dismutaz, 

Katalaz enzim aktiviteleri ve malondialdehit düzeyleri saptandı. 

 Süperoksit Dismutaz enzim aktivitesi; LD10 dozu verilen hayvan grubunda kontrol 

grubuna göre %3,38 oranında artmış, LD30 dozu verilen hayvan grubunda kontrol grubuna 

göre %54,58 oranında artmış ve LD50 dozu verilen hayvan grubunda ise kontrol grubuna 

göre %60,29 oranında artmış olarak bulundu. 

 Katalaz enzim aktivitesi; LD30 dozu verilen hayvan grubunda kontrol grubuna göre 

%16,46 oranında artmış ve LD50 dozu verilen hayvan grubunda kontrol grubuna göre 

%69,10 oranında artmış olarak bulundu. LDıo grubundaki hayvanlar deney sırasında 

öldüğü için değerlendirmeye alınamadı. 

 Lipit peroksidasyonu sonucu oluşan malondialdehit (MDA) düzeyleri ise doz oranı 

yükseldikçe, artmakta idi. 

 Bulguların tümü değerlendirildiğinde; O. acutidens'den elde edilen uçucu yağın, 

çalışılan dozlarda toksik etkisinin olduğu, bu toksisitenin Süperoksit Dismutaz ve Katalaz 

enzimlerinin aktivitelerinin artmasıyla engellenemediği kanısına varıldı. 
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Özet (İngilizce) : In this study, essential oil was obtained from Origanum acutidens 

(Hand.-Mazz.) Ietswaart and rats where feeded with this oil by gastric lavage. 

Consequently, the activities of antioxidant enzyme system and Malondialdehyde levels 

were measured in the rats liver. 

 Rats were divided into four groups as follows: control group, LDl0 dosage 

group, LD30 dosage group, LD50 dosage group. The oil which was extracted from 

Origanum acutidens was given to LD10 dosage group 100 mg/kg, LD30 dosage 

group 486 mg/kg and LD50 dosage group 810 mg/kg in every third day. After this 

experiment, rats livers were taken out and Superoxide dismutase, Catalase enzymes 

activities and malondialdehyde levels were measured. 

 Superoxide dismutase enzyme activities were increased as following: LD10 dosage 

group's Superoxide dismutase enzyme activities were increased 3,38% comparing with 

control group, LD30 dosage group increased 54,58% and LD50 Superoxide dismutase 

enzyme activities were increased by 60,29%. LD30 dosage group's Catalase enzyme activity 

was increased by 16,48% comparing with control group, LD50 dosage rats group's increased 

by 69,10%. Since, LD10 rats group died, this group was not included in the measurements. 

 After lipid peroxidation, Malondialdehyde level increased while dosage level 

increased accordingly. As a result; the essential oil which was obtained from Origanum 

acutidens has a toxic effect on this dosage groups and this toxicity was not eliminated by 

increasing Superoxide dismutase and Catalase enzymes activities. 

 

Türkçe Başlık: Ticareti Yapılan Origanum Türlerinin Doğadaki Durumu 

İngilizce Başlık: Situation of Marketed Origanum Species in Nature 

Yazar Adı: N. KIRIMER, İ. BOYDAĞ, N. SARGIN ve Ö. ARSLANDERE 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu Üniv. Eczacılık Fak. Farmakoloji Ana BD., 

Eskişehir 

Kaynak: TÜBİTAK TBAG Ç.SEK Proje No.10; 101T012, 2003: 1–14, Ekler 

Özet: Ticareti yapılan Origanum türlerinin doğadaki durumunu belirlemek amacı ile 

proje süresi içinde 11 il sınırı içinde yer alan toplayıcılar ile bizzat görüşülmüş, 

toplama mekânları ve toplayıcı bireyler ile olan ilişkiler ve problemler irdelenmiştir. 

Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin de yoğunlaşan ihracatçılar ile 
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sürekli bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Elde edilen rakamsal veriler Devlet 

İstatistik Enstitüsü'nün verileri ile karşılaştırılmıştır.  

 Sonuç olarak, ülkemizin önemli bir ihraç ürünü olan kekik ile ilgili standart 

yetersizlikleri, toplayıcıların eğitim eksiklikleri, bir yandan kültür desteklenirken 

henüz karşılaşılabilecek aksaklıkların tam olarak irdelenmediği, kekik yağı ve 

özellikle kekik suyu ile ilgili standardizasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması 

gerekliliği önemli konu başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Konunun şu anda 

Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin Ziraat ve Eczacılık 

Fakültelerinin araştırma konuları içinde yer aldığı ancak tam bir koordinasyonun 

sağlanamadığı gözlenmektedir. Özellikle, dâhilen önemli miktarlarda tüketilen Kekik 

Suyu konusunda Sağlık Bakanlığı'nın da gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapması 

gereklidir. 

Özet (İngilizce): In order to determine the current status of commercial Origanum 

species in the nature, gatherers in 11 different cities were visited. Besides the issues 

about gathering places, the relations and problems between gathering companies and 

individual gatherers were discussed. Moreover, the project team kept in touch with 

the export companies most of which reside in Istanbul, Ankara, İzmir, Antalya, and 

Mersin for continuous information exchange. The collected numerical data were 

compared with the data from Devlet İstatistik Enstitüsü (National Institute of 

Statistics).  

 As a result, lack of standardization, uneducated gatherers, cultivation support 

without an analysis of potential problems, and the immediate need for 

standardization efforts about oregano oil and oregano water are the important points 

that emerge. It is seen that the subject is among the research projects of the Ministry 

of Agriculture, Ministry of Forests, and Agriculture and Pharmacy Faculties of 

several universities, but there is a lack of coordination. Especially, it is the duty of 

the Ministry of Health to quickly enact regulations on oregano water, which is 

internally consumed in significant amounts. 
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Türkçe Başlık: Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum Spp.) 

(Lamiaceae)' Ndeki Coccinellidae (Coleoptera) Türlerinin Belirlenmesi Üzerinde 

Çalışmalar 

İngilizce Başlık: Studies On The Determination of Coccinellidae Fauna On 

Origanum Spp. (Lamiaceae) of Manisa 

Yazar Adı: S. TEZCAN1; G. BEYAZ1 ve N. UYGUN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Üniv. Ziraat Fak., İzmir 
2Çukurova Üniv. Ziraat Fak., Adana 

Kaynak: Alatarım, 2003,2(2):20–33 

Özet: Manisa yöresi kültür kekiği üretim alanlarında bulunan Coccinellidae 

familyasına ait böcek faunasının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma 1998–1999 

yıllarında Salihli ve Turgutlu'daki 2 ayrı üretim alanında gerçekleştirilmiştir. 

Örnekler nisan-kasım ayları arasında haftada bir kez toplanarak alınmıştır. Çalışma 

sonucunda Coccinellidae familyasına ait dokuz tür saptanmıştır..Bunlar Scymnus 

frontalis (Fabricius), S. inderihensis Mulsant, S. quadriguttatus Fürsch, S. 

rubromaculatus (Goezc), Neplius nigricans Weise, Exochomus higromaculatus 

(Goeze), Hippoclannia variegata (Goezc), Coccinula quatuordecimpustulata 

(Linnaeus) ve Coccinella septempunetata (Linnaeus)'dır. S. frontalis, S. 

rubronfaculatus ve H. variegata örneği en bol bulunan türlerdir. 

Özet (İngilizce): This study was carried out to determine the Coccinellidae fauna of 

the Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli districts during the years of 

1998 and 1999. The specimens were collected weekly intervals by sweeping during 

april-november. As a result of studies, 9 species belonging to six genera were 

determined. Those were Scymnus frontalis (Fabricius), S. inderihensis Mulsant, S. 

quadriguttatus (Fürsch), S. rubromaculatus (Goeze), Neplius nigricans (Weise), 

Exochomus nigromaculatus (Goeze), Hippodamia variegata (Goeze), Coccinula 

quatuordecimpustulata (Linnaeus), and Coccinella septempunetata (Linnaeus). 

Among those S. frontalis, S. rubromaculatus and H. variegata were found as 

dominant species. 

 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

288 

Türkçe Başlık: Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum Spp.) 

(Lamiaceae)'nde Bulunan Auchenorrhyncha (Homoptera) Türleri 

İngilizce Başlık: Auchenorrhyncha (Homoptera) Fauna On Origanum Spp. 

(Lamiaceae) of Manisa Province, Turkey 

Yazar Adı: S. TEZCAN1, Ü. ZEYBEKOĞLU2 ve G. BEYAZ1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bolumu, Bornova, İzmir,  
2O.M.Ü. Fen-Edebiyat Fakultesi Biyoloji BoIümü, Samsun 

Kaynak: Türk. Entomol. Derg., 2003, 27 (2): 141-148 

Özet: Kekik çok yıllık bir bitki olup, yemeklerde baharat olarak kullanılmakta, 

ayrıca yağının elde edilmesiyle tıp alanında kullanım bulmaktadır. 

 Lamiaceae familyasına bağlı Thymus, Thymbra ve Origanum cinsleri içinde 

bulunan bitki türleri Türkçe'de genel olarak kekik adıyla anılır. Kültürü yapılan kekik 

türleri Origanum cinsine bağlıdır ve bu cins içinde Türkiye'de 21 tür bulunmaktadır. 

Bunlardan İzmir kekiği olarak bilinen Origanum onites ile O. vulgare’nin ve İstanbul 

kekiği olarak isimlendirilen O. heracleoticum'un kültürü son yıllarda yaygın olarak 

yapılmaya başlamıştır. 

 Son yıllarda gerek iç tüketimi, gerekse dış talebi karşılamak amacıyla 

doğadan Thymus ve Thymbra türlerinin toplanmasının yanısıra, Origanum türlerinin 

yetiştirilmesi de önem kazanmaya başlamıştır. Yoğun iç tüketim yanında önemli bir 

dışsatım değeri bulunan bu bitkilerin dünya ticareti içindeki yeri her geçen gün 

artmakta olup, 2002 yılı verilerine göre Türkiye'den ihraç edilen miktar 8500 tona 

ulaşmıştır. Manisa İli Kültür kekiği üretiminin hemen tamamının yapıldığı alanlar 

Turgutlu ve Salihli İlçelerinde yer almaktadır. Kültür kekiğinin öneminin her geçen 

gün artması, üretim alanlarının hızlı artışını beraberinde getirmiş ve üretim sürecinde 

karşılaşılan türlerin belirlenmesi amacıyla 1998 ve 1999 yıllarında konu ele 

alınmıştır. 

 Her ne kadar Lodos & Kalkandelen tarafından yapılan seri halindeki yayın-

larda Homoptera takımından çok sayıda tür ele alınarak incelenmişse de Kültür 

kekiğinde zararlı türler hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu makalede 
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Kültür kekiği üretim alanlarında bulunan Auchenorrhyncha alttakımına bağlı türlere 

ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. 

Özet (İngilizce): This study was carried out to determine the Auchenorrhyncha 

(Homoptera) fauna of the Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli 

provinces during the years of 1998 and 1999. The specimens vvere collected weekly 

intervals by sweeping during april-november. 

 As a result of studies, 21 species u/ere determined belonging to four families 

(Delphacidae, Dictyopharidae, Issidae and Cicadellidae) of Homoptera. Among those 

Edtvardsiana avellana (Edwards, 1888) (Cicadellidae) was found as dominant 

species and Hysteropterum assimile Horvath, 1905 (Issidae) was endemic. Hecalus 

storai (Lindberg, 1936) (Cicadellidae) was new record for the Turkish fauna and H. 

assimile, Idiocerus lituratus (Fallen, 1806), Balcanocerus larvatus (Herrich-Schaffer, 

1837), Populicerus populi (Linnaeus, 1758), Aphrodes albifrons (Linnaeus, 1758), 

Exitianus taeniaticeps (Kirschbaum, 1868), Psammotettix alienus (Dahlbom, 1850), 

Osfoornellus macchiae consangineus Dlabola, 1962, and Jdiodonus cruentatus 

(Panzer, 1799) (Cicadellidae) were found first time from Manisa province. 

 

Türkçe Başlık: Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum Spp.) 

(Lamiaceae)' ndeki Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri 

İngilizce Başlık: Studies On The Noctuidae Fauna On Origunum Spp. (Lamiaceae) 

of Manisa Province, Turkey 

Yazar Adı: S. TEZCAN1, Z. OKYAR2 ve G. BEYAZ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bl., İzmir 
2Trakya Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl., Edirne 

Kaynak: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2004,14(2):29-34 

Özet: Bu çalışma 1998 ve 1999 yıllarında Turgutlu ve Salihli yörelerindeki kültür 

kekiği tarlalarında bulunan Noctuidae familyası türlerini ortaya koyma amacıyla 

yapılmış ve bu familyanın üç cinsine bağlı üç tür belirlenmiştir. Bu türler Heliothis 

peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775), Trichoplusia ni (Hübner, 1803) ve 

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) 'dır. 
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Özet (İngilizce): This study was carried out to determine the Noctuidae fauna of the 

Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli provinces during the years of 

1998 and 1999. As a result of studies, 3 species belonging to three genera were 

determined. Those were Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775), 

Trichoplusia ni (Hübner, 1803) and Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850). 

 

Türkçe Başlık: Antalya İçin Endemik Olan Origanum Türlerinin Morfolojisi, 

Anatomisi, Fizyolojisi ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Researches On Morphologies, Anatomies, Physiologies and 

Ecologies of Endemic Origanum Species To Antalya 

Yazar Adı: M. GÖKÇEOĞLU, Ş. F. TOPCUOĞLU ve O. ÜNAL 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniv., Antalya 

Kaynak: TÜBİTAK TBAG Proje No. 1788; 199T017, 2004: 1-204 

Özet: Antalya için endemik olan Origanum solymicum P.H. Davis, O.husnucan-

baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, O. bilgen P.H. Davis, O. minutiflorum 

O.Schwarz & P.H. Davis ve O. saccatum P.H. Davis türlerinin ekolojik ve biyolojik 

özellikleri çalışılmıştır. Çalışılan türlerin yayılış gösterdiği alanlar tespit edilerek bu 

alanların iklimsel özellikleri (sıcaklık, nem ve yağış) bulunmuş ve toprak 

örneklerinin Bünye, Tuz, pH, CaC03, Organik Madde, N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn 

analizleri yapılmıştır. Biyolojik çalışmalarda türlere ait bitki örneklerinin, morfolojik 

ve anatomik ölçümleri yapılmış olup klorofil, element (N, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn), 

içsel bitki büyüme hormonlarından oksin (indol-3-asetik asit, IAA), gibberellik asit 

(GA3), absisik asit (ABA) ve sitokinin (zeatin) ve protein miktarları saptanmıştır. 

Ayrıca, bitki büyütme odasında ve kontrollü koşullarda tohum çimlendirme ve 

çelikleme çalışmaları yapılmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Antalya Endemiği Origanum Türlerinin Tohum Çimlenmesi ve 

Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: An Investigation on Seed Germinating and Reproduction with 

Cutting of Endemic Origanum Species in Antalya 
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Yazar Adı: O. ÜNAL, M. GÖKCEOĞLU ve Ş. F. TOPCUOĞLU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü, Antalya 

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 17(2), 135-147 

Özet:  Bu araştırmada, Antalya için endemik olan Origanum solymicum P.H. Davis, 

O. husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, O. bilgeri P.H. Davis, O. 

minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis ve O. saccatum P.H. Davis türlerinin tohum 

çimlenmesi ve çelikle çoğaltılması çalışmaları yapılmıştır.  

 Origanum türlerinin tohumlarının çimlenmesi üzerinde farklı saklama 

koşullarının (+4oC ve oda sıcaklığı), aydınlık-karanlık (18 saat karanlık-6 saat 

aydınlık) ışık koşulunun ve karanlık (24 saat) ortamın, GA3’ün çeşitli 

konsantrasyonlarının (0.1 ppm, 1 ppm, 10 ppm) ve farklı sıcaklık derecelerinin (15 
oC, 20 oC, 25 oC, 30 oC) etkileri incelenmiştir.  

 Çalışmanın sonucunda, çimlenme öncesi düşük sıcaklıkta bekletilen 

tohumlarda, aydınlık-karanlık ışık koşulu, 1 ppm GA3 ve 10 ppm GA3 ile 15, 20 ve 

25 oC sıcaklık uygulamalarında çimlenme yüzdesi daha yüksek bulunmuştur. Türler 

içinde en yüksek çimlenme yüzdesi alçak rakımlarda yayılış gösteren O. solymicum 

türünün tohumlarında görülürken, en düşük çimlenme yüzdesi ise O. husnucan-

baseri türünün tohumlarında saptanmıştır.  

 Çelikle çoğaltma çalışmalarında ise O. husnucan-baseri ve O. minutiflorum 

türleri hariç diğer Origanum türlerinde köklenmenin gerçekleştiği ancak, köklenme 

oranı bakımından gerek kontrol ve IBA uygulaması arasında gerekse her iki 

uygulama için de türler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

Özet (İngilizce) : In this study, germination rates under different germination 

conditions and rooting ability of cuttings of Origanum solymicum P.H. Davis, 

Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, Origanum bilgeri P.H. 

Davis and Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis which are endemic to 

Antalya were determined.  

 In germination experiments, effects of storage temperatures (+4oC and at 

room temperature), light-dark regime (18 hour light-6 hour dark), dark (24 hours) 

condition, different concentrations of GA3 (0.1, 1 and 10 ppm GA3) and different 
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temperatures (15, 20, 25 and 30 oC) on germination rates of Origanum seeds were 

investigated.  

 Results indicated that germination rates of Origanum seeds which had been 

stored at low temperature (+ 4 oC) before germination were higher when they were 

treated with 1 or 10 ppm GA3 and germinated under 18 hours light and 6 hours dark 

regime at 15, 20 and 25 oC. Seeds of O. solymicum native to lower altitudes had 

higher germination rates than that of other Origanum species. In particular, O. 

husnucan-baseri had diffuculties in germination.  

 Results related to rooting ability of cuttings of Origanum species showed that 

two of Origanum species used this study could successfully rooted except for O. 

husnucan-baseri and O. minutiflorum. However, no significant differences were 

observed in rooting level of the control and IBA treated cuttings in different 

Origanum species. 

 

Türkçe Başlık: Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İzmir Kekiğinin (Origanum 

onites L.) Yaprak Kalitesine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of Plant Growth Regulators On Leaf Quality of 

Origanum onites L. 

Yazar Adı: H. BAYDAR1 ve İ. ERDAL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta 
2Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Isparta 

Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 2004, Cilt: 

10, Sayı: 1 Sayfa: 9–13 

Özet: Bu araştırmada Isparta ili ekolojik koşullarında İzmir kekiğine (Origanum 

onites) uygulanan bitki büyüme düzenleyicilerinden gibberellik asit (GA3), absisik 

asit (ABA), indol-3-asetik asit (IAA) ve 6-benzil-amino purin (BAP)'in yapraklarda 

uçucu yağ içeriği, uçucu yağ bileşenleri, protein içeriği ile besin elementleri üzerine 

etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Bitki büyüme düzenleyicilerinin kekiğin yağ içeriği, 

yağda karvakrol ve timol içeriği, besin elementlerinden K, Ca, Na, P, Fe ve Cu 

içeriği üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Uçucu yağ oranı %3.1 ile en yüksek BAP 
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uygulamasından, %2.6 ile en düşük IAA uygulamasından elde edilmiştir. Protein 

içeriği %6.37 ile %7.75 arasında değişmiştir. Kekik yağının ortalama olarak %84.8 

karvakrol, %5.3 timol, %5.2 g-terpinen, %2.7 p-simen, %1.0 p-mirsen, %0.7 a-

terpinen ve %0.3 borneol'den oluştuğu belirlenmiştir. Bitki büyüme 

düzenleyicilerinden özellikle GA3 uçucu yağın karvakrol içeriğini azaltırken, timol 

içeriğini yükseltmiştir. Kekik yaprağında %2.97-3.66 K, %0.97-1.55 Ca, %1.02-1.24 

N, 2024-2769 ppm Na, 1500-2400 ppm P, 47.25-97.50 ppm Fe, 55.75-65.75 ppm Zn, 

49.00-65.25 ppm Mn ve 4.00-6.25 ppm Cu bulunduğu tespit edilmiştir. IAA 

uygulaması yaprağın özellikle Ca, N, Fe, Mn ve Cu içeriğini, ABA uygulaması ise 

özellikle Na, Fe ve Zn içeriğini artırmıştır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L. ve Origanum majorana L. (Lamiaceae) Türleri 

Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: A Morphological, Anatomical and Ecological Research On 

Origanum onites L. and Origanum majorana Species 

Yazar Adı: M. TEMEL1 ve S. TOKUR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Afyon Kocatepe Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Afyon 
2Osmangazi Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Eskişehir  

Kaynak: XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran 2004, Poster bildirisi 

Özet: Bu çalışmalada, farklı lokalitelerde yayılış gösteren 2 Origanum L. türün 

(Origanum anites L., O.majorana L.) iç ve dış morfolojileri incelenmiş;ekolojik 

özellikleri ortaya konmuştur. 

 İncelenen türlerden O. majorana da gövdenin tomentos tüylü, dik veya 

yaslayıcı, çiçek durumunun ise panikulat olduğu; O. onites de ise gövdenin glandular 

pilos tüylü, çiçek durumunun ise yalancı korimbus şeklinde olduğu görülmüştür.kök 

anatomisinde mantarlaşmış dokularda farklılıklar görülürken, gövdede ise 

O.majorana da tüyler bulunmaktadır. Her iki tür tek sıralı izodiametrik epidermal 

hücre, köşe kollenkiması, bir iki sıralı endodermis, açık kolleteral iletim demetleri ve 

öz kolları bakımından benzerlik; parankimatik öz hücreleri ise faklılıklar 
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göstermektedir. Her iki türde yapraklar dorsiventral, tek sıralı epidermal yapı 

gösterirken, tüy bakımından O.majorana da daha yoğundur. Türler bol kloraplastlı 

mezofil hücrelerine sahiptirler.stoma indeksleri ve sesil salgı cepleri bir birinden 

faklılık göstermektedir.Ekolojik açıdan, türlerin yetişme ortamları, toprağın fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinde farklılıklar vardır. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Antalya İçin Endemik Olan Origanum'lar 

İngilizce Başlık: The Endoemic Genus Origanum in Antalya 

Yazar Adı: O. ÜNAL1, M. GÖKÇEOĞLU1 ve Ş. F. TOPCUOĞLU1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Akdeniz Ün., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü-Antalya 

Kaynak: Tabiat ve İnsan, Sayı:3-4, Sayfa: 3-22, Eylül-Aralık, 2004 

Özet: Çalışmamızda,. Antalya için endemik olan Origanum solymicum P.H. Davis, 

O.husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, O.bilgeri P.H. Davis, O. 

minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis ve O. saccatum P.H. Davis türleri 

çalışılmıştır. Çalışılan türlerin yayılış gösterdiği alanlar tespit edilerek morfolojik 

ölçümler yapılmıştır. 

 Çalışmalar sonucunda O. solymicum türlerinin alçak rakımlarda, diğer dört 

türün ise yüksek rakımlarda yayılış gösterdiği görülmüş olup en geniş yayılışa 

O.saccatum ve O. minutiflorum türlerinin sahip olduğu bulunmuştur. 

 O. solymicum ve O. saccatum türlerinin diğerlerinden daha uzun boylu 

olduğu, brakte, kaliks, korolla ve tohumlanma da büyük olduğu bulunmuştur. O. 

husnucan-baseri türü ise kısa boylu olmasına rağmen büyük brakte, kaliks, korolla 

ve tohumlara sahip olduğu görülmüştür. Diğer iki tür O. bilgeri ve O. minutiflorum 

ise küçük boylu olup küçük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahiptirler. 

 Populasyon büyüklüğü ve yayılış alanı incelemeleri sonucunda O. solymicum 

türünün tehlike kategorisi hariç diğer türlerin tehlike kategorilerinin değişmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır [O. solymicum EN (Endangered = Tehlikede, ölçüt A2 

ve B2biii) tehlike kategorisinde, O. husnu-can-baseri EN (Endangered = Tehlikede) 

tehlike kategorisi yerine CR (Critically Erndangered = Kritik Tehlikede, ölçüt A4 ve 
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Blbiii) tehlike kategorisinde, O. bilgeri LR(cd) (Lower Risk, Conservation 

Dependent = Az Tehdit Altında, Koruma Önlemi Gerektiren) tehlike kategorisi 

yerine VU(Vulnerable=Zarar Görebilir, ölçüt A2 ve B2biii) tehlike kategorisinde, 

O.minutiflorum LR(nt) (LowerRisk, Near Threataned =Az Tehdit Altında,Tehdit 

Altına Girebilir) tehlike kategorisi yerine VU(Vulnerable=Zarar Görebilir, ölçüt A3 

ve B1iii) tehlike kategorisinde ve Origanum saccatum LR(cd) (Az Tehdit Altında, 

Koruma Önlemi Gerektiren= Lower Risk ,Conservation Dependent) tehlike 

kategorisi yerine VU(Vulnerable=Zarar Görebilir, ölçüt A4, B2ciii) tehlike 

kategorisinde yer almalıdır]. 

Özet (İngilizce): In this study, morphological characteristics of Origanum 

solymicum P.H. Davis, Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, 

Origanum bilgeri P.H. Davis and Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis 

which are endemic to Antalya were determined. Distribution areas of Origanum 

species were determined.  

 O. solymicum species is tall but has large bracte, calyx, corolla and seed. 

Although O. husnucan-baseri species is small in size, but has large bracte, calyx, 

corolla and seed. The others such as O. bilgeri and O. minutiflorum which are small 

both in size and bracte, calyx, corolla, seed as well.  

 O. solymicum grows at lower altitudes. The other species (O. husnucan-

baseri, O. bilgeri ve O. minutiflorum) grow at higher altitudes. Beside, O. 

minutiflorum and O. saccatum grow in wider areas than the others. Obtained data 

from the populations and their geographic ranges, let us to suggest that all Origanum 

species are under threat and their categories should be changed except O. solymicum 

(in EN=Endangered, criterion A2 and B2biii). In this respect, O. husnucan-baseri 

should be in CR (Critically Endangered, criterion A4 and Blbiii) instead of 

(Endangered), O. bilgeri should be in VU (Vulnerable, criteri on A2 and B2biii) 

instead of LR(cd) (Lower Risk, Conservation Dependent), O. minutflorum should be 

in VU(Vulnerable, criterion A3 and B1biii) instead of LR(nt) (Lower Risk, Near 

Threatened)and O.Saccatum should be in VU(Vulnerable, criterion A4 and B2ciii) 

instead of LR(cd) (Lower Risk, Conservation Dependent). 
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Türkçe Başlık : Ontogenetik ve diurnal varyabilitenin labiatae familyasına ait bazı 

bitkilerin (Mentha spicata L., Origanum onites L., Lavandula angustifolia Mill., 

Melissa officinalis L.) verim ve bazı kalite özeliklerine etkisi 

İngilizce Başlık : The Effect of Ontogemetic and Diurnal Varyabilities On Yield and 

Some Quality Characteristics of Some Labiatae Family Plants Which Are (Mentha 

Spicata L., Origanum onites L., Lavandula angustifolia Mill., Melissa officinalis L.) 

Yazar Adı : Gülen Yalçıntaş ÖZYAZICI 

Danışman : Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU 

Kaynak : Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 204 sayfa, 2004,Samsun 

Özet : Bu çalışmada, Labiatae familyasından olan bazı bitkilerin (Mentha spicata L., 

Origanum onites L., Lavandula angustifolia Mill., Melissa officinalis L.) ontogenetik 

ve diurnal varyabilitelerinin verim ve bazı kalite karakterlerine etkisi araştırılmıştır. 

 Bu araştırma, 2002 ve 2003 yıllarında Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü 

Bafra Deneme istasyonu'nda yürütülmüştür. Faktör olarak üç farklı hasat dönemi ele 

alınmıştır. Bütün bitkilerde, dekara yeşil herba, drog herba, drog yaprak, drog çiçek 

(sadece lavanta bitkisinde) ve uçucu yağ verimleri, drog herba oranı, drog yaprak 

oranı, drog çiçek oranı ve uçucu yağ oranı incelenmiştir. Mentha spicata L.; Hasat 

dönemlerine göre en uzun bitki boyu her iki yılda %50 çiçeklenme döneminde 

sırasıyla 58.70 cm, 87.37 cm olarak belirlenmiştir. İncelenen özelliklerden yeşil 

herba verimi (2008.3-6348.3 kg/da), drog herba verimi (638.0-2460.0 kg/da), drog 

yaprak oranı (%37.95-47.95), drog yaprak verimi (227.6-1141.2 kg/da), uçucu yağ 

verimi (2.22-14.54 L/da), hasat önemlerinden önemli ölçüde etkilenirken, hasat 

dönemlerinin drog herba oranı (%28.48-39.01) üzerine önemli bir etkisi 

bulunmamıştır. Günün farklı saatlerinde yapılan biçimlerin uçucu yağ oranı üzerine 

etkisi çok önemli (p[0.01) bulunmuş, en yüksek uçucu yağ oranı öğle saatlerinde 

yapılan biçimlerde belirlenmiştir.Origanum onites L.; Farklı hasat dönemlerinin bitki 

boyu üzerindeki etkisi gözlenmiş, en uzun bitki boyu ilk yıl %100 çiçeklenme 

döneminde (41.50 cm), ikinci yıl %50 ve %100 çiçeklenme dönemlerinde (42.07 ve 

41.20 cm) ölçülmüştür. Hasat dönemi istatistiki olarak yeşil herba verimini (330.0-

3027.7 kg/da), drog herba oranını (%36.39-57.56), drog herba verimini (147.4-

1734.9 kg/da), drog yaprak oranını (%38.38-49.47), drog yaprak verimini (65.6-
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739.7 kg/da) ve uçucu yağ verimini (1.01-17.79 L/da) önemli düzeyde (p[0.05) 

etkilemiştir. Uçucu yağ oranı istatistiki olarak hasat dönemlerinden etkilenmemiş, 

fakat hasat saatleri önemli düzeyde etkilemiştir. Lavandula angustifolia Mill.; 

Denemenin her iki yılında, en yüksek bitki boyu %100 çiçeklenme döneminde tespit 

edilirken, en düşük bitki boyu çiçeklenme başlangıcında belirlenmiştir. Yeşil herba 

verimi (816.7-3333.3 kg/da), drog herba oranı (%33.78-53.58), drog herba verimi 

(292.8-1560.7 kg/da), drog çiçek oranı (%43.40-64.87), drog çiçek verimi (127.1-

1012.4 kg/da), uçucu yağ verimi (0.57-5.48 L/da) hasat dönemlerinden önemli 

(p[0.05) ölçüde etkilenmiştir. En yüksek uçucu yağ oranı akşam saatlerinde biçilen 

parsellerde ölçülmüştür. Melissa officinalis L.; Hasat dönemleri ilk yıl (2002), bitki 

boyu üzerinde etkili olurken, ikinci yıl belirgin bir etkisi görülmemiştir. Hasat 

dönemleri istatistiki olarak yeşil herba verimini (2691.7-2833.3 kg/da), drog herba 

oranı (%27.94-45.27), drog herba verimi (752.2-1110.8 kg/da), drog yaprak oranı 

(%30.68-45.23), drog yaprak verimi (317.9-448.8 kg/da), uçucu yağ verimi (0.79-

2.24 L/da) üzerinde etkili olmuştur. Uçucu yağ oranı hasat dönemlerinden 

etkilenmemiş, hasat saatleri istatistikî olarak uçucu yağ oranını p[0.01 önemlilik 

düzeyinde etkilemiştir.  

 Genel olarak denemenin birinci yılından sonra bitkilerin gelişmesi nedeniyle 

incelenen tüm verim kriterlerinde ikinci yılın değerleri önemli derecede artış 

göstermiştir. 

Özet (İngilizce) : This study was conducted out to determine the effects of different 

seedling production methods on yield and some quality components of two tobacco 

(Nicotiana tabaccum L.) and one thyme (Origanum onites L.) and lemon balm 

(Melisa officinalis L.) cultivars, during two consecutive years under farm conditions. 

Open seedbed, greenhouse seedbed and float system were tested as experimental 

factors for these four cultivars. Fresh root weight, Fresh Stem Weight, Total Fresh 

Weight, Dry Root Weight, Dry Stem Weight, Total Dry Weight, Root Length, Stem 

Lenght, Stem Diameter, Seedling Leaf area, Seedling Survival Ratio, Net 

Assimulation Ratio, Stem Weight Ratio, Root Weight Ratio and Seedling Production 

Time of Seedlings from the seedbeds were determined for each cultivar. Plant 

Height, Leaf Height and Leaf Width, Number of Leaf, Plant Steam Diameter, 
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Nicotine Ratio, Sugar Ratio, % Ash and Yield for tobacco plant and Plant Height, 

Fresh Herb Yield, Drag Herb Yield, Drog Herb Ratio, Drog Leaf Ratio, Drog Leaf 

Yield, Volatile Oil Ratio and Volatile Oil yield for Thyme and Lemon balm of field 

grown plants established from seedlings were also examined. 

 Float system established seedlings produced the highest total wet and dry 

weights and the tallest root and plant height in Burley tobacco. Net assimulation rate 

was 3.3-6.1; weight of aerial parts was 0.942-0.955 depending on seedling methods. 

Seedling period was shortened by greenhouse seedbed and float system. Plants 

established from greenhouse seedbed and float system derived seedlings produced 

similar values for the parameters tested under field conditions. 

 Total fresh weights was 3.88-8.18 g/seedling, total dry weight was 0.261-

0.475 g/seedling, root height was 3.15-11.25 cm, seedling height 11.4-15.5 cm.,leaf 

area was 166.9-121.4 cm for the oriental tobacco cultivar Nail. The effect of seedling 

production methods on parameters tested was found to be significant and float 

system method resulted in the highest values. It was determined that greenhouse 

seedbed and float system derived seedlings performed faster assimulation. Seedling 

survival was significantly affected by seedling production methods. Plants 

established from seedlings varied with stem thickness, dry leaf yield, nicotine and 

rate, however, they were similar in terms of plant height, leaf height and width, leaf 

number per plant and ash ratio under field conditions for all seedling production 

methods. 

 In lemon balm, a total fresh weight was 1.39-2.24 g/seedling, total dry weight 

was 0.294-0.437 g/seedling, root height was 3.80-5.89 cm, seedling height 4.0-10.3 

cm. The effect of seedling production methods on parameters tested was found to be 

significant and greenhouse seedbed method resulted in the highest values. The 

seedling production methods significantly affected the seedling characters. Similarly, 

a total fresh weight was 0.482-0.890 g/seedling, total dry weight was 0.0947-0.1699 

g/seedling, root height was 3.6-4.5 cm, seedling height 4.98-10.45 cm, in thyme. The 

effect of seedling production methods on parameters tested was found to be 

significant. In first year, thyme seeds also failed to emerge, however, seedling 

survival was the highest for float system in both plants. Plants established from 
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greenhouse seedbed and float system derived seedlings produced higher drog leaf 

yield when compared to open seed bed derived ones. The effect of seedling 

production methods on essential oil rate was found to be insignificant however, float 

system and greenhouse seedbed derived plants whose leaf yield were higher 

produced higher volatile oil yield than that of open seedbed derived ones. 

 To conclude, float system for tobacco and greenhouse seedbed for thyme and 

lemon balm were recommended as suitable seedling production methods. 

 

Türkçe Başlık: Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Kula 

Şartlarında Tarımsal ve Kalite Yönünden Karşılaştırılması 

İngilizce Başlık: Comparison of İmproved Clones of İzmir Oregano (Origanum 

onites L.) For Agronomic and Quality Characteristics Under Kula Conditions 

Yazar Adı: F. U. GÜNGÖR1; N. BAYRAKTAR2 ve M. D. KAYA2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara 
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Ankara 

Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 

2005,11(2):196–200 

Özet: Bu çalışma, İzmir kekiği (Origanum onites L.)'nde geliştirilmiş 8 klonun (79, 

268, 372, 661, 694, 732, 747, 789) agronomik ve kalite yönünden karşılaştırılması 

amacıyla 1999 ve 2000 yıllarında Manisa-Kula'ya bağlı Dereköy'de yürütülmüştür. 

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak 1998 yılının 

sonbaharında kurulmuştur.  

 1999 yılı sonuçlarına göre, bitki boyu 22.9-32.5 cm arasında ölçülmüş, yeşil 

herba verimi 520.0-766.7 kg/da arasında olup, klonlar arasında varyasyon olduğu 

saptanmıştır. Klon drog herba verimleri 158.6-293.9 kg/da olarak bulunmuştur. Drog 

yaprak verimleri de 114.2-203.1 kg/da olarak belirlenmiştir. Kuru madde oranı 

denemenin ilk yılında yeterli materyal sağlanamadığı için tespit edilememiştir. 

Uçucu yağ oranı klonlara göre %4.7-5.7 arasında değişmiştir. 

  2000 yılı birinci biçim sonuçlarına göre bitki boyu 33.6-44.7 cm, yeşil herba 

verimi 560.0-2113.3 kg/da, drog herba verimi ise 269.9-803.3 kg/da olarak 
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saptanmıştır. Drog yaprak verimi 176.6-536.7 kg/da olmuştur. Kuru madde oranı 

%35.0-45.7 arasında belirlenmiştir. Uçucu yağ oranı klonlara göre %5.6-6.9 arasında 

değişmiştir. 2000 yılı 2. biçim sonuçlarına göre bitki boyu 20.4-32.4 cm, yeşil herba 

verimi klonlara göre 423.3-1603.3 kg/da, drog herba verimi ise 204.5-629.3 kg/da 

olarak saptanmıştır. Drog yaprak verimi 129.0-439.0 kg/da'dır. Kuru madde oranı 

%36.7-45.3, uçucu yağ oranı ise klonlara göre %3.5-6.6 arasında değişmiştir. 

 Araştırma sonuçları Kula ekolojik koşullarında İzmir kekiği' nin hem verim 

hem de kalite bakımından başarıyla kültüre alınabileceğini göstermektedir. İncelenen 

klonlar arasında 661 ve 79 nolu klonlardan bölge şartlarında daha yüksek herba ve 

drog verimleri elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce): This study was carried out in the years of 1999 and 2000 in 

Dereköy (Manisa-Kula) to compare 8 improved lines (79, 268, 372, 661, 694, 732, 

747, 789) of İzmir oregano (Origanum onites L.) for agronomic and quality aspects. 

The experiment was reestablished as randomized blocks with four replications in fall 

of 1998.  

 According to the results in 1999, a certain variation was observed among 

clones. Plant height and green herb yield were recorded as 22.9-32.5 cm and 520.0-

766.7 kg/da. Drug herb yield and drug leave yield were determined as 158.6-293.9 

kg/da and 114.2-203.1 kg/da, respectively. Dry matter rate could not be recorded due 

to insufficient material in 1999. Essential oil rate varied between 4.7 and 5.7%. 

 According to the first cutting in 2000, plant height and green herb yield were 

obtained as 33.6-44.7 cm and 560.0-2113.3 kg/da. Drug herb yield and drug leave 

yield were noted as 269.9-803.3% kg/da and 176.6-536.7 kg/da, respectively. Dry 

matter rate was recorded as 35.0-45.7%. Essential oil rate changed between 5.6-6.9% 

according to clones. The results of second cutting in 2000 were recorded as follows. 

Plant height; 20.4-32.4 cm, green herb-yield; 423.3-1603.3 kg/da, drug herb yield; 

204.5-629.3 kg/da, drug leave yield; 129.0-439.0 kg/da, dry matter rate; 36.7-45.3%. 

Essential oil rate varied between 3.5-6.6 % among clones.  

 This study showed that İzmir oregano grown in Kula ecological conditions 

can be successfully cultivated from yield and quality aspects. Among the 
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investigated clones, 661 and 79 were well adapted and gave higher herb and drug 

yield in the conditions. 

 

Türkçe Başlık: Antalya İli İçin Endemik Olan Origanum Türlerinin Biyolojik 

Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: An Investigation on Biological Characteristics of Endemik 

Origanum Species in Antalya 

Yazar Adı: O. ÜNAL, Ş. F. TOPÇUOĞLU ve M. GÖKÇEOĞLU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü-Antalya 

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 18(1), 1-14 

Özet: Bu çalışmada, Antalya için endemik olan Origanum solymicum P.H. Davis, 

Origanum husnucan-baseri H.Duman, Z. Aytaç & A. Duran, Origanum bilgeri P.H. 

Davis ve Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis türlerinin biyolojik 

özellikleri çalışılmıştır. Çalışılan türlerin yayılış gösterdiği alanlar tespit edilmiş, 

toprak örneklerinin organik madde ve azot analizleri yapılmıştır. Biyolojik 

çalışmalarda türlere ait bitki örneklerinin morfolojik ölçümleri yapılmış, azot, protein 

ve hormon içerikleri belirlenmiştir. Ayrıca bitki organlarının ağırlık ölçümleri 

yapılmıştır.  

 Çalışmalar sonucunda O. bilgeri türünün yetiştiği toprağın organik madde ve 

azot içeriği bakımından diğer türlerin yetiştiği topraklara göre daha zengin olduğu 

belirlenmiştir. Yine tüm türlerin yetiştikleri topraklardaki organik madde ve azot 

içeriği ile organlardaki azot ve protein içeriği arasında bir paralellik olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca Origanum türlerinin IAA, GA3, ABA ve zeatin sentezledikleri 

gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan O. solymicum türü diğerlerinden daha uzun 

boylu, daha büyük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahip iken, O. husnucan-

baseri türünün kısa boylu olmasına rağmen, büyük brakte, kaliks, korolla ve 

tohumlara sahip olduğu görülmüştür. O. bilgeri ve O. m inutiflorum küçük boylu 

olup küçük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahiptirler. Ayrıca O. minutiflorum 

türünün diğer üç türden farklı olarak daha fazla öbek oluşturduğu ve buna bağlı 

olarak verimliliğinin daha fazla olduğu da görülmüştür. 
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Özet (İngilizce) : Duman, Z. Aytaç & A. Duran, Origanum bilgeri P.H. Davis and 

Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis which are endemic to Antalya 

were determined. Organic matter and nitrogene contents of the soil samples were 

analyzed. Morphological characteristics, nitrogene and protein were determined in 

Origanum species. Fresh and dry weights of the plants were studied as well.  

 As a result, O. bilgeri itself is rich nitrogen and protein than the other species 

therefore it prefers to grow in rich soil. There is also a correlation between organic 

matter and nitrogen content of the soil and the species. It has been showed that 

Origanum species which have been used in this study synthesized IAA, GA3, ABA 

and zeatin. O. solymicum species is tall but has large bracte, calyx, corolla and seed. 

Although O. husnucan-baseri species is small in size, but has large bracte, calyx, 

corolla and seed. The others such as O. bilgeri and O. minutiflorum which are small 

both in size and bracte, calyx, corolla, seed as well. O. minutiflorum species are in 

big plant group so they are more productive than the other species. 

 

Türkçe Başlık: Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis)' 

nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri 

Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effects of Different Harvest Dates On Essential Oil Content 

and Essential Oil Composition in Origanum minutiflorum O. Schwarz et P. H. Davis 

Yazar Adı: H. BAYDAR 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Isparta 

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005,18(2):175-178 

Özet: Türkiye'de Isparta İlinin dağlık bölgelerinde endemik olarak yetişen yayla 

kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) koruma altına alınması 

gereken en önemli 10 tür arasında gösterilmektedir. Bu araştırma; yayla kekiğinde 

yüksek uçucu yağ verim ye kalitesi için en uygun toplama zamanının belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür.  

 Yayla kekiğinin Isparta ilinde en fazla yayılış gösterdiği 1400 rakımlı 

Sütçüler florasından 2001 yılının 13 Ağustos (tomurcuklanma sonu devresi), 20 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

303 

Ağustos (çiçeklenme başı devresi), 27 Ağustos, (tam çiçeklenme devresi), 2 Eylül 

(çiçeklenme sonu devresi) ve 29 Eylül (tohum olgunlaştırma devresi) olmak üzere 5 

farklı tarihte toplama yapılmıştır. Toplanan bitkiler kurutulduktan sonra su 

distilasyonu ile uçucu yağ içerikleri ve GC ile uçucu yağ bileşenleri (karvakrol, 

timol, p-mirsen, -simen, -terpinen, -terpinen ve borneol) belirlenmiştir. Yayla 

kekiği örneklerinde uçucu yağ oranı %1.7-4.9 arasında değişmiştir. Yayla kekiği 

uçucu yağının en önemli bileşeni olan karvakrol %60.3-92.3 arasında bir değişim 

göstermiştir. En yüksek uçucu yağ içeriği (%4.9) çiçeklerime başında (20 Ağustos) 

toplanan, en yüksek karvakarol içeriği (%92.3) çiçeklenme sonunda (2 Eylül) 

toplanan örneklerden elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum minutiflorum, an endemic to mountain habitats of Isparta 

province in Turkey, is announced to be among the most endangered 10 species need 

to be protected.  

 This study was undertaken to determine the optimum harvest date for high 

essential oil yield and quality of O. minutiflorum. The aerial parts of plants was 

collected in five different dates; on 13 August (at the end of budding stage), 20 

August (at the beginning of flowering stage), 27 August (at the full flowering stage), 

2 September (at the end of flowering stage), and on 29 September (at the seed 

maturity stage) in 2001 from a wild population growing in Sütçüler flora (at an 

altitude of 1400 m) where is the main wild growing places of O. minutiflorum in 

Isparta province. After the essential oils were obtained by water distillation from the 

air-dried samples, the essential oil components (carvacrol, thymol, p-mirsene, -

simene, -terpinene, -terpinene and bomeole) were analyzed using a GC. Essential 

oil content was found between 1.7% and 4.9%. The major component in the essential 

oil was carvacrol (60.3-92.3%). The highest essential oil content (4.9%) was 

obtained from the samples collected at the beginning of the flowering stage (20 

August) and the highest carvavrol content (92.3%) was obtained from the samples 

collected at the full flowering stage (2 September). 

 

Türkçe Başlık: Farklı Dozlarda Uygulanan Organik Gübrenin İzmir Kekiği 

(Origanum onites L.) nin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi 
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İngilizce Başlık: The Effect of Organic Fertilizer Applied in Different Dozes On 

The Yield and Quality of Origanum (Origanum onites L.) 

Yazar Adı: Y. KAN1, L. ALTUN2, S. ARSLAN2, M. KARTAL2 ve Z. ENDES3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD, Ankara 
3Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu, Konya 

Kaynak: Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma 

Sunusu Cilt I, Sayfa 497-500) 

Özet: Origanum onites L. (İzmir Kekiği) İçanadolu bölgesinde tarımı 

yapılmamaktadır. Daha çok kıyı bölgelerimizde az miktarda tarımı yapılan bir tıbbi 

bitkidir. İzmir Kekiği (Origanum onites L.) daha çok floradan toplanmak suretiyle 

hem iç hem de dış pazarlara satılarak değerlendirilmektedir.  

 Bu çalışmada Konya ekolojik koşullarında farklı dozlarda uygulanan organik 

gübrelerde yetiştirilen İzmir Kekiği (Origanum onites L.).nin verim ve kalitesi 

üzerine etkileri incelenmiştir. İki yılın ortalamasına göre 27.70 cm bitki boyu, 479.15 

kg/da drog herba verimi, %3.26 uçucu yağ oranı ve 15.67 kg/da uçucu yağ verimi 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum onites L. is not cultivated in the middle Anatolian 

region. However, this medicinal plant is cultivated in some extent at the western and 

southwestern Anatolia. Origanum onites L. plants collected in large quantities from 

the flora is consumed in both Turkey and abroad by exporting the plant.  

 In this study, the effect on yield and quality of Origanum onites L. grown 

under Konya ecological conditions of applied different dozes organic fertilizers was 

investigated. According to two years averages; plant height, drog herbage yield, 

essential oil rate and essential oil yield were obtained 27.70 cm, 4791.5 kg/ha, 3.26% 

and 15.67 kg/ha, respectively. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Kekik (Origanum) Türlerinin Doğu Akdeniz Koşullarında 

Herba Verimleri, Eterik Yağ Oranları ve Yağ Bileşenleri 
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İngilizce Başlık: Herbage Yield, Essential Oil Content and Essential Oil 

Components of Different Oregano (Origanum) Species Grown Under The Eastern 

Mediterranean Conditions 

Yazar Adı: M. ARSLAN, F. AYANOĞLU ve E. O. SARIHAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü, Hatay 

Kaynak: Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma 

Sunusu Cilt I, Sayfa 505-510) 

Özet: Origanum (kekik) Dünya baharat pazarında tek başına önemli bir yere sahip, 

ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Dünya baharat pazarında ancak kalite 

kriterlerini taşıyan Origanum'lar alınıp satılabilmektedir. Bu araştırma Doğu 

Akdeniz Koşullarında ticari olarak ekonomik değere sahip 3 farklı Origanum türün 

(O. syriacum var. bevanii, O. onites, O. majoram) herba verimi, eterik yağ oranı ve 

eterik yağ bileşenlerini tespit etmek amacı ile Doğu Akdeniz koşullarında tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 2003-2004 yıllarında 

yürütülmüştür. Araştırma için gerekli sayıda fide fideliklerde tohumla çoğaltılarak 

elde edilmiştir. Araştırmanın birinci yılında en yüksek herba verimi O. majoram, en 

düşük herba verimi ise O. onites'den elde edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında ise 

her iki biçimde de en yüksek herba verimi O. syriacum var. bevanii'den elde 

edilirken en düşük herba verimi ise O. majoram'dan elde edilmiştir. Eterik yağ 

oranlan türlere göre %2 ile 4 arasında değişmiş olup, en yüksek eterik yağ oranı O. 

syriacum var bevanii''den, en düşük yağ oranı ise O. majoram'dan elde edilmiştir. 

Origanum syriacum var bevanii'de eterik yağ bişenleri arasında en yüksek oranlan 

carvakrol ve timol, O. onites'te karvakrol, O. majoram'da ise trans-sabinenhyd ve 

terpinene-4-ol'un oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum (kekik) is one of the most economically important 

culinary herbs in the World. The only oregano that meets quality criteria can be 

traded in the Word marked. This study was conducted to determine herbage yield, 

essential oil content and essential oil components of three oregano species (O. onites, 

O. syriacum var. bevanii, O. majoram) under the Eastern Meditenanean conditions in 

2003 and 2004. The experimental design was randomized complete blocks with three 
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replications. Seeds were planted in the seed beds to obtain enough seedling for the 

fıeld studies. The highest herbage yield was obtained from O. majoram while the 

lowest was obtained from O. onites in the first year of the study. in the second, the 

highest was obtained from O. syriacum var bevanii and the lowest herbage yield was 

obtained from O. majoram. Essential oil content varied between 2 and 4%, the 

highest essential oil content was obtained from O. syriacum var bevanii and the 

lowest was obtained from O. majoram. Karvakrol and timol were the main oil 

components of Origanum syriacum var bevanii, and karvakrol was the main oil 

components of O. onites; and trans-sabinenhyd and terpinene-4-ol were the main oil 

component of O. majoram. 

 

Türkçe Başlık: Diyarbakır Ekolojik Koşullarında İzmir Kekiği (Origanum onites 

L. )Üzerinde Agronomik ve Teknolojik Araştırmalar 

İngilizce Başlık : Agronomical and Technological Researches On Origanum onites 

L. in Diyarbakır Ecological Conditions 

Yazar Adı: Fethullah TEKİN 

Danışman : Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 131 sayfa, 2005, Adana. 

Özet : Bu çalışma, 2002-2004 yılları arasında, Diyarbakır Ekolojik koşullarında, 

Origanum onites L.’nin bazı agronomik ve teknolojik özelliklerini belirlemek 

amacıyla tarla koşullarında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme 

desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, bir yılda yapılan iki 

biçimin ve dört farklı sıra üzerleri uygulamasının (20, 30, 40 ve 50 cm) verim ve 

kaliteye olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada, taze herba verimi, drog herba verimi, 

drog yaprak verimi, bitki boyu, bitki taç genişligi, drog yaprak / sap oranı, uçucu yağ 

oranı, α-pinen, β-pinen, α-terpinen, cineol, γ-terpinen, linalool, borneol ve carvakrol 

oranları gibi özellikler incelenmiştir.  

 Araştırma bulgularına göre, bir yılda yapılan iki biçim arasındaki fark, drog 

herba verimi hariç, diger tüm özelliklerde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Farklı sıra üzeri uygulamalarının incelenen cineol ve γ-terpinen özelliklerinde önemli 

farklılıklar oluşturdugu; incelenen diger özelliklerde ise istatistiksel olarak önemli 
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fark oluşturmadıgı, sıra üzeri x biçim interaksiyonunun ise sadece carvakrol oranında 

istatistiksel olarak önemli fark oluşturdugu belirlenmiştir. 

 Araştırma bulgularına göre, taze herba verimi, 1.biçimde 1381.7 kg/da, 

2.biçimde 1199.4 kg/da; drog herba verimi, 1.biçimde 473.9 kg/da, 2.biçimde 428.7 

kg/da; drog yaprak verimi, 1.biçimde 222.8 kg/da, 2.biçimde 314.5 kg/da; drog 

yaprak / sap oranı, 1.biçimde %47, 2.biçimde %73; bitki boyu, 1.biçimde 47.6 cm, 

2.biçimde 25.9 cm; bitki taç genişligi, 1.biçimde 46.4 cm, 2.biçimde 42.4 cm; uçucu 

yag oranı, 1.biçimde %1.88, 2.biçimde %1.59; α-pinen oranı, 1.biçimde %0.67, 

2.biçimde %1.09; β-pinen oranı, 1.biçimde %1.64, 2.biçimde %1.33; α-terpinen 

oranı, 1.biçimde %1.56, 2.biçimde %1.36; cineol oranı, 1.biçimde %5.98, 2.biçimde 

%13.39; γ-terpinen oranı, 1.biçimde %5.49, 2.biçimde %5.93; linlool oranı, 

1.biçimde %3.87, 2.biçimde %2.38; borneol oranı, 1.biçimde %1.60, 2.biçimde 

%1.91; carvakrol oranı, 1.biçimde %62.73, 2.biçimde %45.12 olarak tespit 

edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : This study was carried out to determine some technological and 

agronomical properties of Origanum onites L. in Diyarbakır ecological conditions 

during 2002-2004. The experimental was randomized complete block design with 

four replications. In this study, the effects of four intra-row spacing ( 20, 30, 40 and 

50 cm) and two cuttings made one year on quality and yield were investigated. Fresh 

herbal yield, drug herbal yield, drug leaf yield, plant height, canopy diameter, drug 

leaf / stem rate, essential oil content, α-pinen, β-pinen, α-terpinen, cineol, γ-terpinen, 

linalool, borneol and as carvacrol content were evaluated.  

 According to the results of this study, differences between two cuttings 

except drug yield were found to be significant for all properties studied. In other 

hand, cineol and terpinen contents were significantly affected by different intra-row 

spacings, otherwise these treatments had no significant effect on other properties. 

Intra-row spacing x cutting interaction was significant for only carvacrol content. 

The results of study showed that mean fresh herbal yield were 1381.7 kg/da for first 

cutting, 1199.4 kg/da for second cutting; drug herbal yield, 473.9 kg/da for first 

cutting, 428.7 kg/da for second cutting; drug leaf yield, 222.8 kg/da for first cutting, 

314.5 kg/da for second cutting; drug leaf / stem rate, 47.2% for first cutting, 73% for 
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second cutting; plant height 47.6 cm for first cutting, 25.9 cm for second cutting; 

canopy diameter 46.4 cm for first cutting, 42.4 for second cutting; essential oil 

content, 1.88% for first cutting, 1.59% for second cutting; α-pinen content 0.67% for 

first cutting, 1.09% for second cutting; β-pinen content, 1.64% for first cutting, 

1.33% for second cutting; α-terpinen content, 1.56% for first cutting, 1.36% for 

second cutting; cineol content, 5.98% for first cutting, 13.39 for second cutting; γ-

terpinen content 5.49% for first cutting, 5.93% for second cutting; linalool content, 

3.87% for first cutting, 2.38% for second cutting; borneol content, 1.60% for first 

cutting, 1.91% for second cutting and carvacrol content 62.73% for first cutting, 

45.12% for second cutting. 

 

Türkçe Başlık: Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan 

Hymenoptera Türleri 

İngilizce Başlık: Hymenoptera Fauna of Oregano (Lamiaceae) in Manisa Province 

of Turkey 

Yazar Adı: S. TEZCAN1, E. YILDIRIM2, S. ANLAŞ3 ve G. BEYAZ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bl. İzmir 
2Atatürk Ünivüersitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bl. Erzurum 
3Ege Üniversitesi Fen FaKültesi Biyoloji Bl. İzmir 

Kaynak: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006,43(1):55–62 

Özet: Manisa İlinde kekiklerde bulunan Hymenoptera takımına bağlı türleri 

belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada, yedi familyaya bağlı 20 türün bulunduğu 

saptanmıştır. Bu türler: Cryptocheilus variipennis Sustera, 1924 (Pompilidae), Vespa 

crabro Linnaeus, 1758, Delta unguiculatum (Villers, 1789), Eumenes coarctatus 

Linnaeus, 1758, E. dubius Saassure, 1852 (Vespidae), Ammophila sabulosa 

Linnaeus, 1758, Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763), Prionyx crudelis (Smith, 1856), 

Bembix olivacea Fabricius, 1787, Cerceris arenaria (Linnaeus, 1759), C. tuberculata 

Villers, 1789, Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) (Sphecidae), Andrena 

carbonaria Linnaeus, 1758 (Andrenidae), Megachile apicalis Spinola, 1808, 

Chalicodoma derasa (Gerstaecker,1869) (Megachilidae), Apis mellifera Linnaeus, 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

309 

1758, Bombus argillaceus (Scopoli, 1763), B. terrestris (Linnaeus, 1758) (Apidae), 

Agathis malvacearum Latreille, 1805 ve Chelonus longiventris Tobias, 1964 

(Braconidae)'dir. Bunlar içinde en bol bulunanı A. mellifera olup, 14 türün Origanum 

sp., dört türün Coridothymus capitatus, iki türün de her iki cinse bağlı kekik türleri 

üzerinden yakalandığı ortaya konmuştur. 

Özet (İngilizce): This study was carried out to determine the Hymenoptera fauna of 

the oregano in Manisa Province of Turkey. As a result of this study, 20 species 

belonging to seven families were determined. These are: Cryptocheilus variipennis 

Sustera, 1924 (Pompilidae), Vespa crabro Linnaeus, 1758, Delta unguiculatum 

(Villers, 1789), Eumenes coarctatus Linnaeus, 1758, E. dubius Saassure, 1852 

(Vespidae), Ammophila sabulosa Linnaeus, 1758, Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763), 

Prionyx crudelis (Smith, 1856), Bembix olivacea Fabricius, 1787, Cerceris arenaria 

(Linnaeus, 1759), C. tuberculata Villers, 1789, Philanthus triangulum (Fabricius, 

1775) (Sphecidae), Andrena carbonaria Linnaeus, 1758 (Andrenidae), Megachile 

apicalis Spinola, 1808, Chalicodoma derasa (Gerstaecker,1869) (Megachilidae), Apis 

mellifera Linnaeus, 1758, Bombus argillaceus (Scopoli, 1763), B. terrestris 

Linnaeus, 1758) (Apidae), Agathis malvacearum Latreille, 1805 and Chelonus 

longiventris Tobias, 1964 (Braconidae). Among them A. mellifera was found as 

common and abundant species. Fourteen species were collected from Origanum sp., 

four species were collected from Coridothymus capitatus and two species were 

collected from both Origanum sp. and Coridothymus capitatus. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum 

vulgare var. hirtum)' de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effects of Different Row Spacing and Intra-Row Spacing On 

Yield and Yield Components of Oregano (Origanum vulgare var. virtum) 

Yazar Adı: E. O. SARIHAN1, A. İPEK2, N. ARSLAN2 ve B. GÜRBÜZ2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Hatay 
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Ankara 
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Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 

2006,12(3):246-251 

Özet: Bu çalışma 2002-04 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Çalışmada Origanum vulgare 

var. hirtum kekik varyetesi materyal olarak kullanılmıştır. Deneme için 2002 yılı 

mayıs ayında Tarla Bitkileri Bölümü koleksiyon bahçesindeki bitkilerden çelikler 

alınmış ve bu çelikler serada kum doldurulmuş kasalar içerisinde köklendirilmiştir. 

Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre ana 

parsellere sıra arası (30, 40, 50 ve 60 cm), alt parsellere ise sıra üzeri (20, 30 ve 40 

cm) mesafeler gelecek şekilde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede; bitki 

boyu (cm), yeşil herba verimi (kg/da), drog herba verimi (kg/da), drog yaprak verimi 

(kg/da) ve uçucu yağ oranı (%) gibi karakterlerde ölçümler yapılmıştır.2004 yılında, 

Ankara şartlarında kekik bitkisinden en yüksek yeşil herba verimi 3084.8 kg/da, en 

yüksek drog herba verimi 1492.4 kg/da olarak elde edilmiştir. Sıra arası mesafe 

bakımından 30-50 cm , sıra üzeri mesafe bakımından ise 30 cm en uygun mesafe 

olduğu belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): This study was carried out in the experimental fields of the 

University of Ankara, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, in 2002, 

2003 and 2004. Oregano (Origanum vulgare var. hirtum) was used as a material in 

this study. Cuttings were taken from the plants which were cultivated in nursery of 

the department of field crops in May of 2002. Cuttings were planted in containers 

filled with sand for rooting. Rooted plants were transplanted to the field with 

different spacing between rows and within rows. The experiment was established as 

split plot in a completely randomized block design with three replications; row 

spacing (20, 30 and 40 cm) to main plots, intra-row spacing (30, 40, 50 and 60 cm) to 

sub-plots. Plant height, fresh herb yield (kg/da), dry herb yield (kg/da), drog leaf herb 

yield (kg/da) and essential oil rate were investigated. According to the results; the 

highest green herb yield (3084.8 kg/da) and dry herb yield (1492.4 kg/da) were 

determined in 2004. The row spacing and in-row spacing for Origanum vulgare var. 

hirtum were determined as 30-50 cm for row spacing and 30 cm for in-row spacing 

in ecological conditions of Ankara province. 
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Türkçe Başlık: Kekik (Origanum minutiflorum) ve Adaçayı (Sideritis stricta)'nın 

Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltımı Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Investigation On Propagation of Oregano (Origanum minutiflorum) 

and Ironwort (Sideritis stricta) Through Tissue Culture 

Yazar Adı: Dudu ÖZKUM 

Danışman: Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ 

Kaynak: Hacettepe Ü. Fen Fakültesi-Doktora Tezi 95 sayfa, 2006, Ankara. 

Özet: Bu çalışmada, Sideritis stricta Boiss. & Heldr. ve Origanum minutiflorum O. 

Schwarz & P.H. Davis’un mikro çoğaltımı araştırılmıştır. In vitro koşullarda 

çimlendirilmiş fidelerden alınan yaprak parçaları ve gövde eksplantları (hipokotil, 

tek boğum ve sürgün ucu), değişik 6-benzil amino pürin (BAP) (0.0, 1.0, 2.0 ve 3.0 

mg/l) ve naftalen asetik asit (NAA) (0.0, 0.1 ve 0.5 mg/l) kombinasyonlarını içeren 

Murashige ve Skoog (MS) (Murashige and Skoog, 1962) ve Gamborg (B5) 

(Gamborg et al., 1968) ortamlarında kültüre alınmıştır. Elde edilen sürgünlerin alt 

kültür denemelerinde BAP (0.0, 1.0, 2.0 ve 3.0 mg/l) ve NAA (0.1 mg/l) 

kombinasyonlarını veya kinetin (2.0 ve 3.0 mg/ll) ve BAP (2.0 ve 3.0 mg/l) içeren 

MS ve B5 ortamları, köklendirme denemeleri için 0.0, 1.5, 3.0, 4.5 ve 10 mg/l indol-

3-butirik asit (IBA) içeren MS ve B5 ortamları kullanılmıştır. Her iki türün doku 

kültürü koşullarında çoğaltımına olanak sağlayacak optimal koşullar belirlenmiştir. 

 S. stricta tohumlarının kabuğu çıkarılıp geri kalan embriyo ve endosperm 

kısmı B5 besin ortamında kültüre alındığında tohumlar %100 oranında çimlenmiştir. 

B5 besin ortamında çimlendirilen ve büyütülen 30-40 günlük fidelerden alınan tek 

boğum eksplantları kullanılan tüm hormon kombinasyonlarında sürgün oluşumu 

bakımından başarılı eksplant olduğu, en başarılı hormon kombinasyonu ve ortamın 

ise 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA ve 2.0 mg/l BAP+0.5 mg/l NAA kombinasyonlarını 

içeren B5 ortamları olduğu belirlenmiştir. 1. ve 2. alt kültürlerde en fazla sürgün 

oluşumu 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA kombinasyonunu içeren ortamda 

gerçekleşmiş ve sırasıyla eksplant başına ortalama 4 ve 2.11 adet sürgün oluşmuştur. 

2 alt kültür sonunda çoğaltım katsayısı 33.76 olarak belirlenmiştir. En yüksek kök 
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oluşumu 4.5 mg/l IBA içeren B5 ortamında, elde edilmiştir. Köklenen sürgünler dış 

koşulara başarıyla aktarılmış ve canlılık oranı %90 olarak belirlenmiştir.  

 O. minutiflorum tohumları MS besin ortamında kültüre alındığında %100 

oranında çimlenmiştir. MS besin ortamında çimlendirilen ve büyütülen 30-40 günlük 

fidelerden alınan tek boğum eksplantları kullanılan tüm hormon kombinasyonlarında 

sürgün oluşumu bakımından başarılı eksplant olduğu, en başarılı hormon 

kombinasyonu ve ortamın ise 2.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA, 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l 

NAA ve 3.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA kombinasyonlarını içeren MS ortamları 

olduğu belirlenmiştir. 1., 2. ve 3. alt kültürlerde en fazla sürgün oluşumu 2.0 mg/l 

BAP içeren ortamda gerçekleşmiş ve sırasıyla eksplant başına ortalama 3.04, 3.73 ve 

1.42 adet sürgün oluşmuştur. 3 alt kültür sonunda çoğaltım katsayısı 42.99 olarak 

tespit edilmiştir. En yüksek kök oluşumu 3.0 mg/l IBA içeren MS ortamında elde 

edilmiştir. Köklenen sürgünler dış koşullara başarıyla aktarılmış ve canlılık oranı 

%58 olarak belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study the micropropagation Sideritis stricta Boiss. & Heldr. 

and Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis were investigated. Leaf 

segments and shoot explants (hypocotyl, single node and shoot tip) taken from in 

vitro growing plantlets and cultured on Murashige and Skoog (MS) (Murashige and 

Skoog, 1962) and Gamborg (B5) (Gamborg et al., 1968) media containing different 

combinations of 6-benzyl amino purine (BAP) (0.0, 1.0, 2.0 or 3.0 mg/l) and 

naphtalene acetic acid (NAA) (0.0, 0.1 or 0.5 mg/l). MS and B5 media supplemented 

with BAP (1.0, 2.0 or 3.0 mg/l) and NAA (0.1 mg/l) combinations or only BAP and 

kinetin (2.0 or 3.0 mg/l) were used during subcultures of shoot and Murashige and 

Skoog (MS) (Murashige and Skoog, 1962) and Gamborg (B5) (Gamborg et al., 

1968) media supplemented with different concentrations of indole-3-butyric acid 

(IBA) (0.0, 1.5, 3.0, 4.5 or 10.mg/l) were used for rooting experiments. The optimal 

conditions for the propagation of both species under tissue culture conditions were 

determined.  

 A %100 seed germination was achieved in S. stricta when the seed coat was 

removed and the remaining endoperm and embryo cultured on B5 medium. The 

single node explants taken from 30-40 days plantlets germinated and grown in vitro 
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on B5 medium were the most succesful type of explant in all hormone combinations 

used. B5 medium supplemented with 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA and 2.0 mg/l 

BAP+0.5 mg/l NAA was determined as the most effective medium for shoot 

formation. At the first and second subculture, the highest shoot formation was 

achieved on medium supplemented with 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA, the mean 

number of shoots per explant being 4 and 2.11, respectively. The highest 

multiplication rate was 33.76 at the end of second subculture. The best roooting was 

achieved on B5 medium supplemented with 4.5 mg/l IBA. The rooted shoots were 

successfully acclimized to out door conditions with a survival rate of 90%. 

 A %100 seed germination was achieved in O. minutiflorum when the seeds 

were cultured on MS medium. The single node explants taken from 30-40 days 

plantlets germinated and grown in vitro on MS medium were the most succesful 

explant in all hormone combinations used. MS medium supplemented with 2.0 mg/l 

BAP+0.1 mg/l NAA, 1.0 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA and 3.0 mg/l BAP+0.1 mg/l 

NAA was the most effective medium for shoot formation. At the first, second and 

third subculture, the highest shoot formation was achieved on medium supplemented 

with 2.0 mg/l BAP, the mean number of shoots per explant being 3.04, 3.73 and 

1.42, respectively. The highest multiplication rate was 42.99 at the end of the third 

subculture. The best roooting was achieved on MS medium supplemented with 3.0 

mg/l lBA. The rooted shoots were succesfully acclimized to out door conditions with 

a survival rate 58%. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Fide Üretim Sistemlerinin Tütün (Nicotiana tabaccum L. ), 

Kekik (Origanum onites L. ) ve Oğulotu (Melissa officinalis L. ) Bitkilerinde Verim 

ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of Different Seedling Production Methods On Yield and 

Some Quality Components in Tobacco (Nicotiana tabaccum L. ), Thyme (Origanum 

onites L.) and Lemon Balm (Melissa officinalis L. ) 

Yazar Adı: Ömer ÇALIŞKAN 

Danışman : Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU 

Kaynak: Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 137 sayfa, 2006, Samsun 
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Özet: Bu çalışmada, Solanaceae familyasına ait TN-97 Burley ve Nail tütün 

genotipleri (Nicotiana tabacum L.) ile Labiateae familyasına ait Kekik (Origanum 

onites L.) ve Oğulotu (Melisa officinalis L.) bitkilerinde, farklı fide yetiştirme 

sistemlerinin verim ve bazı kalite kriterlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma 2003 ve 

2004 yıllarında çiftçi şartlarında yürütülmüştür. Araştırmaya konu olan 4 bitki 

çeşidinde açık yastık, örtü altı ve su tüneli fidelikleri denenmiştir. Araştırma 

sürecinde, 3 tip fidelikten elde edilen fidelerde; Toprak Altı Yaş Ağırlık, Toprak 

Üstü Yaş Ağırlık, Toplam Yaş Ağırlık, Toprak Altı Kuru Ağırlık, Toprak Üstü Kuru 

Ağırlık, Toplam Kuru Ağırlık, Kök Boyu, Fide Boyu, Gövde Kalınlığı, Yaprak 

Alanı, Fide Tutma Oranı, Net Asimilasyon Oranı, Toprak Üstü Ağırlık Oranı 

(TÜAO), Kök Ağırlık Oranı (KAO) ve Fide Yetişme Süresi özellikleri belirlenmiştir. 

Elde edilen fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra tütün çeşitleri için Bitki Boyu, Yaprak 

Boyu ve Yaprak Eni, Yaprak Sayısı, Gövde Kalınlığı, Nikotin içeriği, Şeker içeriği, 

Kül Oranı ve Verim kriterleri, Oğulotu ve Kekik için ise Bitki Boyu, Taze Herba 

Verimi, Drog Herba Verimi, Drog Herba Oranı, Drog Yaprak Oranı, Drog Yaprak 

Verimi, Uçucu Yağ Oranı ve Uçucu Yağ Verimi kriterleri incelenmiştir.  

 Araştırma sonuçlarına göre; Burley tütünü, su tüneli fideliğinde toplam yaş ve 

toplam kuru ağırlıkta en yüksek üretimi verdiği, kök ve fide boyunun da en yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Fide yetiştirme sistemlerinde Burley fidelerinin net 

asimilasyon hızları, ortalamalarının 3.3-6.1 arasında, toprak üstü ağırlık oranı 

ortalamalarının da 0.942-0.955 arasında değiştiği belirlenmiştir. Örtü altı ve su tüneli 

fidelikleri, fide yetişme süresini açık yastık fideliğine göre daha da kısaltmıştır. Tarla 

dönemi bulgularında ise, ele alınan kriterler bakımından, su tüneli ve örtü altı 

fideliklerinden yetişen bitkilerde benzer özellikler tespit edilmiştir.  

 Oriental tütün olan Nail hattında toplam yaş ağırlık ortalamaları 3.88-8.18 

g/fide, toplam kuru ağırlık ortalamaları 0.261-0.475 g/fide, kök boyu ortalamaları 

3.15-11.25 cm, fide boyu ortalamaları 11.4-15.5 cm, yaprak alanı ortalamaları 166.9-

121.4 cm2 aralıklarında değişim göstermiştir. Fide yetiştirme sistemlerinin ele alınan 

bu kriterlere etkisinin, önemli olduğu ve en yüksek değerlerin su tüneli fideliğinden 

alındığı tespit edilmiştir. Örtü altı ve su tüneli fidelerinin, açık yastık fidelerine 

nazaran daha hızlı asimilasyon yaptıkları belirlenmiştir. Fidelik sistemlerinin, fide 
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tutma oranına etkisi de önemli düzeyde bulunmuştur. Tarla aşamasında, 3 tip 

fidelikten gelen bitkilerde, gövde kalınlığı, kuru yaprak verimi, nikotin oranı ve şeker 

oranı özellikleri arasında önemli düzeyde farkın olduğu, buna karşın bitki boyu, 

yaprak boyu, yaprak eni, yaprak sayısı ve kül oranı özellikleri arasındaki farkların 

önemsiz olduğu belirlenmiştir.  

 Oğulotu bitkisinde, toplam yaş ağırlık ortalamaları 1.39-2.24 g/fide, toplam 

kuru ağırlık ortalamaları 0.294-0.437 g/fide, kök boyu ortalamaları 3.80-5.89 cm, 

fide boyu ortalamaları 4.0-10.3 cm, aralıklarında değişim göstermiştir. Fide 

yetiştirme sistemlerinin ele alınan bu kriterlere etkisinin, önemli olduğu ve en yüksek 

değerlerin örtü altı fideliğinden alındığı tespit edilmiştir.  

 Kekik fidelerinde ise, toplam yaş ağırlık ortalamaları 0.482-0.890 g/fide, 

toplam kuru ağırlık ortalamaları 0.094-0.169 g/fide, kök boyu ortalamaları 3.6-4.5 

cm, fide boyu ortalamaları 4.98-10.45 cm, aralıklarında değişim göstermiştir. Fide 

yetiştirme sistemlerinin ele alınan bu kriterlere etkisinin, önemli olduğu ve en yüksek 

değerlerin örtü altı fideliğinden alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilk yıl kekik fideleri 

su tüneli sisteminde yeterli sayıda çıkış yapamamıştır. Ancak, fide tutma oranı, her 

iki bitkide de en yüksek değeri su tüneli sisteminde yetiştirilen fidelerde göstermiştir. 

Tarla devresinde, drog yaprak verimi bakımından her iki bitkide de su tüneli ve örtü 

altı fideliklerinde yetiştirilen bitkiler, açık yastık bitkilerinden daha yüksek değerlere 

ulaşmışlardır. Ortalamalar bakımından uçucu yağ oranlarına, fide yetiştirme 

sistemlerinin etkisi önemsiz olmuş ancak drog yaprak verimi yüksek olan su tüneli 

ve örtü altı bitkilerinden açık yastık bitkilerine nazaran daha fazla miktarda uçucu 

yağ verimi alınmıştır.  

 Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde; tütün çeşitleri için, su tüneli 

fideliğinin uygun olduğu, oğulotu ve kekikte ise örtü altı fide yetiştiriciliğinin öne 

çıktığı saptanmıştır. 

Özet (İngilizce): This study was conducted out to determine the effects of different 

seedling production methods on yield and some quality components of two tobacco 

(Nicotiana tabaccum L.) and one thyme (Origanum onites L.) and lemon balm 

(Melisa officinalis L.) cultivars, during two consecutive years under farm conditions.  



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

316 

Open seedbed, greenhouse seedbed and float system were tested as experimental 

factors for these four cultivars. Fresh root weight, Fresh Stem Weight, Total Fresh 

Weight, Dry Root Weight, Dry Stem Weight, Total Dry Weight, Root Length, Stem 

Lenght, Stem Diameter, Seedling Leaf area, Seedling Survival Ratio, Net 

Assimulation Ratio, Stem Weight Ratio, Root Weight Ratio and Seedling Production 

Time of Seedlings from the seedbeds were determined for each cultivar. Plant 

Height, Leaf Height and Leaf Width, Number of Leaf, Plant Steam Diameter, 

Nicotine Ratio, Sugar Ratio, % Ash and Yield for tobacco plant and Plant Height, 

Fresh Herb Yield, Drog Herb Yield, Drog Herb Ratio, Drog Leaf Ratio, Drog Leaf 

Yield, Volatile Oil Ratio and Volatile Oil yield for Thyme and Lemon balm of field 

grown plants established from seedlings were also examined.  

 Float system established seedlings produced the highest total wet and dry 

weights and the tallest root and plant height in Burley tobacco. Net assimulation rate 

was 3.3-6.1, weight of aerial parts was 0.942-0.955 depending on seedling methods. 

Seedling period was shortened by greenhouse seedbed and float system. Plants 

established from greenhouse seedbed and float system derived seedlings produced 

similar values for the parameters tested under field conditions.  

 Total fresh weights was 3.88-8.18 g/seedling, total dry weight was 0.261-

0.475 g/seedling, root height was 3.15-11.25 cm, seedling height 11.4-15.5 cm.,leaf 

area was166.9-121.4 cm2 for the oriental tobacco cultivar Nail. The effect of 

seedling production methods on parameters tested was found to be significant and 

float system method resulted in the highest values. It was determined that greenhouse 

seedbed and float system derived seedlings performed faster assimulation. Seedling 

survival was significantly affected by seedling production methods. Plants 

established from seedlings varied with stem thickness, dry leaf yield, nicotine and 

rate, however, they were similar in terms of plant height, leaf height and width, leaf 

number per plant and ash ratio under field conditions for all seedling production 

methods.  

 In lemon balm, total fresh weights was 1.39-2.24 g/seedling, total dry weight 

was 0.294-0.437 g/seedling, root height was 3.80-5.89 cm, seedling height 4.0-10.3 

cm. The effect of seedling production methods on parameters tested was found to be 
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significant and greenhouse seedbed method resulted in the highest values. The 

seedling production methods significantly affected the seedling characters. Similarly, 

total fresh weights was 0.482-0.890 g/seedling, total dry weight was 0.0947-0.1699 

g/seedling, root height was 3.6-4.5 cm, seedling height 4.98-10.45 cm, in thyme. The 

effect of seedling production methods on parameters tested was found to be 

significant. In first year, thyme seeds also failed to emerge, however, seedling 

survival was the highest for float system in both plants. Plants established from 

greenhouse seedbed and float system derived seedlings produced higher drog leaf 

yield when compared to open seed bed derived ones. The effect of seedling 

production methods on essential oil rate was found to be insignificant however, float 

system and greenhouse seedbed derived plants whose leaf yield were higher 

produced higher volatile oil yield than that of open seedbed derived ones. To 

conclude, float system for tobacco and greenhouse seedbed for thyme and lemon 

balm were recommended as suitable seedling production methods. 

 

Türkçe Başlık: Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart Üzerinde 

Farmakognozik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Pharmacognosic Studies On Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) 

Ietswaart 

Yazar Adı: Esen SEZEN 

Danışman: Doç. Ufuk ÖZGEN 

Kaynak: Atatürk Ü. Eczacılık Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 106 sayfa, 2006, 

Erzurum 

Özet: Labiatae familyasına ait bir cins olan Origanum cinsinin yeryüzünde yaklaşık 

38 türü bulunmaktadır. Türkiye bitki örtüsünde ise, 13’ü endemik olmak üzere 22 

takson yetişmektedir. Origanum ‘’kekik, kekik otu, keklik otu, mercanköşk’’ olarak 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda Origanum türlerinin antioksidan, antifungal, 

antimikrobiyal aktivitesi olduğu görülmüştür. Bazı Origanum türlerinin ise diyare, 

sindirim, solunum sistemi rahatsızlıkları ve iştahsızlıkta kullanıldığı bilinmektedir. 

Timol ve karvakrol içeren Origanum türleri halk arasında baharat olarakta 

kullanılmaktadır.  
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 Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart ülkemizde endemik olduğu 

düşünülen bir türdür. Bu çalışmada Origanum acutidens üzerinde fitokimyasal 

çalışmalar yapılmıştır. Bileşiklerin izolasyonu, bitkinin topraküstü kısmının 

metanollü ekstresinden elde edilen kloroform, etil asetat ve su ekstrelerinden, çeşitli 

kromatografik yöntemlerle [açık kolon kromatografisi (normal faz silika jel, 

sefadeks, ters faz silika jel)] gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada 1 triterpen 

yapısında bileşik karışımı [ursolik asit ve oleanolik asit karışımı (OC1 ve OC2)], 2 

fenolik bileşik [rosmarinik asit (OE1), litospermik asit (OS3)], 1 flavon yapısında 

bileşik [visenin-2 (OS1)], 1 monoterpen glikoziti karışımı [betulalbusit-A ve 8-OH-

linaloil glukozit (OS2-A ve OS2-B)] izole edilmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapısı 

[1H-NMR, 13C-NMR ve 2D-NMR (COSY, HETCOR) spektroskopisi] kullanılarak 

aydınlatılmıştır. 

Özet (İngilizce): Origanum genus belonging to Labiatae family is represented by 

about 38 species in the world. of which 13 species are endemic, 22 taxa are growing 

in Turkish flora. Origanum species are known as “kekik, kekik otu, keklik otu, 

mercanköşk’’. It was shown that Origanum species have antioxidant, antifungal and 

antimicrobial activities on researches performed on Origanum species. It has been 

known Origanum species are used for diarrhea, digestive and respiratory system 

diseases and lack of apetite. Origanum species which contain thymol and carvacrol 

have been used as spice.  

 Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart is growing in our country and is 

estimated as endemic species. In this study, phytochemical studies have been 

performed on Origanum acutidens. The isolation of the compounds was carried out 

chromatographically studies [open colon chromatography (normal phase silica gel, 

sephadex and reversed phase silica gel)] from chloroform, ethyl acetate, water 

extracts that partitioned from methanolic extract obtained from aerial parts of plant. 

As consequence of this seperation study, 1 mixture triterpene compound [ ursolic 

acid and oleanolic acid (OC1 and OC2)], 2 phenolic compounds [rosmarinic acid 

(OE1), lithospermic acid (OS3)], 1 flavon compound [vicenin-2 (OS1)], 1 mixture 

monoterpene glycosides [Betulalbuside A (OS2-A) and 8-OH-Linaloyl Glucoside 
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(OS2-B)] were isolated. The structures of these isolates were elucidated by spectral 

analysis [1H-NMR, 13C-NMR and 2D-NMR (COSY, HETCOR) spectroscopy]. 

 

Türkçe Başlık: Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Farklı 

Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Certain Agronomic and Technologic 

Characteristics of Clones of İmproved İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Under 

Different Ecological Conditions 

Yazar Adı: Ayşe Betül AVCI 

Danışman : Prof. Dr. Emine BAYRAM 

Kaynak: Ege Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 164 sayfa, 2006, İzmir. 

Özet: Batı Anadolu florasından toplanarak geli tirilen farklı Origanum onites L. 

klonları ile E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ nün araştırma alanı ve 

Dikili-Makaron Çiftliğinde, 2002 ve 2003 yıllarında yürütülen bu çalışmada, bitkinin 

bazı verim ve kalite özellikleri incelenmiştir. 2002 yılı genel ortalamalarına 

bakıldığında bitki boyunun 16.20–38.17 cm arasında, yeşil herba veriminin 373.3–

1958.3 kg/da arasında, drog herba veriminin 131.9-631.3 kg/da arasında, drog yaprak 

veriminin 85.0-375.9 kg /da arasında, uçucu yağ oranının %2.12-3.69 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. 2003 yılı genel ortalamalarına bakıldığında ise bitki boyunun 

30.45–46.72 cm arasında, yeşil herba veriminin 1779.8–4854.6 kg/da arasında, drog 

herba veriminin 612.3–1602.4 kg/da arasında, drog yaprak veriminin 408.4–953.4 

kg/da arasında, uçucu yağ oranının %2.77-5.56 arasında değiştiği görülmüştür. Her 

iki deneme yılı ve her iki lokasyonda da uçucu yağ bileşikleri arasında carvacrolün 

ana bileşen olduğu ve en yüksek değeri verdiği tespit edilmiştir. 

Özet (İngilizce): In the study conducted on 2002–2003 in E.U. of Agricultural 

Faculty of Field Crops Department research area at Bornova and Dikili-Makaron 

Farm with different Origanum onites L. clonnes collected from western Anatolia 

flora and improved certain yield and quality characteristics of the plant are 

investigated. In 2002, general averages showed that the plant has 16.20–38.17 cm of 

lenght, 373.3-1958.3 kg/da of green herb yield, 131.9–631.3 kg/da of drog herb 

yield, 85.0–373.9 kg/da of drog leaf yield and 2.12-3.69% of essential oil content 
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rate. In 2003, general averages on the other hand showed that the plant has 30.45-

46.72 cm of height, 1779.8-4854.6 kg/da of green herb yield, 612.3-1602.4 kg/da of 

drog herb yield, 408.4-953.4 kg/da of drog leaf yield and 2.77-5.56% of essential oil 

content rate. Carvacrol was found to be the major component of the essential oil 

contents for both of the locations and trial years. 

 

Türkçe Başlık: Origanum husnucan-baseri (Lamiaceae)'De Tohum 

Çimlenmesinin Araştırılması   

İngilizce Başlık : An Investigation On Germination of Seeds Origanum husnucan-

baseri (Lamiaceae) 

Yazar Adı : Kamile CANİŞ 

Danışman : Prof. Dr. Fatih TOPCUOĞLU 

Kaynak : Akdeniz Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 47 sayfa, 2006, 

Antalya 

Özet : Bu çalışmada, Antalya için endemik olan ve çimlenme engeli bulunan 

Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z Aytaç & A. Duran türünün iki ayrı hasat 

dönemine (2003-2004) ait tohumlarının çimlenmesi üzerine; kontrollü koşullardaki 

bitki büyütme odasında 48 saat süreyle 100, 200, 400, 800 ve 1000 ppm 

konsantrasyonlarda gibberellik asit (GA3 ve GA4/7/9), 72 ve 144 saat süreyle %2'lik 

ve %4’lük potasyum nitrat (KNO3), nemli perlit içeren ortamda 60 ve 90 gün süreyle 

4°C'de buzdolabında katlama ve 10, 15 ve 20°C sıcaklık uygulamalarının etkileri 

incelenmiştir. 

 Çimlenme için radikulanm testadan belirgin derecede (2 mm) çıkmış olması 

esas kabul edilmiştir. Çimlenme oranları yüzde olarak hesaplanmıştır. 

 En yüksek çimlenme yüzdesi (%15), 2004 yılı hasadına ait 90 gün süreyle 

katlama ve 10°C sıcaklık uygulaması ile 72 saat süreyle %2'lik KNO3 ve 20°C 

sıcaklık uygulaması yapılan tohumlarda bulunmuştur. Bu uygulamaların dışında 

yapılan muamelelerden çimlenme elde edilememiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, the germination of seeds of Origanum husnucan-

baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran species, which has germination problems 

and endemic for Antalya, were investigated for the two harvest periods (2003-2004) 
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using various methods such as treatments of 100, 200, 400, 800 and 1000 ppm 

concentrations of gibberellic acid (GA3 and GA4/7/9) for 48 hours, treatments of 2% 

and 4% of potassium nitrate (KNO3) for 72 and 144 hours; stratification in the plastic 

pots including wet perlits at 4°C for 60-90 days; incubating the seeds at the 10,15 

and 20°C in the plant growth chamber. 

 Germination criteria was accepted as the radicle should split out from the 

testa in an evident manner (about 2mm). Germination rates were calculated as 

percentage values. 

 The highest germination rate (15%) was found for the seeds belong to harvest 

in 2004 that treated 2 %KNO3 for 72 hours at 20°C and treated by stratification for 

90 days at 10°C. Except these treatments any germination was seen in other 

applications. 

 

Türkçe Başlık: Origanum sipyleum L.’un Farklı Populasyonlarında Genetik 

Varyasyonun Moleküler Düzeyde Tespit Edilmesi 

İngilizce Başlık : Determination of Variation in Molecular Level of Origanum 

sipyleum L. Among The Different Populations 

Yazar Adı : Volkan KALENDER 

Danışman : Yard. Doç. Dr. Mehmet TEMEL 

Kaynak : Afyon Kocatepe Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 60 sayfa, 

2006, Afyon 

Özet : Türkiye endemiği olan Origanum sipyleum L. (Lamiaceae)’un 9 farklı 

populasyonu 10 RAPD primeri ile taranmış ve elde edilen 84 lokustan 78’inin 

polimorfik olduğu tespit edilmiştir. Ortalama polimorfik lokus oranı %92.86’dır. Bu 

yüksek genetik çeşitliliğin bir göstergesidir. Beklenen heterozigotluk değeri genel 

ortalaması (0.23), gözlenen ortalama heterozigotluk değeri (0.31), bütün 

populasyonlar ve lokuslar için ortalama allel sayısı (1.92) ve etkili allel sayısı(1.53) 

belirlenen diğer genetik çeşitlilik parametrelerindendir. Beklendiği gibi etkili allel 

sayısının gözlenen allel sayısından düşük olduğu gözlenmiştir. Coğrafik mesafe 

olarak birbirine yakın olan populasyonların genetik benzerlik açısından birbirlerine 
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yakın oldukları gözlenmiştir. Genetik ilişki dendogramının 3 ana kola ayrıldığı ve 

her bir ana kolun bir fitocoğrafik bölgeyi temsil ettiği saptanmıştır. 

 Sonuç olarak, Origanum sipyleum populasyonları arasındaki genetik 

varyasyonu tanımlamada RAPD tekniğinin başarılı bir şekilde kullanılabileceği 

belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Origanum sipyleum L. (Lamiaceae) endemic to the Turkey 

collected from 9 different populations were examined by using 10 random amplified 

polymorphic DNA (RAPD) markers and 78 loci out of 84 loci showed 

polymorphisms. The ratio of polymorphic loci was 92.86%. This is high levels of 

genetic variation. Mean value of expected heterozygosity (0.23), mean value of 

observed heterozygosity (0.31), mean allele frequencies for all populations and loci 

(1.92), and effective allele frequencies were 1.53. It was found that null allele 

frequencies was smaller than mean allele frequencies to have. The populations close 

to eachother geographically had been observed low into genetic variability. A 

dendrogram of genetic relationship had divided 3 major clusters and each one of 

them had represented one of three phytogeographical regions of Turkey.  

 As a result of this study, it was determined that RAPD thecniques can be used 

succesfully in identifying genetic variations amongst populations of Origanum 

sipyleum. 

 

Türkçe Başlık : Origanum vulgare ssp. hirtum Bitki Ekstraktının Broyler 

Piliçlerinin Performansına Etkileri 

İngilizce Başlık : The Effects On Performance of Broiler Chicks of Origanum 

vulgare ssp. hirtum Plant Extract 

Yazar Adı : İlhami GEMCİ 

Danışman : Yard. .Doç. Dr. Süleyman ÇALIŞLAR 

Kaynak : Sütçü İmam Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 52 sayfa, 2006, 

Kahramanmaraş 

Özet : Bu çalışmada; yemlere Origanum vulgare ssp. hirtum (mercan köşk otu) bitki 

toz ekstraktı ilavesinin etlik piliçlerin performans, bazı kan serum parametreleri ve 

gaitadaki bakteri sayısına etkileri araştırılmıştır. Deneme, Kahramanmaraş Sütçü 
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İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 

yürütülmüştür.  

 Etlik piliç yemlerinde Origanum vulgare ssp. hirtum bitki toz ekstraktı 0 ppm 

(kontrol), 300 ppm, 500 ppm ve 700 ppm oranlarında olmak üzere dört farklı 

düzeyde kullanılmıştır. Deneme tesadüf parselleri desenine göre oluşturulmuştur. 

Denemede her muamele grubundan üç tekerrür ve her tekerrürde de 10 adet civciv 

olmak üzere; günlük yaşta toplam 120 adet etlik civciv kullanılmıştır. Civcivlere ilk 

hafta, kg’ında 240 g ham protein ve 3100 Kcal ME içeren civciv başlangıç yemi ile 

beslenmişlerdir. Civcivlere yem ve su ad-libitum olarak verilmiştir ve 24 saat süre ile 

aydınlatma yapılmıştır. Altı haftalık deneme süresince 2–6 haftalar, canlı ağırlık, 

yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı haftalık olarak incelenmiştir. Altı haftalık 

deneme sonunda, canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı, karkas, karaciğer, taşlık, kalp ve 

abdominal yağ ağırlıkları bakımından farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Toplam yem 

tüketimi bakımından muameleler arasındaki farklılık çok önemli bulunmuştur 

(P<0.01). Muamele grupları arasında yemden yararlanma önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Muamelelerin kan serum trigliserid, kolesterol ve HDL-C değerlerine 

etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). 0 ppm (kontrol), 300 ppm, 500 ppm ve 700 

ppm Origanum vulgare ssp. hirtum bitki toz ekstraktı deneme gruplarında, toplam 

yem tüketimi sırayla 3723, 3654, 3594 ve 3602 gramdır. Yemden yararlanma 

oranları ise aynı gruplarda sırayla 1.75, 1.67, 1.65 ve 1.63 dır. 14, 28 ve 42. günlerde 

Origanum vulgare ssp. hirtum bitki toz ekstraktı gaitadaki Escherichia coli sayısını 

azaltmıştır. 

Özet (İngilizce) : In this study, it was examined that effects of dietary Origanum 

vulgare hirtum spp. extracts on the performance of male broiler chicks, some blood 

serum parameters and bacteria counts in faeces. This study was conducted at the 

Research Farm of Agricultural Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University. 

 The powder extract of Origanum vulgare hirtum spp. was used at four 

different levels; 0 ppm (control), 300, 500 and 700 ppm broiler diets. The experiment 

was designed as randomised block. Each treatment was tested in three sub-groups (3 

replications) each contained 10 male chicks, totally 120 1-d old male broiler chicks 

were used in this study. The chicks were fed with broiler starter (230 g crude protein 
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and 310 Kcal ME per kg feed) at the first week. The broiler chicks were fed and 

watered ad-libitum with 24 h illumination. During the experiment 2-6 weeks, body 

weight, feed consumption and feed conversion ratio were determined weekly. At the 

end of the trial, the differences in body weight, body weight gain, carcass, liver, 

gizzard, heart and abdominal fat weights were not affected by treatments (P>0.05). 

Total feed consumption was affected by treatment significantly (P<0.01). Feed 

conversion ratio was affected significantly by treatment (P<0.05). There were no 

significant effect of treatments on blood serum trigliserit, cholesterol and HDL-C 

parameters. Total feed intakes during experimental period were 3723, 3654, 3594 

and 3602 g respectively in control, 300 ppm, 500 ppm and 700 ppm dietary 

Origanum vulgare hirtum spp. extract treatments. Feed conversion ratios in these 

groups were 1.75, 1.67, 1.65 and 1.63 respectively. In 14, 28 and 42 days, 

Escherichia coli account in the faeces were decreased by this plant’s extract. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites'te Mitojenler Tarafından Aktif Hale Getirilen 

Protein Kinaz Kinaz (MAPKK) Enzim Ailesi Üyelerinden Birinin Klonlanması ve 

Enzimatik Olarak Tanımlanması 

İngilizce Başlık: Cloning and Enzymatic Defining One of The Members of Enzyme 

Family of Protein Kinase (MAPPK) Activated By Mitogens in Origanum onites 

Yazar Adı: E. SÖZEN1, M. ARSLANYOLU1 ve İ. POYRAZ1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bl. Eskişehir 

Kaynak: TÜBİTAK TBAG Proje 104T025, 2007: 1–39 

Özet: Origanum onites (İzmir Kekiği, Bilyalı Kekik) bitkisi ülkemizde kültüre 

alınmış olan ve ticareti en fazla yapılan bitki türüdür. O-onites'ten elde edilen uçucu 

yağlar ilaç ve kozmetik başta olmak üzere birçok endüstri alanında kullanılmakta ve 

ayrıca yaprakları da baharat olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiden elde edilen uçucu 

yağ miktarının farklı bölge, iklim ve yıllara göre farklı oranlarda olduğu 

bilinmektedir. MAPK (Mitojenler tarafından aktive edilen protein kinazlar) enzim 

ailesi, MAPKKK-MAPKK-MAPK şeklinde üçlü kinaz modülünden oluşan bir sinyal 

iletim yoludur ve bitkilerde çevresel faktörlere karşı hücresel cevabın oluşmasında 
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rol oynar. Bu projede O. onites bitkisinde MAPKs sinyal yolunun bir parçası olan 

MAPKK enzim ailesi üyelerinden birinin klonlanması ve enzimatik olarak 

tanımlanması amaçlanmıştır. O. onites bitkisinden beş farklı olası MAPKK 

cDNA'sımn orta bölgeleri klonlanarak dizi bilgisi elde edilmiş ve bunlardan bir 

tanesinin 3’ ve 5’ uçları RACE tekniği ile oluşturulmuştur. Klonlanan 5’, 3’ ve orta 

bölge cDNAları MAPKKlara özel korunmuş bölgelere sahiptir ve Lycopersicon 

esculentum ve Nicotiana tabacum MAPKKları ile yüksek derecede benzerlik 

taşımaktadır. 5’ ve 3’ uçları dizi bilgisi kullanarak gen dizisinin tamamını elde etmek 

için spesifik primerler tasarlanmıştır. Bu primerlerle yapılan polimeraz zincir 

reaksiyonu ile beklenen yaklaşık 1400bp büyüklüğünde ürün elde edilmiştir. Bu ürün 

klonlanarak nükleotid dizisi kısmen saptanmıştır. NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) ve EBI (European Bioinformatics Institute) 

veritabanlannda MAPKK olduğu gösterilmiş ve OoMAPKK-1 olarak 

isimlendirilmiştir. 

Özet (İngilizce): Origanum onites is the most commercial cultivated plant species in 

Tıırkey. The essential oils extracted from O. onites are used in drug and cosmetic 

industry as wel! as other industrial areas. The leaves of O. onites are also used as 

spice. Jt is known that the amount of essential oils extracted from Origanum differs 

between different geographic regions, climates and year. The MAPK (mitogen 

activated protein kinases) enzyme family is a signal transduction pathway composed 

of triple kinases modules namely MAPKKK-MAPKK-MAPK and play roles in 

production of cellular response to environmental factors in planis. The aim of this 

project was to clone and enzymatically characterize one member of MAPKK enzyme 

family which is part of the MAPK transduction pathvvay. Mid-region nucleotide 

sequences of the five difierent putative MAPKK cDNAs were obtained after cloning. 

Among them Oo17-MAPKK was chosen and its 5’ and 3’ ends were produccd by 

using RACE technique. The cloned 5’, 3’ and mid-region of the Ool7-MAPKK 

contained the MAPKK spesific conserved domains and sho\ved high similarily to 

Lycopersicon esculentum and Nicotiana tabacum MAPKKs. The sequence data of 5’ 

and 3’ ends was used to design specifıc primers to obtain whole gene sequence. PCR 

rcactions with these primers gave an expected ~1400bp product. The nucleotide 
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sequence of the product was partiaily detcrmined and was confirmed as MAPKK in 

NCBl (National Center for Biotechnologv Information) database and it was named as 

OoMAPKK-1. 

 

Türkçe Başlık: Diyarbakır Ekolojik Koşullarında İzmir Kekiği (Origanum onites 

L.) Üzerinde Agronomik ve Teknolojik Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Agronomical and Technological Researches On (Origanum onites 

L.) in Diyarbakir Ecological Conditions 

Yazar Adı: F. TEKİN1 ve M. ÖZGÜVEN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır 
2Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Adana 

Kaynak: Internatoinal Medicinal and Aromatik Plants Conference Culinary Herbs, 

29 April–04 May 2007 Antalya. 

Özet: Araştırma bulgularına göre, bir yılda yapılan iki biçim arasındaki fark, drog 

herba verimi hariç, diğer tüm özelliklerde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Farklı sıra üzeri uygulamalarının incelenen cineol ve γ-terpinen özelliklerinde önemli 

farklılıklar oluşturduğu; incelenen diğer özelliklerde ise istatistiksel olarak önemli 

fark oluşturmadığı, sıra üzeri x biçim interaksiyonunun ise sadece carvakrol oranında 

istatistiksel olarak önemli fark oluşturduğu belirlenmiştir.  

 Araştırma bulgularına göre; taze herba verimi birinci biçimde 1381.7 kg/da, 

ikinci biçimde 1199.4 kg/da; drog herba verimi, birinci biçimde 473.9 kg/da, ikinci 

biçimde 428.7 kg/da; drog yaprak verimi birinci biçimde 222.8 kg/da, ikinci biçimde 

314.5 kg/da; drog yaprak sap oranı, birinci biçimde %47, ikinci biçimde %73; bitki 

boyu, birinci biçimde 47.6 cm, ikinci biçimde 25.9 cm; bitki taç genişliği, birinci 

biçimde 46.4 cm, ikinci biçimde 42.4 cm; uçucu yağ oranı, birinci biçimde %1.88, 

ikinci biçimde %1.59; α-pinen oranı, birinci biçimde %0.67, ikinci biçimde %1.09; 

β-pinen oranı, birinci biçimde %1.64, ikinci biçimde %1.33; α-terpinen oranı, birinci 

biçimde %1.56, ikinci biçimde %1.36; cineol oranı, birinci biçimde %5.98, ikinci 

biçimde %13.39; γ-terpinen oranı, birinci biçimde %5.49, ikinci biçimde %5.93; 

linlool oranı, birinci biçimde %3.87, ikinci biçimde %2.38; borneol oranı, birinci 
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biçimde %1.60, ikinci biçimde %1.91; carvakrol oranı, birinci biçimde %62.73, 

ikinci biçimde %45.12 olarak tespit edilmiştir.  

Özet (İngilizce): According to the results of this study, differences between two 

cuttings except drug yield were found to be significant for all properties studied. In 

other hand, cineol and γ-terpinen contents were significantly affected by different 

intra-row spacing, otherwise these treatments had no significant effect on other 

properties. Intra-row spacing x cutting interaction was significant for only carvacrol 

content.  

 The results of study showed that mean fresh herbal yield were 1381.7 kg/da 

for first cutting, 1199.4 kg/da for second cutting; drug herbal yield, 473.9 kg/da for 

first cutting, 428.7 kg/da for second cutting; drug leaf yield, 222.8 kg/da for first 

cutting, 314.5 kg/da for second cutting; drug leaf  stem rate, 47.2% for first cutting, 

73% for second cutting; plant height 47.6 cm for first cutting, 25.9 cm for second 

cutting; canopy diameter 46.4 cm for first cutting, 42.4 for second cutting; essential 

oil content, 1.88% for first cutting, 1.59% for second cutting; α-pinen content 0.67% 

for first cutting, 1.09% for second cutting; β-pinen content, 1.64% for first cutting, 

1.33% for second cutting; α-terpinen content, 1.56% for first cutting, 1.36% for 

second cutting; cineol content, 5.98% for first cutting, 13.39 for second cutting; γ-

terpinen content 5.49% for first cutting, 5.93% for second cutting; linalool content, 

3.87% for first cutting, 2.38% for second cutting; borneol content, 1.60% for first 

cutting, 1.91% for second cutting and carvacrol content 62.73% for first cutting, 

45.12% for second cutting. 

 

Türkçe Başlık: Labiatae (Ballıbabagiller) Familyasına Mensup İlaç ve Baharat 

Olarak Kullanılabilecek Fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve Kekik (Origanum 

vulgare L.) Türlerinin Bazı Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma 

İngilizce Başlık: An Investigation On Determination of Some Traits of Basil 

(Ocimum basilicum L.) and Thyme (Origanum vulgare L.) Species To Be Able To 

Use As Medicine and Aromatic 

Yazar Adı: Arslan UZUN 

Danışman : Prof.Dr. Kudret KEVSEROĞLU 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

328 

Kaynak: Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 115 sayfa, 2007, 

Samsun 

Özet: Bu çalışma, Samsun şartlarında 2005 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, 

Labiatae familyasından olan, ülkemizin değişik bölgelerinde kültürü yapılan 4 

fesleğen (Ocimum basilicum L.) populasyonu ile Karadeniz bölgesinin doğal 

florasından 9 Kekik (Origanum vulgare L.) populasyonu toplanarak bunların önemli 

fenolojik morfolojik ve kalite özellikleri belirlenmiştir. Özelliklerin ortalamaları, 

standart hataları ve frekans dağılımları çıkarılmıştır. Ocimum basilicum L.’da 

fenolojik gözlemlerden çıkış süresi 13-14 gün, çıkış oranı %52-96, ekimden itibaren 

tomurcuklanma başlangıç süresi 81 ile 90 gün, ilk çiçeklenme süresi 87 ile 99 gün, 

%50 çiçeklenme süresi 99-112 gün, %100 çiçeklenme süresi 114 ile 122 gün, meyve 

bağlama başlangıç süresi 97 ile 113 gün ve çiçeklenme döneminde tespit edilen 

hayatta kalma oranı %77-97 arasında değiştiği görülmüştür. Önemli kriterlerden olan 

taze herba verimi ve drog herba verimi açısından populasyonların frekans dağılımları 

incelenmiştir. Taze herba verimi bakımından populasyonların büyük kısmı 110-171 

g/bitki arasında, drog herba verimi bakımından ise büyük kısmı 21-36 g/bitki 

arasında değişim göstermiştir. İncelenen ekotipler çiçekte taç yaprağı rengi ve yaprak 

rengi bakımından birbirlerinden farklı oldukları gözlenmiştir. Fesleğen 

populasyonunun fide boyu 4.5-11.7 cm, fidede yaprak sayısı 6-16 adet, bitki boyu 7-

47 cm, çiçeklenme dönemi yaprak sayısı 12-32 adet, sap kalınlığı 4.63-12.09 mm, 

dal sayısı 6-26 adet, yaprak ayası uzunluğu X yaprak ayası genişliği 7-64 X 3.55-

3.33 mm, yaprak sap uzunluğu 0.8-29 mm, taze herba verimi 49.26-359.46 g/bitki, 

drog herba verimi 9.03-84.14 g/bitki, drog yaprak verimi 3.56-44.83 g/bitki, drog 

herba oranı %15.05-46.26, drog herbada yaprak oranı %14.03-68.28, uçucu yağ 

oranı %0.35-0.95 aralıklarında değişirken, uçucu yağın önemli bileşenlerinden 

estragole %31.67-40.79, Z-citral 10.03-18.03, Citral 3.23-24.59, β-caryophyllene 

%5.09-7.97 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Origanum vulgare subsp.vulgare ve 

Origanum vulgare subsp.viride populasyonlarında gözlenen fenolojik gözlemlerden; 

çıkış süresi 12-16 gün, çıkış oranı %11-75, ekimden itibaren tomurcuklanma başlama 

süresi 99-108 gün, ilk çiçeklenme süresi 104-119 gün, % 50 çiçeklenme süresi 119-

138 gün, %100 çiçeklenme süresi 131-146 gün, meyve bağlamaya başlama süresi 
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110-140 gün, hayatta kalma oranı %62-98 arasında değişiklik göstermiştir. 

Yetiştiricilik açısından önemli bir kriter olan taze ve drog herba verimleri 

incelendiğinde, populasyonlarda en fazla (%26) taze herba verimi 14-20.9 g/bitki, ve 

en düşük (%1) ise 56-62.9 g/bitki verdikleri tespit edilmiştir. Drog herba bakımından 

populasyonun en kalabalık sınıfını (%24) oluşturan grup, bitki başına 9.5-11.9 g 

arasında verim sağlamıştır. İncelenen popülâsyonların taç yaprağı rengi ve yaprakta 

tüylülük özelliği bakımından birbirlerinden farklı oldukları görülmüştür. Ayrıca bu 

populasyonlarda, fide boyu 5.5-12.6 cm, fidede yaprak sayısı 6-10 çift, çiçeklenme 

dönemi bitki boyu 10-37 cm, çiçeklenme dönemi yaprak sayısı 18-39 çift, sap 

kalınlığı 1.25-4.72 mm, dal sayısı 2-22 çift, yaprak ayası uzunluğu 9.95-28.9 mm, 

yaprak ayası genişliği 7.05-23.6 mm, yaprak sap uzunluğu 1.1-10.6 mm, taze herba 

verimi 10-69.93 g/bitki, drog herba verimi 2.46-26.58 g/bitki, drog yaprak verimi 

2.13-17.85 g/bitki, drog herba oranı %15.7-52.9, drog herbada kuru yaprak oranı 

%53.3-87.8, uçucu yağ oranı %0.1 –0.25 arasında değişmiştir. Uçucu yağın önemli 

kimyasal bileşenleri caryophyllene oxide % 4.47-16.6, β-caryophyllene % 8.33-

30.44, germacrene-d % 4.23-15.34, 1hcycloprop[e]azulen-7-ol % 5.41-13.0, 

cyclohexene % 2.35-8.59, linalool % 1.85-10.46 ve spathulenol % 2.63-7.58 arasında 

olduğu gözlenmiştir. Kekikde yüksek oranda olması istenilen Timol % 0.42-5.3 ve 

Karvakrol % 0.22-0.55 olarak eser düzeyinde oldukları görülmüştür. 

 Tüm kalite kriterleri dikkate alındığında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi 

doğal florasından toplanan O.vulgare L. ekotipleri, literatürlerin göstermiş olduğu 

verim ve kalite kriterlerinin altında değerler oluşturmuşlardır. Bu yüzden bu 

ekotiplerin bölgemiz için kültüre alınması veya doğal floradan toplanarak 

değerlendirilmesi, bilhassa verim ve etken madde bakımından ekonomik 

olmamaktadır. Diğer taraftan fesleğen (O.basilicum L.) ekotipleri ele alındığında 

Oc2 ve Oc3 gerek verim ve gerekse uçucu yağ oranı bakımından Karadeniz bölgesi 

için ümit var oldukları görülmektedir. Ayrıca bu materyaller gelecekte ki ıslah 

çalışmalarında değerlendirilebilecek konumda oldukları kanaatini uyandırmaktadır. 

Özet (İngilizce): This study was conducted in experimental area of Black Sea 

Agricultural Research Institute under Samsun ecological conditions during 2005. In 

this study, 4 basil accessions, cultivated in different locations of our country and 9 
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thyme accessions collected from Black Sea Region were observed for some 

phenological observations. Averages, standard errors and frequency variations of the 

characters were found out and some morphological and quality characters of both 

plant accessions were also analyzed statistically by using simple methods. In basil, 

data for some phenological observations are as following: emergence period-13-14 

days, emergence rate-52-96 %, blooming period from the beginning of sowing-81-90 

days, first flowering period-87-99 days, time duration for 50 % flowering period-99-

112 days and 100 % flowering period-114-122 days, time duration for the beginning 

of fruiting period-97-113 days, survival rate determined at flowering period-77-97 

%. The accessions were evaluated for frequency variation of fresh herba and drog 

yields. In general, data for fresh herba yield was determined as 110-171 g/plant and 

drog herba yield as 21-36 g/plant depending on accessions. The evaluated accessions 

varied with petal and leaf colors. Data for morphologic, yield and quality characters 

were determined as following: 1000 seed weight-1.35-1.99 g, seedling height-5.58-

11.07 cm, leaf number per seedling-6-16 pairs, plant height at flowering-7-47 cm, 

leaf number per plant at flowering-12-32 pairs, stem width-4.63-12.09 mm, stalk 

height-0.8-22 mm, fresh herba yield per plant-49.26-359.46 g, drog herba yield per 

plant-9.03-84.14 g, drog leaf yield per plant-3.56-44.83 g, drog herba ratio per plant-

17-48 %, dry leaf ratio per plant-14.5-87.6 %, volatile oil ratio-0.35-0.95%. 

Proportion of the important components of the volatile oil was also determined as 

following: Estragole-31.67-40.79 %, Z-Citral-10.03-18.03 %, Citral-3.23-24.59 %,β-

caryophyllne-5.09-7.97 %.In Origanum vulgare ssp. vulgare and Origanum vulgare 

ssp. viride, data for some phenological observations are as following: emergence 

period-12-16 days, emergence rate-11-75 %, blooming period from the beginning of 

sowing-99-108 days,first flowering period-104-119 days, time duration for 50 % 

flowering period-119-138 days and 100 % flowering period-131-146 days, time 

duration for the beginning of fruiting period-110-140 days, survival rate determined 

at flowering period-62-98 %. The accessions were evaluated for frequency variation 

of fresh herba and drog yields. Drog and fresh herba yields-which are important data 

for plant cultivation-, were investigated as 34-39 g/plant fresh herba yield maximum 

(20%), and 52-59 g/plant minimum (2%). Drog herba yield for the group which 
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formed the greatest part of the population (24%) was investigated as 9.5-11.9 g/plant. 

The evaluated populations varied with petal colour and leaf surface hair. Data for 

morphologic, yield and quality characters were determined as following: 1000 seed 

weight-0.04-0.067 g, seedling height-5.5-12.6 cm, leaf number per seedling-6-10 

pairs, plant height at flowering-10-37 cm, leaf number per plant at flowering-18-39 

pairs, stem width-1.25-4.72 mm, number of secondary stalk 2-22 pairs, leaf length 

9.95-28.9 mm, leaf width-7.05 –23.6 mm, leaf vein length-1.1-10.6 mm, fresh herba 

yield per plant-10-69.93 g, , drog herba yield per plant-2.46-26.58 g, drog leaf yield 

per plant-2.13-17.85 g, drog herba ratio per plant-15.7-48 %, dry leaf ratio in drog 

herb per plant-53.3-87.8 %, volatile oil ratio-0.1-0.25%. Proportion of the important 

components of the volatile oil was also determined as following: Carypphyllene 

oxide 4.47-16.6%, β-caryophyllene 8.33-30.44 %, Cermacrene-d 4.23-15.34 %, 1h-

Cycloprop[e]azulen-7-ol 5.41-13.0%, Cyclohexene-2.35-8.59, Linalool-1.85-10.46 

% and Spathulenol 2.63 –7.58 %. Timol and Carvacrol rates-which are expected to 

be high-were determined fractional amounts with the percentages of 0.42-5.3% for 

Timol, and 0.22-0.55 for Carvacrol.  

 Considering all quality characters, O. vulgare L. accessions collected from 

Middle and East Black Sea Region flora produced lower values than those reported 

in literature. Hence, domesticating those plant materials or evaluating them by 

harvesting from wild populations seems not appropriate under Black Sea Region 

conditions,especially in terms of yield and phytomedicinal concentrations. As for 

basil (O.basilicum L.) accessions, Oc2 and Oc3 are promising for our region with 

regard to yield and essential oil content. The plant materials are also promising to be 

used in future breeding studies. 

 

Türkçe Başlık: Origanum onites L.'de Mitojenler Tarafından Aktive Edilen 

Protein Kinaz Kinaz (Mapkk) Enzim Ailesi Üyelerinden Birinin Klonlanması ve 

Enzimatik Olarak Tanımlanması 

İngilizce Başlık: Cloning and Enzymatic Characterization of A Mitogen-Activated 

Protein Kinase Kinase(Mapkk) Enzyme Family Member in Origanum onites 

Yazar Adı: İsmail POYRAZ 
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Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emel SÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Muhittin ARSLANYOLU 

Kaynak: Anadolu Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 188 sayfa, 2007, 

Eskişehir 

Özet: Origanum onites ülkemizde kültüre alınmış, ticareti en fazla yapılan bitki 

türüdür. O.onites’ten elde edilen uçucu yağlar ilaç ve kozmetik basta olmak üzere 

birçok endüstri alanında kullanılmakta, ayrıca yaprakları baharat olarak 

tüketilmektedir. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağ miktarının farklı bölge, iklim ve 

yıllara göre farklı oranlarda olduğu bilinmektedir. MAPK (Mitojenler tarafından 

aktive edilen protein kinaz) enzim ailesi, MAPKKK-MAPKK-MAPK seklinde üçlü 

kinaz modülünden oluşan bir sinyal iletim yoludur ve bitkilerde çevresel faktörlere 

karşı hücresel cevabın oluşmasında rol oynar. Bu çalışmada O. onites bitkisinde 

MAPK sinyal yolunda görev alan MAPKK enzim ailesinin üyelerinden birinin 

klonlanması ve karakterize edilmesi amaçlanmıştır. O.onites bitkisinden beş farklı 

olası MAPKK DNA’sının orta bölgeleri klonlanarak nükleotid dizileri belirlenmiş ve 

bunlardan 17-MAPKK’nin 5’ ve 3’ uçları RACE tekniği ile elde edilmistir. 5’ ve 3’ 

uçlarının dizi bilgisi kullanarak tasarlanan spesifik primerlerle yaklasık 1400bp 

büyüklüğünde ürün elde edilmiştir. Bu ürün klonlanarak nükleotid dizisi saptanmıs, 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) veritabanında MAPKK 

olduğu gösterilmiştir. Klonlanan DNA MAPKK-1 olarak isimlendirilmiştir. Genin 

amino asit dizisi belirlenerek MAPKK enzim ailesine özgü motifler ortaya 

çıkartılmıştır. Yapılan RT-PZR analizleriyle MAPKK1 gen ekspresyonunun yaprak 

ve gövde dokularında var olduğu, kök de dört ayrı deneme yapılmasına rağmen var 

olmadığı, ayrıca soğuk ve yaralanma stres şartlarında arttığı görülmüştür. 

Rekombinant MAPKK1-MBP füzyon proteini üretmek amacıyla start ve stop 

kodonları içeren spesifik primerler tasarlanarak yapılan PZR sonucu elde edilen 1059 

bp (353 A.A.)’lik ürün, pMAL-p2x ekspresyon plazmitine aktarılarak E.coli’de 

üretilme deneyi yapılmıstır. 

Özet (İngilizce): Origanum onites is the most commercially cultivated plant species 

in Turkey. The essential oils extracted from O.onites are used in drug and cosmetic 

industry as well as other industrial areas. The leaves of O.onites are also used as 

spice. It is known that the amount of essential oils extracted from Origanum differs 
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between different geographic regions, climates and year. The MAPK (mitogen 

activated protein kinase) enzyme family is a signal transduction pathway composed 

of triple kinases modules namely MAPKKK-MAPKK-MAPK and play roles in 

production of cellular response to environmental factors in plants. The aim of this 

thesis was to clone and characterize one member of MAPKK enzyme family from O. 

onites. Mid-region nucleotide sequences of the five different putative MAPKK 

cDNAs were cloned by using MAPKKs specific degeneracy primers. Among them 

17-MAPKK was chosen and its 5’, 3’ ends were produced by using RACE 

technique. The sequence data of 5’, 3’ ends was used to design specific primers to 

obtain whole cDNA sequence. PCR reactions with these primers gave an expected 

~1400 bp product. The nucleotide sequence of the product was determined and 

confirmed as MAPKK in NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

database and it was named as MAPKK1. MAPKK1 amino acid sequence was 

determined by bioinformatic analysis and MAPKK spesific conserved domains were 

shown. Expression of MAPKK1 was shown to be present in leaf and stem but absent 

in root based on the four assays, and to be induced under cold and wounding stress. 

Specific primers containing start and stop codons of MAPKK1 gene were designed 

and by using these primers a 1059 bp (353 aa.) PCR product was obtained. This PCR 

product was transferred to a pMAL-p2x expression plasmit and an experiment to 

express a recombinant MAPKK1-MBP fusion protein was done in E. coli. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Dozlarda Organik ve İnorganik Gübre Kullanımının Ak 

Kekik (Origanum majorana L. ) Bitkisinde Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects On Yield and Quality Parameters of Using Organic and 

Inorganic Fertilizer in Different Doses On Thyme (Origanum majorana L.) 

Yazar Adı: Nilay M. BAŞTAŞ 

Danışman: Prof. Dr. Hamit ATALAY 

Kaynak: Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 81 sayfa, 

2007, Çanakkale. 

Özet: Bu çalışmada önemli ihracat ürünlerimizden biri olan ve ülkemizde yaygın 

olarak yetiştirilen ak kekik (Origanum majorana L.)’ in organik ve inorganik 
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gübrelemeyle, bitkisel verime ve uçucu yağ içeriğine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2007 yılında yürütülen denemelerde, organik 

gübre olarak yanmış koyun gübresi (500, 1000, 1500 kg/da) ve inorganik gübre 

olarak amonyum nitrat (%33) (NH4NO3) (3, 6, 9 kg N/da) kullanılmıştır.  

 Elde edilen bulgulara göre, gübre uygulamaları, kullanım dozlarıyla birlikte 

dikkate alındığında, çiçeklenme süresi üzerine etkiler 36,30 gün (koyun gübresi; 

1500 kg/da) ile 25,86 gün (NH4NO3; 3 kg N/da) arasında belirlenmiştir. Bitki boyu, 

35,00 cm (koyun gübresi; 1500 kg/da) ile 24,50 cm (koyun gübresi; 500 kg/da) 

arasında değişirken, bitki üzerinde en fazla dal oluşumuna, 21,40 adet/bitki ortalama 

değeri ile NH4NO3 (9 kg N/da) sebep olmuştur. Yaş herba (yaş ot) verimi, 922,46 

kg/da (koyun gübresi; 1500 kg/da) ile 789,00 kg/da (koyun gübresi; 500 kg/da) 

arasında belirlenmiş, drog herba (kuru ot) verimi 276,74 kg/da (koyun gübresi; 1500 

kg/da) ile 236,70 kg/da (koyun gübresi; 500 kg/da) tespit edilmiştir. Uygulamalardan 

sonra uçucu yağ oranları, %5,30 (koyun gübresi; 1500 kg/da) ile %4,70 (NH4NO3; 3 

kg N/da) arasında değişim göstermiştir. Ayrıca en yüksek uçucu yağ verimi (kg/da), 

koyun gübresi (1500 kg/da) ile 14,67 kg/da ortalama değeri elde edilirken, NH4NO3 

(3 kg N/da) uygulamasıyla en düşük uçucu yağ verimi (11,31 kg/da) belirlenmiştir. 

 Bu tez çalışması sonucunda bütün karakterler göz önüne alındığında, Konya 

ekolojik koşullarında uygulanan farklı dozlardaki organik ve inorganik gübrelerin ak 

kekiğin bitkisel verim ve uçucu yağ verimi değerleri üzerinde önemli olduğu 

görülmektedir. 

Özet (İngilizce) : In this study, it was aimed to determination of effects to essential 

oil content and to herbal yield with fertilizing organic and inorganic of white thyme 

(Origanum majorana L.) which is one of the important export crops and as common 

cultivated that in our country. Carried on experiments, sheep fertilizer was used as 

organic fertilizer (500, 1000, 1500 kg/da) and ammonium nitrat (33%) (NH4NO3) as 

inorganic fertilizer was used (3, 6, 9 kgN/da, pure nitrogen) in Selcuk University, 

Faculty of Agriculture, Medicinal and Aromatic Plants Research and Practise Farm 

in 2007.  
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 According to datas, when it was considered fertilizer applications and using 

doses together, it was determined effects on flowering period between 36,30 day 

(sheep fertilizer 1500kg/da) and 25,86 day (NH4NO3 3kg N/da). While became 

definited plant length between 35 cm (sheep fertilizer 1500 kg/da) and 24,50 cm 

(sheep fertilizer 500 kg/da), NH4NO3 (9 kgN/da) was caused the most twig formation 

by mean 21,40 number/plant on plants. Yield of fresh herba was determined between 

922,46 kg/da (sheep fertilizer 1500kg/da) and 789,00 kg/da (sheep fertilizer 500 

kg/da) and yield of drog herba was given as the highest 276,74 kg/da (sheep fertilizer 

1500 kg/da) and as the lowest 236,70 kg/da (sheep fertilizer 500 kg/da). After 

applications, essential oil ratios were showed changing between 5,30% (sheep 

fertilizer 1500 kg/da) and 4,70% (NH4NO3 3 kgN/da). In addition, the highest yield 

of essential oil was obtained from sheep fertilizer (1500 kg/da) as average 14,76 

kg/da and the lowest yield of essential oil was determined as 11,31 kg/da by NH4NO3 

(3 kgN/da) application. 

 In the result of this master thesis, when it was considered whole characteristis 

belonging to plant, it was occured significantly increases in the yield of herbal and 

essential oil on white thyme applied organic and inorganic fertilizers in different 

doses in ecological conditions of Konya Province. 

 

Türkçe Başlık: İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L. Subsp. hirtum) 

Populasyonlarında Farklı Biçim Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri 

İngilizce Başlık: Effect of Different Cutting Time On Yield and Quality in Istanbul 

Kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) Populations 

Yazar Adı: Ü. KARİK1, A. B. TINMAZ1, M. KÜRKÇÜOGLU2, K. H. C. BASER2 

ve G. TÜMEN3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Arastırma Enstitüsü YALOVA,  
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi A.B.D. ESKİŞEHİR 
3Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı BALIKESİR 

Kaynak: BAHÇE 36 (1-2): 37-48, 2007. 
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Özet: Baharat ve uçucu yağ sanayi için ekonomik önemi bulunan İstanbul kekiği 

(Origanum vulgare L. subsp. hirtum) ülkemizde çoğunlukla doğadan temin 

edilmektedir. Doğada populasyon halinde bulunan bitkilerde özellikle kalite 

açısından büyük bir varyasyon söz konusudur. İstenen kalitede homojen ürüne 

ulaşabilmek ve doğaya bağımlılığı azaltmak için bitkinin kültüre alınması ve 

ıslahının yapılması gereklidir. Bu çalısma 2003-2004 yılları arasında Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Arastırma Enstitüsü deneme alanlarında İstanbul kekiği 

(Origanum vulgare L. subsp. hirtum) bitkisinde farklı populasyonlardan örneklenen 

bitkilerin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2 yıl süre ile 

yürütülmüştür. 3 ilde (Balıkesir, Bursa, Çanakkale) 10 farklı lokasyondan tohum 

temin edilerek yetiştirilen bitkilerde kalitenin populasyona ve biçim zamanına göre 

(çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme) değişimleri 

arastırılmıstır. Ayrıca populasyonların kendi içlerinde kemotipik varyasyon olup 

olmadığı da tek bitkiler seçilerek incelenmiştir. Populasyon içi tek bitki 

değerlendirmelerinde uçucu yağ oranı %3.2-6.5, uçucu yağda timol oranı %0.2 ile 

82.3, karvakrol oranı ise %1.9 ile 88.6 arasında değişim göstermiştir. 

 Populasyonlar içi değerlendirmede 10 populasyonun 3’ünde kemotipik yapısı 

farklı bitkiler gözlenmistir. Ölçülen karakterler açısından farklı biçim zamanlarının 

ve farklı populasyonların İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) 

bitkisinin verim ve kalitesi üzerine etkisi istatistikî açıdan önemli bulunmuştur. En 

yüksek drog yaprak verimi 380.7 kg/da ile 9 no’ lu populasyondan ve 2004 yılı tam 

çiçeklenme biçiminde, en yüksek uçucu yağ oranı ise %6.192 ile 5 no’ lu 

populasyondan 2004 yılı tam çiçeklenme biçiminde elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Sumak (Rhus coriaria L), Kekik (Origanum vulgare L.) ve Laktik 

Asit'in Broiler Butlarının Mikrobiyel Dekontaminasyonu ve Raf Ömrü Üzerine 

Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Sumac (Rhus coriaria L.), Oregano (Oreganum vulgare 

L.) and Lactic Acid On Microbiological Decontamination and Shelf-Life of Raw 

Broiler Drumsticks  
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Yazar Adı: L. VATANSEVER, M. GÜLMEZ, N. ORAL, A. GÜVEN ve S. OTLU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kars 

Kaynak: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2008,14(2):211–216 

Özet: Broiler etinin bakteriyolojik kalitesinin ve soğuk muhafaza (3±1oC) raf 

ömrünün uzatılması amacıyla, steril musluk suyu, kekiğin %10'luk buhar distilatı, 

sumağın su ekstraktı ve %2'lik laktik asit broiler butlarına 10 dakika yüzey yıkaması 

şeklinde uygulanarak bunların antimikrobiyel etkileri karşılaştırıldı. Kontrol 

örneklerinin psikrotrof ve mezofil bakteri sayısı ile Enterobacteriaceae, koliform ve 

fekal koliform mikroorganizma yükü sırasıyla 4.8, 3.6, 3.4, 2.8 ve 1.6 log kob/g 

olarak bulundu. Koliform ve fekal koliformlar hariç aynı bakteri gruplarının sumak 

ve laktik asit uygulanmış örneklerdeki düzeylerinin sırasıyla 3.9, 2.8, 1 ve 3.7, 2.6, 1 

log kob/g olduğu, koliform ve fekal koliformların ise saptama sınırının (<1 log 

kob/g) altında kaldığı tespit edildi. Laktik asit ve sumak sonuçları arasında istatistikî 

olarak bir fark görülmedi (P>0.05). Raf ömrü; kontrol, su ve kekik gruplarında 7 gün 

iken sumak ve Laktik asit gruplarında yaklaşık 14 gün olarak tespit edildi. Örneklerin 

renk ve kokuları dikkate alındığında sumak grubunun Laktik asit grubundan daha iyi 

olduğu gözlendi. Bu sonuçlara rağmen Laktik asit yerine antimikrobiyel ajan olarak 

kanatlı üretiminde sumak kullanılmasını önermeden önce daha detaylı araştırmalar 

yapılmalıdır. 

Özet (İngilizce): In an attempt to improve the bacteriological quality and 

refrigerated shelf-life of broiler meat, 10 min surface wash treatments with sterile tap 

water, a steam distillate of oregano 10% (wt/v), water extract of sumac, and 2% (v/v) 

lactic acid were compared using a raw broiler drumstick model. The log10 cfu/g of 

the aerobic plate counts of psychrotrophs, mesophiles, Enterobacteriaceae, coliforms 

and faecal coliforms on the untreated control samples were determined to be 4.8, 3.6, 

3.4, 2.8 and 1.6. The counts of same group of organisms, except coliforms and faecal 

coliforms, on sumac and lactic acid samples were 3.9, 2.8, 1 and 3.7, 2.6, 1, 

respectively. Number of coliforms and faecal coliforms was less than detectable level 

(<1 log cfu/g). There was no statistical difference between lactic acid and sumac 

(p>0.05) for all groups of bacteria counts. The shelf-life of the untreated, water 

treated and oregano treated samples was 7 days, whereas it was 14 days for sumac 
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and lactic acid treated samples stored at 3±1oC. With reference to color and odor, 

sumac appeared to be superior to lactic acid. However, more extensive studies on the 

subject should be done before recommend sumac as an alternative to lactic acid in 

antimicrobial interventions in poultry processing plants. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye Kekik (Origanum onites L.) Genetik Potansiyelinin AFLP 

Markörleri ile Karakterizasyonu ve Türler Arası Melezlemeler 

İngilizce Başlık: Characterisation of Genetic Potential of Origanum onites L. in 

Turkey With AFLP Markers and Hybridization Among Species 

Yazar Adı: F. AYANOĞLU, M. ARSLAN, İ. ÜREMİŞ ve E. O. SARIHAN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., 

Hatay;  

Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 104O164, 2008: 1-83 

Özet: Yüksek düzeyde genetik farklılık gösterdiklerinden dolayı Origanum’ların 

(kekik) ıslahı hem tüketiciler hem de üreticiler açısından zorunludur. Bu çalışmada 

planlı bir ıslah programı başlatabilmek için çoğaltılmış parçacık uzunluğu 

poliformizi (Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)) ile Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü koleksiyonunda bulunan 

Origanum’ların genetik farklılığı tahmin edilmiştir. Toplam 44 Origanum 

koleksiyonu Eco RI-Mse I primer kombinasyonu ile analiz edilmiştir. Analiz sonucu 

365 çoğaltılmış parçacık poliformizi tespit edilmiş olup 294 bant analiz için 

değerlendirilmiştir. Jaccard’s pairwise benzerlik katsayısına göre aritmetik ortalama 

Unweighted Pair Group (UPGMA) yöntemine göre yedi ana grup tespit edilmiştir. 

Genetik analizler genotiplerin toplanma yerleri ile karşılaştırıldığında genotiplerin 

yetişme yerlerine göre genetik benzerliklerin bulunmadığı saptanmıştır. Origanum 

koleksiyonu arasında oldukça düşük (0.396-0.725%) genetik benzerlik Origanum 

türleri arasında yabancı döllenmeden dolayı gen taşınmasının yüksek olduğunu 

göstermiştir.  

 Çalışma sonunda Origanum koleksiyonları arasında oldukça fazla genetik 

farklılıkların olduğu kanısına varılarak, en büyük farklılık gösteren AFLP 

fingerprintleri arasından seleksiyon yapılarak Origanum’ların daha etkin bir şekilde 
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ıslah edilebileceği kanısına varılmıştır. Türler arası melezlemede Türkiye’de ihracatı 

en çok yapılan Origanum onites, O. minutiflorum, O. syriacum var. bevanii, O. 

vulgare var. hirtum ve O. majorana türleri resiprokal olarak melezlenerek melezlerin 

bitkisel özellikleri ve kalite kriterleri ortaya konmuştur. Origanum türleri arası 

yapılan melezlemler ile elde edilen hibritler bir çok bitkisel ve teknolojik özellik 

bakımından iki ebeveyn arası entermediyerlik gösterirken özellikle ürün kalitesi 

bakımından her iki ebeveyne kıyasla üstünlük gösterdikleri tespit edilmiştir. Melezler 

arasında kuru herba verimi yönünden en yüksek değer 910.21 kg/da ile Origanum 

vulgare x Origanum syriacum melezinden, en düşük değer ise 388.45 kg/da ile 

Origanum minutiflorum x Origanum syriacum melezinden elde edilmiştir. Melezler 

arasında uçucu yağ oranı %1.9-3.7 arasında değişmiş, melezlerin hemen hepsinde 

karvakrol uçucu yağ ana bileşeni olarak tespit edilmiştir.  

 Araştırma sonucu geliştirilen hibrit Origanum’ların üretime aktarılması ile 

herba verimi ve kalitesi yönünden anaçlardan üstün özellik gösteren melezlerin 

üretimine başlanması ile ürünün kalite ve homojenitesindeki artırış Türkiye’yi Dünya 

Origanum pazarında rakipsiz bir duruma sokacaktır. 

Özet (İngilizce): Breeding of oreganos is necessary for both growers and consumers 

due to their great genetic variability. To initiate a selective breeding program, 

Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) analysis was used to estimate 

genetic diversity within the germplasm collection of the Aegean Agricultural 

Research Institute of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Turkey. Forty-

four Origanum accessions were analyzed with ten Eco RI-Mse I primer 

combinations. In total, 365 unambiguous selectively amplified polymorphic 

fragments were detected and 294 polymorphic bands were scored for analysis. Seven 

main groups were identified by Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean (UPGMA) clustering using Jaccard’s pairwise similarity coefficient. When the 

genetic analysis was compared with collection region of accessions, there was no 

close genetic similarity among accessions related to their growing regions. Relatively 

low genetic similarity (0.396-0.725%) between accessions indicated that the rate of 

gene flow between the Origanum species was high as a result of cross-pollination. 
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 The results of this study indicated that a broad range of genetic variability 

exist between accessions and selecting materials for use could be improved based on 

these data, by selecting materials with maximally different AFLP fingerprints. 

Interspecific hybridization offers the usage of great genetic variability within 

different Origanum species. Superior traits within different Origanum species can be 

combined by interspecific hybridizations. Hybrid oreganos were intermediates 

between two parents for most of the investigated traits.; however, most of the plant 

traits and technological traits were superior than the parents. The highest dry herbage 

yield was obtained from Origanum vulgare x Origanum syriacum hybrid with 

91.021 kg/ha and the lowest was obtained from Origanum minutiflorum x Origanum 

syriacum hybrid with 38.845 kg/ha. Essential oil contents of hybrids varied between 

1.9-3.7 %, and the main essential oil component of most of the hybrid was carvacrol. 

 With the production of hybrids having higher herbage yield and quality, the 

marked share of Turkey in the World will increase and Turkey will be come the 

leader and unrivalled country for oregano exporting. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Origanum Türlerinde Dışarıdan Ga3 Uygulamalarının In 

Vivo ve In Vitro Koşullarda Çimlenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

İngilizce Başlık: Determination of The Effects of GA3 Applications on Germination 

of Some Origanum Spceies in In-vitro and In-vivo Conditions 

Yazar Adı: K. ULUKAPI, S. DEMİRAL, A. N. ONUS ve S. ÜLGER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Antalya 

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 21(1), 123–129 

Özet: Bu araştırmada, Akdeniz bölgesi için endemik olan Origanum saccatum Davis 

ve Yunanistan, Sicilya ve Türkiye’de yayılım gösteren Origanum onites L. türlerine 

ait tohumların in vitro ve in vivo koşullarda çimlenme olanakları araştırılmıştır. Bu 

çalışmada Origanum türlerinin tohumlarına farklı oranlarda Gibberelik asit (GA3) 

uygulanmıştır. Uygulamaya maruz kalan tohumlar sisleme serasında, çimlendirme 

dolabında ve in vitro büyüme odasında çimlenmeye bırakılarak dışarıdan GA3 

uygulamasının çimlenme üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 
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doku kültürü denemelerinde en yüksek çimlenme her iki tür içinde kontrol 

gruplarından elde edilmiştir. Sisleme serasında ve çimlendirme dolabında yapılan 

denemelerde ise GA3 uygulamasının etkilerinin türe ve uygulamalara göre değiştiği 

tespit edilmiştir. O. onites L. tohumunun çimlenmesi için GA3 uygulamasına gerek 

olmadığı ancak ülkemiz için endemik olan O. saccatum Davis için mutlak gerekli 

olduğu ve optimum uygulama dozunun 10 ppm olduğu saptanmıştır. 

Özet (İngilizce): In this study, germination rates of Origanum onites L, native to 

Greece, Italy (Sicilia) and Turkey, and Origanum saccatum Davis, endemic for 

Mediterranean region in Turkey, under in vitro and in vivo conditions were 

investigated. Different concentrations of GA3 treated seeds were kept in fog house, 

germination chamber and in vitro growth chamber in order to investigate germination 

rates. Experimental results revealed that, effects of GA3 concentrations on seed 

germination varied according to dosage of GA3 application and species. Results also 

revealed that there is no need to apply GA3 to O. onites seeds but it is necessary for 

O. saccatums seeds with 10 ppm GA3. 

 

Türkçe Başlık : Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Origanum 

vulgare L. subsp. vulgare’nin Metanol Ekstresinin Antimutajenik Potansiyelinin 

Araştırılması 

İngilizce Başlık : Investigation of the Antimutagenic Potentials of the Methanol 

Extract of Origanum vulgare L. subsp. vulgare in the Eastern Anatolia Region of 

Turkey 

Yazar Adı: T. ÖZBEK1,2, M. GÜLLÜCE3, F. ŞAHİN4, H. ÖZKAN1,2, S. SEVSAY5 

ve Ö. BARIŞ3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ataturk University, Institute of Science, 25240 Erzurum 
2Erzurum Regional Hygiene Institute, Ministry of Health Turkey, 25100 Erzurum 
3Ataturk University, Faculty of Art and Science, Department of Biology, Erzurum 
4Yeditepe University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of 

Genetic and Bioengineering, İstanbul 
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5Ankara Physical Therapy, Rehabilitation, Education and Research Hospital, 

Ministry of Health Turkey, Ankara 

Kaynak: Turk J Biol 32 (2008) 271–276 

Özet: Bu çalışmanın Origanum vulgare L. subsp. vulgare bitkilerinin metanol 

ekstresinin antimutajenik aktivitesini araştırmak için yapılmıştır. Özütün 

antimutajenik aktivitesi; baz çifti değişimine sahip olan TA1535 ve çerçeve kayması 

tipi mutasyonlara sahip olan TA1538 mutant Salmonella typhimurium test 

bakterilerine karşı direkt mutajenler sodyum azit (NaN3), 4-Nitro-1-quinoline oksit 

(4NQO) ve indirekt mutajen 2-aminofluorene (2AF) kullanılarak AMES/Salmonella 

histidin test sistemi petri karşılaştırma yöntemine göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar; 

S9 metabolik aktivasyon yokluğunda test edilen bitki özütünün üç dozu da TA 1535 

suşu üzerinde istatistiksel olarak önemli (P < 0,05) antimutajenik aktivite gösterirken 

TA 1538 suşu üzerinde herhangi bir aktivite göstermemektedir. Bununla birlikte S9 

mikrozomal fraksiyon varlığında bitki özütü, 2AF mutajenine karşı orta dereceli 

antimutajenik aktivite göstermiş, TA1535 ve TA1538 suşlarında mutant kolonileri 

azalttığı tespit edilmiştir. 

 Sonuç olarak, O. vulgare subsp. vulgare ektraktının 5, 0,5, ve 0,05 μg/plate 

konsantrasyonlarında antimutajenik etki göstermektedir. Bu etkiler antioksidan 

aktivite mekanizması, membran lipidlerinde değişiklik ve iyon kanallarının 

geçirgenliğinin değişmesi ile açıklanabilir. 

Özet (İngilizce): The aim of this study was to evaluate the antimutagenic activity of 

the methanol extract of Origanum vulgare L. subsp.vulgare. Antimutagenic activity 

was estimated by employing the plate incorporation AMES/Salmonella histidine 

reversion assay. The base pair substitution tester strain Salmonella typhimurium 

TA1535 and the frame shift mutagen strain S. typhimurium TA1538 were used 

against direct acting mutagens-sodium azide (NaN3), 4-nitro-1-quinoline oxide 

(4NQO) and the S9-dependent mutagen 2-aminofluorene (2AF). The results 

suggested that in the absence of S9 metabolic activation, all 3 doses (5, 0.5, and 0.05 

μg/plate) of the plant extract tested caused statistically significant (P < 0.05) 

antimutagenic activity on TA1535 strain, but not on TA1538 strain. However, in the 

presence of S9 microsomal fraction, the plant extract exerted moderate antimutagenic 
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activity against the 2AF mutagen and reduced mutant colonies in TA1535 and 

TA1538 strains.  

 As a result, the methanol extract of Origanum vulgare subsp. vulgare showed 

antimutagenic effects at 5, 0.5, and 0.05 μg/plate concentrations. These effects may 

be explained with the antioxidant activity mechanism, changes in membrane lipids, 

and permeability of ion channels. 

 

Türkçe Başlık : Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Mercanköşk (Origanum 

onites L.) Bitkilerindeki Antioksidan Aktivite Potansiyellerinin Araştırılması 

İngilizce Başlık : Research On The Potential Antioxidant Activity of Rosemary 

(Rosmarinus officinalis L.) and Origano (Origanum onites L.) Plants 

Yazar Adı : Mehtap Bircan AYSEL 

Danışman : Prof. Dr. Ali BAYRAK 

Kaynak : Ankara Ü. Mühendislik Fakültniversi-Yüksek Lisans Tezi 48 sayfa, 2008, 

Ankara 

Özet : Antioksidan aktivitesini ölçmek amacıyla mercanköşk veya İstanbul kekiği 

olarak bilinen Origanum onites L. ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkileri, 

boyut küçültme işleminden sonra kontrol olarak kullanılan soya yağına doğrudan 

ilave edilmiştir. 

 Antioksidan aktivite, peroksit sayısı (PS) ve konjugasyonla tespit edilmiştir. 

Soya yağında ana bileşen olarak linoleik asit (%53.96) belirlenmiştir. 

 Oksidasyon; fırın testi (60 ºC) ve oda sıcaklığında yapılan peroksit sayısı ve 

konjuge dien-trien değerleri ile izlenmiştir. Uygulamada %0.0125 mercanköşk, 

%0.0125 biberiye, %0.01 mercanköşk ve %0.0025 biberiye karışımı, %0.0025 

mercanköşk ve %0.01 biberiye karışımları kullanılmıştır. 

 Her iki sıcaklık parametresinde de örneklerin (%0.0125 mercanköşk, 

%0.0125 biberiye, %0.01 mercanköşk ve %0.0025 mercanköşk karışımı, %0.01 

biberiye ve %0.0025 mercanköşk karışımları) kontrol örneğiyle arasındaki fark 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca oda sıcaklığında saptanan inhibisyon 

yüzdesinin, 60 ºC’ da saptanandan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 
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verilere göre 60 ºC ve oda sıcaklığında en iyi antioksidan aktiviteyi %0,0125 

oranında ilave edilmiş mercanköşk bitkisi göstermiştir. 

 Sonuç olarak mercanköşk ve biberiye bitkileri ilave edilmiş soya yağının hem 

oda koşullarında ve hem de 60 ºC’ da yapılan testlerinde iyi bir antioksidan aktivite 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Ancak söz konusu antioksidan aktivitesinin oda 

sıcaklığında çok daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Özet (İngilizce) : To meaure antioxidant activity, Origanum onites L. also known as 

Oregano or Istanbul oregano, and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) were added 

dırectly into soybean oil which was used as a control after comminution process. 

Antioxidant activity was measured by peroxide value and dien-trien value. Lineloic 

acid was determined as a main component of the soybean oil (53.96%). 

 Oxidation was determined by schaal oven test at 60°C and by using peroxide 

and congugate dien-trien values at room temperature (25°C). 

 During the analysis, %0.0125 oregano , %0.0125 rosemary, the mixure of 

%0.01 oregano ve %0.0025 rosemary, and the mixture of %0.0025 oregano and 

%0.01 rosemary were used.  

 At both temperature parameters, the difference between the antioxidation 

activity of all of the samples (%0.0125 oregano, %0.0125 rosemary, the mixure of 

%0.01 oregano ve %0.002 rosemary, and the mixture of %0.0025 oregano and %0.01 

rosemary) and control sample was determined stastically significant. More over, the 

inhibition percentage at room temperature was higher than that of 60 ºC’ 

 According datum which were determined at 60 ºC and room temperature , 

%0.0125 oregano indicated the best antioxidant activity. As a consequence, soybean 

oil with oregano and rosemary were shown a good antioxidant activity during the 

tests done at both 60 ºC and room temperature. However, the antioxidant activity was 

much higher at room temperature. 

 

Türkçe Başlık: Konya Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen İzmir Kekiğinde 

(Origanum onites L.) Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Organik Gübrelerin 

Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi 
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İngilizce Başlık: The Effect On Yield and Quality of Some Characters of Organic 

and Nitrogen Fertiliserz Applied At The Different Does On Oregano (Origanum 

onites L.) Grown in Konya Ecolojical Conditions 

Yazar Adı: Songül BATIRAY 

Danışman : Doç. Dr. Yüksel KAN 

Kaynak: Selçuk Ü. Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 42 sayfa, 2009, Konya. 

Özet: Bu araştırma 2006–2007 yılında Konya ekolojik şartlarında farklı azot 

(inorganik gübre)ve organik gübre( koyun gübresi) dozlarında yetiştirilen İzmir 

kekiğin verim ve kalite özelliklerini tespit etmek amacıyla deneme, Selçuk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama 

Çiftliğinde kalite analizler ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler laboratuvarlarında 

yürütülmüştür. Çalışmada dört farklı gübre uygulaması yapılmış ve deneme tesadüf 

bloklarında bölünen parseller deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Organik gübre olarak koyun gübresi (0, 500, 1000 ve 2000kg/da) ve inorganik gübre 

olarak %33 Amonyum Nitrat (0, 2.5, 5 ve 10 kg/da)gübresi kullanılmıştır.  

 Çalışmada bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), yaş herba verimi (kg/da), 

drog herba verimi (kg/da), drog yaprak verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu 

yağ verimi (l/da) ve uçucu yağ bileşenleri (%) gibi karakterler incelenmiştir. Bitki 

boyu 25.7-51.9 cm, dal sayısı 25.2-60.1 adet/bitki, yaş herba verimi 565.2-2305.8 

kg/da, drog herba verimi 157.0-737.7 kg/da, drog yaprak verimi 106.9-442.6 kg/da, 

uçucu yağ oranı %3.0-3.4, uçucu yağ verimi5.8-22.3 l/da ve uçucu yağ bileşenlerinde 

karvakrol oranı %46.6-65.2 arasında değişim göstermiştir. 

 Bu araştırma sonuçlarına göre; İzmir kekiğinin (Origanum onites L.) yüksek 

drog ve uçucu yağ verimi için Konya ve benzer ekolojilerde 10 kg/da azot ve 2000 

kg/da organik gübrelemenin birlikte uygulaması ile elde edilmiştir. 

Özet (İngilizce): This research (2006-2007) has been conducted in Medicinal-

Aromatic Plants laboratory and Medicinal and Aromatic plants Experimental Farm 

of Field Crops Department,Agriculture Faculty, Selcuk Universty to determine the 

effect on yıeld and quality some characters of organic and nitrogen fertilizers applied 

at the different doses on oregano (Origanum onites L.,.) grown under Konya 

ecolojical conditions. Experiment was designed in randomized complete plot the 
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divided parcels design with three replications. It were applied at the four different 

doses sheep manure as organic fertilizer(0, 500, 1000 ve 2000 kg/da) and Amonyum 

sulfate (33 N %) as inorganic fertilizer (0, 2.5, 5 ve 10 kg/da). In this study; plant 

height, branch number, fresh herba yield, drug herba yield, drug leaf yield, rate of 

volatile oil, volatile oil yield and characters such as volatile oil components were 

examined.  

 According to results of this researh; plant height, number of branch / per 

plant, fresh herbage yield, drug herbage yield, drug leaf yield, volatile oil ratio 

volatile oil yield and volatile oil component (carvacrol)varied between 25.7-51.9 cm, 

25.2-60.1 pieces/per plant, 565.2-2305.8 kg / da, 157.0-737.7 kg / da, 106.9-442.6 kg 

/ da, 3.0-3.4 %, 5.8-22.3 l / da, 46.6-65.2% respectively. 

 According to the results of this research; İzmir of oregano (Origanum onites 

L.) high and volatile oil yield for the drug in Konya and similar ecology were 

obtained from 2000 kg/da organic fertilizer and nitrogen with 10 kg/da applied doses. 

 

Türkçe Başlık: Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Origanum L. 

(Lamiaceae) Taksonlarının Palinolojik Özellikleri 

İngilizce Başlık: Palynological Properties of Western Anatolian Origanum L. 

(Lamiaceae) Taxa 

Yazar Adı: M. TEMEL1 ve S. TOKUR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Afyon Kocatepe Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Afyon 
2Osmangazi Üniversitesi., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir  

Kaynak: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2009,Cilt 8 Sayı 1 

Sayfa 1-6 

Özet: Bu çalışmada, 1996-1998 yılları arasında Batı Anadolu bölgesinden toplanan 

Origanum L. (Lamiaceae) cinsine ait 13 taksonun polen morfolojileri incelenmiştir. 

Polenler radyal simetrili, izopolar ve hekzakolpattır. Polen şekli; O. solymicum’da 

oblat sferoid olup, diğerlerinde suboblattır. Bazı türlerin kutup ve ekvator eksen 

boyutları geniş bir varyasyon göstermektedir. Bazı taksonların Amb şekilleri sirkular, 

bazıları ise eliptiktir. 
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Özet (İngilizce): In this study, the pollen morphologies of 13 Origanum L. 

(Lamiaceae) taxa collected from Western Anatolian region between the years 1996 

and 1998 were investigated. The polen grains are radial symmetrical, isopolar and 

hexacolpate. The pollen shape of O. solymicum is oblate spheroidal, but the other 

taxa are suboblate. Pore and ecvatorial axis length of some species show wide 

variations. Amb figures of some taxa are circular, and some are ecliptic. 

 

Türkçe Başlık: Orta ve Doğu Karadeniz Florasında Bulunan Kekik (Origanum 

vulgare) Ekotiplerinde Bazı Özelliklerin Tespiti 

İngilizce Başlık: Determination of Some Characteristics of Ecotypes of Origanum 

vulgare Growing in The Flora of Middle and East Blacksea Region 

Yazar Adı: A. UZUN1 ve K. KEVSEROĞLU2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-SAMSUN 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 282-286 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Bu çalışma 2005 yılında Samsun Ekolojik şartlarında Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Deneme alanında gerçekleştirildi. Çalışmada 9 Origanum vulgare L. 

ekotipi kullanıldı. Bu ekotipler Karadeniz Bölgesinin farklı alanlarından toplanıldı. 

Basit istatistik metodları kullanılarak Origanum vulgare L. bitkisinin bazı morfolojik 

ve kalite özelliklerine ait ortalama, standart hata ve varyasyon katsayıları bulundu. 

 Araştırma da tohumların 12-16 günde çimlendiği, çiçeklenme peryodunun 

başlangıcı 99-108 gün arasında olduğu görüldü. 1000 tohum ağırlığı 0,04-0,067 g 

arasında, bitki boyu 17,30-23,30 cm arasında, Çiçeklenme dönemi dal sayısı 5.41-

15.00 çift arasında, Taze herba veriminin 294.3 kg/da ve drog herba veriminin 

100.43 kg/da olduğu belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : This study was conducted in experimential area of Black Sea 

Agriculturel Research Institute under Samsun ecolocical conditions in 2005. In this 

study 9 Origanum vulgare ecotyps have used. These ecotyps have collected from 

different areas of Black Sea Region. Averages, standart errors and frequency 
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variations of the characters were found out and some morphological and quality 

characters of Origanum vulgare plant accessions were also anallyzed statisticallyby 

using simple metods.  

 Research showed that emergence period was between 12-16 days, blooming 

periot from the beginnig of sowing 99-108 days. 1000 seed weight 0.04-0.067 g 

between, plant height 17.30-23.30 cm between, number of secodery branch 5.41-

15.00 between, fresh herba yeald 2943.0 kg/ha and drog herba yeald 1004.3 kg/ha. 

 

Türkçe Başlık: Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. 

hirtum) Popülasyonlarının Verim ve Kalite Özellikleri 

İngilizce Başlık: Yield and Quality Specifications of Origanum vulgare Subsp . 

Hirtum Populations Growing in Marmara Region of Turkey 

Yazar Adı: D. ARSLAN1, A. B. TINMAZ1, K. H. C. BAŞER2 ve G. TÜMEN3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir 
3Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kong. Cilt 2,287-291 ,19-22 Ekim 2009,Hatay 

Özet: Marmara bölgesinde 2000–2004 yılları arasında yapılan çalışma kapsamında 4 

ilde (Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale), 61 farklı ekolojik alandan örneklenen O. 

vulgare subsp. hirtum (İstanbul kekiği) popülasyonları belirlenmiştir. 

Popülasyonlarda ele alınan seleksiyon kriterleri şunlardır: Bitkilerde dal ve kök boyu, 

tür içi uniformite, kuru yaprak verimi (kg/da), çiçeklenme zamanı, hastalık ve 

zararlılardan etkilenme, gelişme tipi (yatık dik vb.), yaprak büyüklüğü, yaş bitki 

ağırlığı, kuru bitki ağırlığı, sap/yaprak oranı, uçucu yağ oran (%) ve miktarı (l/da), 

uçucu yağın kimyasal kompozisyonu. İncelenen özellikler yönünden 

popülasyonlarda farklılıklar saptanmıştır. 61 popülasyona ait en düşük drog yaprak 

verimi 84 kg/da olurken en yüksek 310 kg/da olmuştur. Bitkilerde en düşük uçucu 

yağ oranı%1.2 en yüksek uçucu yağ oranı %5.7 bulunmuştur. Bu gözlemler 

sonucunda en iyi 10 popülasyon seçilmiştir. 
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Özet (İngilizce) : This study was carried out for selecting of O. vulgare subsp hirtum 

(İstanbul oregano) population in Marmara Region (61 different ecological areas of 

provinces Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale) from 2000 to 2004 years. The 

selection criteria were that the length of branches and roots, uniformity, the 

production of dry leaves (kg/da), the time of flowering, the resistance of diseases and 

pest, type of growing (horizontal and vertical etc.), the size of leaves, the weight of 

fresh and dry plant, the rate of stem and leaves, the rate of essential oil (%) and yield 

of essential oil (kg/da), the chemical composition of essential oil. The result of study 

they were determined difference in the populations with respect to investigated 

criteria. The least and the most yield of dry leaves were 84 (kg/da) and 310 (kg/da) in 

61 populations. While the least rate of essential oil was %1.2 the most rate of 

essential oil was %5.7 As a result 10 populations were selected the end of 

evaluations and observations were done.  

 

Türkçe Başlık: Türkiye’nin Marmara Bölgesinde yetişen Origanum vulgare subsp. 

hirtum popülasyonunun kalite özelliklerinin belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Quality Specifications of Origanum vulgare 

subsp. hirtum Populations Growing in Marmara Region of Turkey 

Yazar Adı: A. B. Tınmaz1, K. H. C. Başer2, Ü. Karık1, M. Kürkçüoğlu2 and M. 

Öztürk1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Bölümü, Eskişehir 

Kaynak: I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary 

Herbs-Acta Hort. (ISHS) 826:153-158, Nisan 2009, Antalya 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir  

Özet (İngilizce) : Herbal parts and seeds of Origanum vulgare subsp. hirtum 

samples from populations growing in the Marmara region of Turkey have been 

collected. They were raised at the demonstration garden of Atatürk Central 

Horticultural Research Institute. Both wild crafted and raised plants herb yield, 

essential oil yield and composition were determined in order to find superior 
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populations. Superior population of 61 populations planted to irrigated environment 

of culture and their performance had been observed according to harvest time (before 

inflorescence, beginning inflorescence, whole inflorescence), characteristics of yield 

and quality. The experiment was designed as randomized block with four  

eplications. According characters which had been measured different harvest time 

had been important on yield and quality of Istanbul Oregano. 

 

Türkçe Başlık: Muğla’da Yetişen Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. ssp. 

hirtum (Link) Ietswaart’ın Antimikrobial ve Antioksidan Aktivitesi ve Kimyasal 

Bileşimi 

İngilizce Başlık: Antimicrobial Activity, Antioxidant Activity and Chemical 

Composition of Origanum onites L. and Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link) 

Ietswaart from Muğla (Turkey) 

Yazar Adı: N. SARAÇ1, A. UĞUR2, M. E. DURU3 and O. VAROL2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muğla 
2
Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Muğla  

3
Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Muğla  

Kaynak: I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary 

Herbs-Acta Hort. (ISHS) 826:397-404, Nisan 2009, Antalya 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir 

Özet (İngilizce) : In this study, antimicrobial activities on the multiple antibiotic 

resistant strains of Stenotrophomonas maltophilia, an emerging pathogen involved in 

an increasing number of clinical syndromes, antioxidant activities and chemical 

compositions of the essential oils of O. onites (Lamiaceae) and O. vulgare ssp. 

hirtum (Lamiaceae) that have been used in folk medicine in Anatolia, were 

determined. The essential oils of O. onites and O. vulgare ssp. hirtum were inhibited 

the growth of all tested bacteria tested and the inhibition zones ranged between 28-32 

mm and 26-33 mm, respectively. The major component characterized in the essential 

oils of these plants are carvacrol (79.32% and 68.19%) and other main components 
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were determined as p-cymene (4.32% and 6.81%) and γ-terpinene (3.94% and 

4.63%), respectively. In the β-carotene bleaching test, the most active species was 

the essential oil of O. onites (82.3 %). 

 

3.2.5. Satureja Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Bu türlerin bazıları doğadan doğal olarak toplanırken bazılarının ise tarımı 

yapılabilmektedir. Kekik olarak ihraç edilen bu türlerin bir kısmını da Satureja 

türleri oluşturmaktadır. Türkiye’de ticareti yapılan kekik türleri arasında önemli bir 

yeri olan Satureja’ların 15 türü bulunmaktadır (Tümen ve ark., 2000). 

 Türkiye’ de bulunan 15 türün 5 adedi endemiktir (Çizelge 3.4). Endemizm 

oranı %33.4’ tür. Türkiye’ nin hemen hemen her bölgesinde bu cinsin üyelerine 

rastlanabilmektedir. Türkiye’ de hibrit orijinli taksona henüz rastlanmamıştır 

(Sadıkoğlu, 2005). 

 

Çizelge 3.4. Türkiye’de yetişen doğal Satureja taksonları (Sadıkoğlu, 2005). 
  1. S. thymbra L. 

  2.  S. cuneifolia Ten. 

  3. e S. cilicica P.H.Davis 

  4. e S. amani P.H.Davis 

  5. e S. wiedemanniana (Avé-Lall.) Velen. 

  6. e S. parnassica Heldr. & Sart. ex Boiss. ssp. sipylea P.H.Davis 

  7.  S. spinosa L. 

  8.  S. coerulea Janka 

  9.  S. spicigera (K.Koch) Boiss. 

10.  S. boissieri Hausskn. ex Boiss. 

11.  S. macrantha C.A.Mey. 

12. e S. aintabensis P.H.Davis 

13.  S. hortensis L. 

14. S. pilosa Velen. 

15. Satureja icarica P.H.Davis 
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 Satureja türleri, halk arasında; yaygın olarak Kekik, Sivri kekik, Kılıç kekik 

gibi adlarla bilinmekle beraber, Keklik otu, Sater, Kara kekik, Çatli, Süpürge kekiği, 

Çibriska, Çubriza, Trabzon kekiği ve Arı kekiği gibi yöresel adlarla da 

bilinmektedirler(Çizelge 3.5) (Satıl ve ark., 2002). 

 Satureja türlerinin ticareti, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. Ancak, ticareti yapılan Satureja türleri, bunların yayılış alanları 

ve populasyonlarının doğadaki durumları hakkında yeterli bilgi yoktur (Satıl ve ark., 

2002). 

 

Çizelge 3.5. Ticareti yapılan Satureja L. türlerinin yöresel adları  
Tür adı  Yöresel adı  

Satureja cuneifolia  
Kekik, Sivri kekik, Kılıç kekik, Yayla kekiği, 

Dağ kekiği, Arı kekiği  

Satureja wiedemanniana ? Kekik, Sivri kekik, Kılıç kekik, Yayla kekiği  

Satureja thymbra  Sahil sivrisi, Kara kekik, Girit sateri  

Satureja hortensis  Kekik, Süpürge kekiği, Çibriska, Çubriza  

Satureja cilicica  Kekik, Sivri kekik  

 

 Genel morfolojik özellikleri ne bakıldığında; Satureja türleri genellikle çok 

yıllık olup toprak altı kısımları az veya çok odunsudur. Hemen hemen tüm türlerin 

gövdeleri dik yükselici, basit ya da üst kısımda dallanmıştır. Tüyler geriye doğru 

kıvrılmış puberuloz-hirsut 0.1–0.2(-1) mm, tüylerin arasında sarımsı-kırmızı salgı 

guddelidir. 

 Yapraklar hemen hemen sapsız, en azından gençken boyuna katlanmış, 

grimsi-yeşil, tepede subobtus, akut ya da mukronat, kenarda düz, tabanda kuneat. Alt 

yüzde yan damarlar belirsiz. Tüyler her iki yüzde de seyrek skabrid-pubesent, yaprak 

tabanında sert uzun tüylü, salgı guddeleri her iki yüzde de çok yoğun ve yaprak 

yüzeyine gömülmüş, sarımsı-kırmızı renktedir. 

 Çiçek durumu; Vertisillastrumlar hemen hemen sapsız çiçeklerde veya bazen 

brakteye indirgenmiş çiçek yaprakları tarafından taşınan gevşek simozlarda. 
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Brakteler spatulat-oblanseolat, sapsız, tepede akut-obtus, mukronat, kenarda düz, 

tabanda kuneat-trunkat, tüyler her iki yüzde de seyrek, skabrid-pubesent, brakte 

tabanında sert uzun tüylü, salgı guddeleri her iki yüzde de çok yoğun ve yaprak 

yüzeyine gömülmüş, sarımsı-kırmızı renkte. Brakteoller kaliksin yarısından çok 

değil. 

 Kaliks; Aktinomorf, genelde grimsi-yeşil, tubular-kampanulat, gamosepal, 

hafifçe bilabiat, 5 dişli, üstteki üç diş alttaki ikiden daha kısa, 10(-13) damarlı, dikiş 

yerindeki damarlar bazen belirgin değil, lanseolat-subulat. Tüyler dış yüzde hirsut, 

salgı guddeli. Boğaz genelde tüylüdür. 

 Korolla; Korolla 2-dudaklı, mor, pembe veya beyaz renkli, kaliksin dışında, 

gamopetal. Üst dudak dik, uçta obtus, alt dudak 3-lopludur, kenarları hafif dalgalı, 

dış yüzde dudakların altında ince tüylü ve salgı guddeli, iç yüzde dudaklarda kısa 

tüylü. Korolla tübü düzdür. 

 Stamen, ovaryum ve meyve; Stamenler 4 tane, didinam, korolla tübünün 

dışında, hemen hemen üst dudak seviyesinde. Anterler mor, dorsifiks, filamentler 

beyaz, teka divergent. Ovaryum üst durumu, 2-karpelli, 4-gözlü. Stilus beyaz, 

ginobazik, bifid ya da subulat, korolla dışında. Meyva 4 nuksa ayrılan bir şizokarp. 

Nuks kahverengi, obovat-oblong, tepede obtus, ince tüylü ve salgı guddelidir. 

 Satureja’ ya yakın cinsler: Origanum L., Micromeria Bentham. Cins 

sınırlarının belirlenmesinde en önemli karakter yapraklarının sapsız, kuneat, 

konduplikat olmasıdır (Sadıkoğlu, 2005). 

 

Türkçe Başlık : Türkiye'de Yetişen Satureja parnassica subsp. sipylea Üzerine 

Anatomik, Morfolojik, Ekolojik ve Korolojik Çalışmalar 

İngilizce Başlık : Ecological, Corological, Morphological, Anatomic Studies About 

Satureja Parnassica Subsp. Sipylae in Turkey 

Yazar Adı : Ahmet AKÇELİK 

Danışman : Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 

Kaynak : Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 63 sayfa, 1999, 

Balıkesir. 
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Özet : Bu çalışmada Türkiye için endemik bir bitki olan Satııreja parnassica subsp. 

sipylea'un farklı lokalitelerden alman örneklerini anatomik, morfolojik , korolojik ve 

ekolojik yönden incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan örnekler Manisa Spil Dağı ve 

Balıkesir Marmara Adası'ndan toplanmıştır. 

 Morfolojik çalışmalarda türün ayrıntılı tanımları verilmiş, karakteristik 

özellikleri açıklanmıştır. Bitkinin genel görünüşünün yaprak, brakte, brakteol, çiçek, 

kaliks, korolla ve meyvesinin şekilleri ilave edilmiştir. 

 Anatomik çalışmalarda türün çiçekli gövde ve yapraklarının iç yapısı açıklanmış 

ve şekilleri sonuçlara eklenmiştir. Bu çalışmalar sonucu yaprak orta damar yapısı hariç 

lokalitelerde belirgin bir farklılık görülmemiştir. 

 Ekolojik çalışmalarda ise Marmara Adası ve Spil Dağından alınan toprak 

örneklerinin fiziksel ve kimyasal yapıları analiz edilmiştir. 

Özet (İngilizce) : This theseis aims to study anatomical ,morphological, corological 

and ecological aspects of the different samples of Satureja parnassica subsp. sipylea 

which have been collected in various locations. The examined samples were 

collected from Spil Mountain of Manisa and Marmara Island of Balikesir.  

 Morphological studies describe and give detailed information about 

characteristics of the species. The general leaf, bracte ,bracteole ;flower, corolla and 

fruit shape illustrations are added. 

 Flower trunk and internal viscera of the specie are described and illustrations 

are give in anatomical studies. According to the results of these studies except 

medium veins of the leaves there not a concrete difference in the samples from 

different localites. 

 Ecological studies give information about physical and chemical structure of 

the soil types in Spil Mountain and Marmara Island. 

 

Türkçe Başlık: Diyarbakır Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Sater Otu (Satureja 

hortensis L.) 'Nun Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karakterleri 

İngilizce Başlık: The Morphological,Biological and Agricultural Characteristics of 

Summer Savory (Satureja hortensis L.) Grown As Wild in Diyarbakır Region 

Yazar Adı: S. TANSI1 ve Ö. TONÇER2 
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Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Adana 
2Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Diyarbakır 

Kaynak: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999,14(3):71-76 

Özet: Sater otu. Diyarbakır koşullarında doğal olarak yetişmektedir. Yatıştırıcı, 

midevi, gaz giderici, öksürük söktürücü, ishale karşı, kuvvetlendirici, diyetlerde ve 

afrodizyak etkisiyle tıbbi bitki olarak tedavide kullanılmaktadır. Uçucu yağı, 

antibakteriyel, antimtikrobiyal, diyare ve antioksidant etkilidir. Bu araştırmada 

Diyarbakır bölgesinden toplanılan yazlık sater otunun morfolojik ve tarımsal 

karakterleri belirlenmiştir.  

 Araştırma sonuçları incelenen sater otu bitkilerinin bitki boyu, dal sayısı, 

yeşil ve drog herba ağırlığı, bir bitkideki yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve eni, 

boğum arası uzunluğu, yaprak/dal oranı ve uçucu yağ oranı arasında önemli 

varyasyonlar olduğunu göstermiştir. 

Özet (İngilizce): Savory is grown as wild under the Diyarbakır conditions. In 

medicine, it used as a stimulant, stomachic, carminative, expectorant, antidiarrheic, 

tonic, digestive and aphrodisiac. Oil has demonstrated antimicrobial, antibacterial 

and antidiateheic and antioxidant activity. In this research, the morphological and 

agricultural characteristics of savory collected from Diyarbakır were determined.  

 The results of the study showed that there were great variations in the studied 

population of savory for plant height, wide and length of leaf, number of stem and 

leaf per plant, fresh and dried herb and leaf yield and length of Hilernode per plant, 

rate of leaf/stem and oil content. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye İçin İki Yeni Kayıt: Satureja icarica P.H. Davis, Satureja 

pilosa Velen 

İngilizce Başlık: Two New Records For Turkey: Satureja icarica P.H. Davis, 

Satureja pilosa Velen 

Yazar Adı: G. TÜMEN1, F. SATIL1, H. DUMAN2 and K. H. C. BAŞER3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Balıkesir Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl., Balıkesir 
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2Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara 
3Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir 

Kaynak: Turkish Journal of Botany, 2000,24(3):211–214 

Özet: Lamiaceae familyasına ait iki tür: Gökçeada (Çanakkale)’den toplanan 

Satureja icarica P.H. Davis ile Kazdağ (Balıkesir)’den toplanan Satureja pilosa 

Velen’nin Türkiye için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Makalede türlerin ayırıcı 

morfolojik karakterleri belirtilerek, bitkilere ait çizimlerle desteklenmiştir. 

Özet (İngilizce): Two Lamiaceae species, Satureja icarica P.H. Davis collected 

from Gökçeada (Çanakkale) and Satureja pilosa Velen. collected from Kazdağ Mt. 

(Balıkesir) are new records for Turkey. Short morphological descriptions including 

illustrations of the species are given. 

 

Türkçe Başlık : Farklı Bitki Sıklıklarının Kekik (Satureja hortensis L.)'te Bazı 

Tarımsal ve Kalite Karakterleri Üzerine Etkisi 

İngilizce Başlık : The Effect of Different Plant Densities on Same Agronomical and 

Quality Characters of Summer Savory (Satureja hortensis L.) 

Yazar Adı: S. KIZIL ve Ö. TONÇER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Diyarbakır 

Kaynak:  Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 239-242, 17-21 Eylül, 

Tekirdağ, 2001. 

Özet: Satureja hortensis L. Güneydoğu Anadolu bölgesi florasında yaygın olarak 

bulunmaktadır. Çalışmada, Diyarbakır İlinden toplanan S. hortensis 'in uygun bitki 

sıklığının yanında bazı tarımsal ve kalite karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tarla denemesi, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede, dört farklı sıra arası (30, 40, 50, 60 cm) 

ana parsellere, üç farklı sıra üzeri (20, 30, 40 cm) ise alt parsellere gelecek şekilde 

sırası ile dekara 4.166, 5.000, 5.555, 6.250, 6.666, 8.333, 10.000, 11.111, 12.500 ve 

16.666 adet bitki sıklıkları kullanılmıştır. Çalışmada, bitki boyu, taze herba verimi, 

drog herba verimi, drog yaprak verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi 

incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bitki boyu 40.35-42.69 cm, 
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taze herba verimi 389.90-596.45 kg/da, kuru herba verimi 131.51-223.39 kg/da, drog 

yaprak verimi 67.91-103.77 kg/da. uçucu yağ oranı %2.69-3.14 ve uçucu yağ verimi 

1.804-2.858 I/da arasında değişmiştir. S. hortensis için taze herba, kuru herba ve drog 

yaprak verimleri bakımından en uygun sıra aralığının 30 cm, sıra üzeri mesafelerinin 

ise 20 ve 30 cm olduğu belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): Summer savory (Satureja hortensis L.) is abundantly available 

common in flora of the South-eastern Anatolia region. In the study, it is aimed to 

determine suitable plant density together with agronomic and quality characteristics 

of summer savory collected from the Diyarbakır province. Field experiment was set 

up in a split plots with three replications. In the experiment, four row spacing (30, 40, 

50, 60 cm) were applied as main plots and three in row spacing (20, 30. 40 cm) as 

subplots and 4.166, 5.000. 5.555, 6.250. 6.666, 8.333, 10.000, 11.111. 12.500 and 

16.666 plant densities were used, respectively. In the study, plant height, green 

herbage yield, dry herbage yield, drog leaf yield, essential oil rate, essential oil yield 

were investigated. According to the results determined, plant height varied between 

40.35-42.69 cm, green herbage yield between 389.90-596.45 kg/da, dry herbage 

yield between 131.51-223.39 kg/da, drog leaf yield between 67.91-103 77 kg/da, 

essential oil rate between %2.69-3.14 and essential oil yield between 1.804-2.858 

I/da. The best row spacing and in-row spacing for savory were determined as 30 cm 

for row spacing and 20 cm and 30 cm for in row spacing in terms of green herbage, 

dry herbage and drog leaf yield. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye’deki Satureja L. Türlerinin Ticareti ve Doğadaki Durumu-

I 

İngilizce Başlık: Marketing of Satureja L Species in Turkey and Situation of These 

Species in Nature-I 

Yazar Adı: F. SATIL, T. DİRMENCİ ve G. TÜMEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü 

Kaynak: 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29–31 Mayıs 2002, 

Eskişehir 
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Özet: Bu çalışma Tübitak tarafından desteklenen, TBAG/Ç.SEK 12 (101T011) nolu 

halen devam etmekte olan projemizin bir bölümünü oluşturmaktadır.  

 Satureja türleri, tıbbi özellikleri, baharat olarak kullanılması ve ihraç ürünü 

olması nedeniyle ekonomik açıdan oldukça önemli bitkilerdir.  

 Çalışmada, Türkiye’de ticari önemi olan Satureja türleri ve yayılış alanları 

belirlenerek, ticareti yapılan taksonların doğadaki son durumları ve ticari kapasiteleri 

ortaya konmuştur. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Ticareti Yapılan Satureja L. Türlerinin Doğadaki Durumu 

İngilizce Başlık: Situation of Marketed Satureja L Species in Nature 

Yazar Adı: G. TÜMEN, F. SATIL, T. DİRMENCİ ve M. ÖZTEKİN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Balıkesir Üniv. Fen Edebiyat Fak., Balıkesir 

Kaynak: TÜBİTAK TBAG Ç.SEK Proje No. 12;101T011, 2003: 1–123, Ekler 

Özet: Çalışmada, Türkiye'de ticari önemi olan Satureja L. türleri ve yayılış alanlan 

tespit edilmiştir. Türleri yöresel adlan ve toplanma miktarlan belirlenmiştir. Türkiye 

florasında 14'ü Anadolu'da, 1 tanesi Ege adalarında olmak üzere 15 tür kayıtlıdır. 

Bunlardan S. hortensis tek, diğerleri çok yıllıktır. Türkiye'de yoğun olarak ticareti 

yapılan Satureja L. türleri: S. cuneifolia, S. hortensis, S. thymbra, S. cilicica, S. 

medemanniana ve S. spicigera 'dır. Bu türlerin populasyonlanmn doğadaki son 

durumları incelenerek tehdit altında olan türler belirlenmiş ve Satureja'ların 

sürdürülebilir kullanımı için koruma yöntemleri ortaya konmuştur. Satureja'ların yurt 

içi ve yurt dışı kullanım şekilleri ile tüketim miktarları tespit edilmiştir. Satureja 

türlerinin ticaretinde izlenen yol belirlenmiş, toplayıcı, aracı ve firma yetkilileri ile 

görüşmeler yapılarak, kekik ticaretinde gözlenen sorunlara çözüm önerileri 

getirilmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study the habitat of the commercial Satureja L. species is 

determined. The local name and collection amount is also determined. 

 A total of 15 species are recorded in the flora of Turkey in which 14 are 

found in Anatolia and 1 is found in Agean Islands. of them, S. hortensis is annual and 

the others are perennial. 
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 The common species used for trade in Turkey are S. cuneifolia, S. hortensis, 

S. thymbra, S. Cilicica, S. wiedemanniana and S. spicigera 

 The status of these species were examined and threatened species ara 

determined to be protected for sustainable development. 

 Domestic and International use, and consumption rates were determined. 

 The trade method of Satureja were determined. Collectors, dealers and the 

corporational personel were interwiecered in order to solve the problems in Satureja 

trade. 

 

Türkçe Başlık: Bazı Satureja Türlerinin Morfolojik, Moleküler ve Sistematik 

Yönden Değerlendirilmesi 

İngilizce Başlık: Morphologic, Molecular and Systematic Evaluation of Some 

Turkish Satureja Species 

Yazar Adı: Serap Öz AYDIN 

Danışman: Prof. Dr. Gülendam TÜMEN, Yard. Doç. Dr. Feray KÖÇKAR 

Kaynak: Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 194 sayfa, 2004, 

Balıkesir 

Özet : Bu çalışmada Balıkesir ve yakın çevresinde yetişen S. cuneifolia Ten., S 

pilosa Velen., S. icarica P.H.Davis, S. parnassica subsp. sipylea Heldr.& Sart. ex 

Boiss türleri ile bu türlere yakın olduğu düşünülen S. wiedemanniana (Lallem.) 

Velen. türü ve farklı lokalitelerden toplanan diğer bazı Satureja L. taksonlarının 

akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde morfolojik analiz, karyolojik analiz, 

palinolojik analiz ve RAPD (Randomly Amplifİed Polimorphic DNA) tekniği 

kullanılmıştır. 

 Bu cins için daha önce yapılan moleküler bir çalışma olmadığından öncelikle 

uygun DNA izolasyon yöntemi belirlenmiş ve devamında RAPD tekniğinin 

metodolojisi optimize edilmiştir. Çalışmada toplam 39 primer taranmış ve bunlardan 

iyi sonuç veren 19 RAPD primeri kullanılmıştır. Bu teknikle elde edilen veriler 

PAUP filogenetik analiz programı kullanılarak, Parsimoni, NJ. ve UPGMA analizleri 

yapılmıştır. Bu analizlere ait filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. 
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 Kromozom sayısı bilinmeyen türlerin kromozom sayıları belirlenmiştir. 

Çalışılan türlerin polenlerinin SEM (Skanning Elektron Mikroskobu) ile analizi 

yapılmıştır. 

 RAPD-PCR tekniği ile elde edilen verilerle, türler arasındaki akrabalık 

ilişkileri ortaya konmuş ve türler arasındaki fenetik karakterlere dayalı sistematik 

çelişkilerin çözümünde bu moleküler sistematik tekniğin önemli katkılar sağladığı 

gözlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : In this study, morphologic, karyologic, palinologic analysis and 

RAPD (Randomly Amplified Polimorphic DNA) was used in order to determine 

relationships between S. cuneifola Ten., S. pilosa Velen., S. icarica P.H.Davis, S. 

parnassica subsp. spylea Heldr. & Sart. ExBoiss growing in the vicinities of 

Balikesir province, together with S. wiedemanniana (Lallem) that is closely related to 

above-mentioned species and some other Satureja L. species collected from other 

localities. 

 Since there is no study on this genus, a convenient DNA isolation method 

was determined, and then the methodology of RAPD technique was optimized. A 

total of 39 primer was examined and those of the 19 RAPD primers were selected. 

The results obtained from this technique were analyzed, by using PAUP 

(Phylogenetic Analysis Using Parsimony) computer program, and Parsimony, NJ and 

UPGMA analysis were applied. The phylogenetic trees obtained from the analysis 

were also presented. 

 The unknown chromosomme numbers of some species were determined. 

SEM (Scanning Electron Microscopy) analysis was also carried out for the pollens of 

species under investigation. 

 Evolutionary relationships between Satureja species were revealed using 

RAPD-PCR technique and also it has been observed that such molecular systematic 

technique can provide significant contribution to the resolution of systematic 

problems resulted from phenetic characters. 
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Türkçe Başlık: Bazı Besi Ortamı Bileşenlerinin Satureja hortensis L. (Lamiaceae) 

Doku Kültürlerinde Büyüme, Farklılaşma ve Fenokliklerin Birikimi Üzerine 

Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of Some Medium Factors On The Growth, Differentiation 

and The Accumulation of Fenolics in Callus Cultures of Satureja hortensis 

L.(Lamiaceae) 

Yazar Adı: Buket ALPHAN 

Danışman: Doç. Dr. Atalay SÖKMEN 

Kaynak: Cumhuriyet Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 60 sayfa, 2004, 

Sivas 

Özet: Temel besi ortamı tuzları, karbon kaynakları ve sukroz derişimleri gibi bazı 

besi ortamı bileşenlerinin kallus kültürlerinde büyüme, farklılaşma ve fenolik 

birikimleri üzerine etkileri araştırıldı. Çalışılan besiyeri faktörlerinin hiçbiri kallus 

kültürlerinde farklılaşmaya yol açmadı. Kültürlerin büyüme kinetikleri göz önüne 

alındığında Gamborg'un B5 ortamının, Murashige Skoog MS ortamına göre daha 

üstün olduğu bulundu. Her iki durumda da sürekli karanlık ortamda büyütülen 

kültürlerde daha iyi kallus verimi elde edildi. Benzer şekilde sukroz, kallus 

kültürlerinin büyümesi açısından en iyi karbon kaynağı olduğu bulundu. Bu karbon 

kaynağını maltoz, glukoz ve fruktoz takip ederken, laktozun büyüme üzerine etkisi 

olmadığı görüldü. Denenen tüm sukroz derişimleri içinde en iyi büyümenin %2.5'luk 

derişimde olduğu ve %5 ila %10 derişimlerinin de büyümede etkili olduğu görüldü. 

Denenen besi ortamlarının camlaşmayı azaltıcı herhangi bir etkisi görülmedi. 

 Fenolik birikimi B5 ortamında MS’den daha yüksektir ve bu bulgu istatistik 

açıdan önemlidir. Karanlıkta büyütülen kallus kültürleri, aydınlık ortamda büyütülen 

kültürlerden daha yüksek fenolik birikimi sağlamakla birlikte bu bulgu istatistiksel 

açıdan önemsizdir. Denenen diğer karbon kaynakları ile karşılaştırıldığında sukrozun 

daha yüksek fenolik birikimi sağladığı görülmektedir. Bu hem aydınlık hem de 

karanlık rejimler için geçerlidir. Benzer şekilde %2.5'luk sukroz derişimi, hem 

karanlık hem de aydınlık ortamlarda en iyi fenolik birikimini sağladı. Sonuçlar, 

büyüme ve fenolik birikimi arasındaki doğrusal bir ilişkiyi göstermektedir. 
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 Sadece aydınlıkta büyütülen kültürlerde toplam klorofil içeriği araştırıldı. Bu 

bağlamda çalışılan diğer parametrelere nazaran temel besi ortamı olarak kullanılan 

B5 ile sukrozun daha yüksek toplam klorofil içerdiği gözlenmektedir. Ancak artan 

sukroz derişimlerine paralel olarak klorofil içeriğinde artış olması kayda değer bir 

gelişmedir. 

 Son olarak, kallus kültürlerinin antioksidan aktivitesinin büyüme ve toplam 

fenolik içeriği ile bağlantılı olduğu gözlendi. 

 Bu sonuçlar S. hortensis kallus kültürleri ile üretilen metabolitlerin besin 

sektöründe koruyucu olarak kullanılabileceğini, aynı zamanda su içeriği azaltıldığı 

takdirde mikropropagasyon için de yararlanılabileceğini göstermektedir. 

Özet (İngilizce) : Effects of some medium factors, e.g. basal medium salts, carbon 

sources and sucrose concentrations on the growth, differentiation and the 

accumulation of phenolics in callus cultures of Satureja hortensis have been 

investigated. None of the medium factors studied caused any differentiation in callus 

cultures. As far as the growth kinetics of the cultures are concerned, Gamborg's B5 

medium was found to be superior to that of Murashige and Skoog medium. In both 

cases, better callus mass yield was obtained from the cultures grown in continuous 

dark. Similarly, sucrose was found as the best carbon source for the growth of callus 

cultures, followed by maltose, glucose and fructose, whereas lactose was ineffective. 

of all sucrose concentrations tested, the best growth was obtained from 2.5 %, 

however, 5.0% and 10.0% were also found to be effective. On the other hand, none 

of medium factors had any dramatic effect for reducing hyperhydricity. 

 Accumulation of phenolics was found to be higher in B5-medium compared 

to that of MS and this finding was statictically significant. Callus cultures grown in 

the dark provided higher phenolics accumulation than those grown in the light, but 

found as statistically insignificant. Again, sucrose was found to enhance phenolic 

accmulation when compared to the other carbon cources employed. This is valid for 

both dark and light regimes. Similarly, 2.5% sucrose concentration provided the 

highest phenolics accumulation, both in light and dark regimes. These results 

implied a linear correlation between the growth and phenolics accumulation. 
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 B5 basal medium and sucrose was found to possess higher toplam 

chlorophyll contents than other parameters studied when they were used basal 

medium and carbon sources, respectively. However, it is noteworthy to point out that 

increasing sucrose concentrations enhanced the toplam chlorophyll content. 

 Finally, antioxidative effects of callus cultures were found to have a positive 

correlation with the growth and toplam phenolic contents. 

 Results presented here manifest the potential use of callus cultures initiated 

from S. hortensis plant as the source of food protectant as well as starting material 

for micropropagaiton, providing that hyperhydricity is reduced. 

 

Türkçe Başlık: Çanakkale-Küçükkuyu Satureja Cuneifolia Örnekleri Üzerinde 

Sitogenetik Bir Çalışma 

İngilizce Başlık: A Cytogenetic Study On The Samples of Çanakkale-Küçükkuyu 

Satureja cuneifolia 

Yazar Adı: S. Ö. AYDIN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Dumlupınar Ün. Kütahya 

Kaynak: DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6. Sayı (Ekim 2004) 

Özet: Satureja cinsi Türkiye’ de 15 türle temsil edilmektedir. Bu türlere ek olarak, 

Çanakkale-Küçükkuyu civarından toplanan Satureja örneklerinin tür teşhisinde 

problem yaşanmaktadır. Bu problemin çözümüne sağlayacağı önemli katkı nedeniyle 

bu lokalite örneklerinin kromozom sayıları araştırılmış ve diploid kromozom 

sayısının 2n=30 olduğu belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Rozmarinik Asitin Satureja hortensis L. kallus Kültürlerinde 

Üretimi ve Optimizasyonu 

İngilizce Başlık: Production and Optimization of The Rosmarinic Acid By Satureja 

hortensis L. callus Cultures 

Yazar Adı: Bektaş TEPE 

Danışman : Prof. Dr. Atalay SÖKMEN 
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Kaynak: Cumhuriyet Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Doktora Tezi 116 sayfa, 2006, 

Sivas 

Özet: Bu çalışmada, olgun Satureja hortensis L. (sater, anık) tohumlarından 

başlatılan kallus kültürlerinde, ekonomik önem taşıyan ve bir fenolik asit olan 

rozmarinik asit’in üretimi ve optimizasyonu araştırıldı. Kallus kültürlerinin 

başlatılması ve sürdürülmesinde indol bütirik asit (IBA) (1.00 ppm), 6-benzil 

aminopürin (6-BA) (1.00 ppm) ve sukroz (%2.5 w/v) ile desteklenen Gamborg’un 

B5 temel besi ortamı kullanıldı. Kültürlerle yapılan ön çalışmalarda, yukarıda 

bahsedilen ortam dışında, diğer bitki büyüme düzenleyicisi birleşimleri ile farklı 

karbon kaynakları gerek büyüme ve gerekse toplam fenolik birikimi açısından 

beklenen verimi sağlamadı. Bu nedenle farklı IBA/6-BA birleşimleri ile farklı sukroz 

derişimlerini içeren uygulamalara geçildi. Tüm uygulamalar sürekli karanlık ortamda 

yapıldı. IBA/6-BA birleşimlerinin büyüme ve rozmarinik asit birikimi üzerine 

etkilerinin araştırıldığı uygulamalarda (1-15. uygulamalar), en yüksek yaş biyokütle 

verimi 1.00 ppm IBA ve 5.00 ppm 6-BA’nın kullanıldığı uygulamadan elde edildi. 

En düşük verim ise 10.00 ppm IBA ve 1.00 ppm 6-BA’nın kullanıldığı uygulamadan 

elde edildi.  

 Bu uygulamalardan elde edilen yaş ve kuru kütle verimleri 

değerlendirildiğinde, kültür ortamında büyümede asıl belirleyici etkenin 6-BA 

derişimlerindeki artışın olduğu anlaşıldı. Ancak bu artışın belirli bir noktaya kadar 

biyokütle artışını desteklediği ve bu noktadan sonra verimin tekrar düşüşe geçtiği 

belirlendi. Rozmarinik asit birikimi esas alındığında ise, büyüme ve rozmarinik asit 

üretimi arasında zıt bir ilişki olduğu belirlendi. En yüksek biyokütle verimi 1.00 ppm 

IBA ve 5.00 ppm 6-BA’nın yer aldığı uygulamadan elde edilmesine rağmen, en 

yüksek rozmarinik asit birikimi 1.00 ppm IBA ve 1.00 ppm 6-BA’nın ile desteklenen 

uygulamadan sağlandı. Bu uygulama aynı zamanda standart ya da kaynak kültürdür. 

Sukroz derişimlerinin büyüme ve rozmarinik asit birikimi üzerine etkilerinin 

araştırıldığı uygulamalarda en yüksek yaş biyokütle kütle verimi %4.0 (w/v) sukroz 

bulunan uygulamadan elde edildi. En düşük verim ise %1.0 (w/v) sukroz bulunan 

uygulamadan elde edildi. Bu kısımda büyüme üzerindeki belirleyici etkenin sukroz 

derişimindeki artış olduğu, ancak %4.0 (w/v)’den daha yüksek derişimlerin 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

365 

büyümeyi olumsuz etkilediği belirlendi. Bu kısımda en yüksek rozmarinik asit 

birikimi %3.0 (w/v) sukroz bulunan uygulamadan elde edildi. Yabani S. hortensis 

bitkisi ile yapılan çalışmalar sonucunda 25.02 Â± 1.21 mg/g rozmarinik asit tespit 

edildi. HPLC analizleri sonucunda elde edilen veriler, spektrofotometrik veriler ile 

yüksek oranda tutarlılık gösterdi. Tüm uygulamalarda su içeriğinin (hiperhidrisite) 

yüksek olduğu belirlendi. Ancak, yalnızca yüksek sukroz derişimleri kullanılan 

uygulamalarda su içeriğinde bir azalma gözlendi. Çalışma süresince, kallusların 

hiçbirisinde farklılaşma gözlenmedi.  

 Sonuç olarak, S. hortensis kallus kültürleri ile hem yeterli biyokütle verimi 

hem de yüksek rozmarinik asit üretimi için en ideal ortamın 1.00 ppm IBA, 1.00 ppm 

6-BA ve karbon kaynağı olarak %3.0 sukroz bulunan Gamborg’un B5 besi ortamı 

olduğu belirlendi. 

Özet (İngilizce): In this study, production and optimization of rosmarinic acid, a 

phenolic acid and an economically important metabolite, was investigated in the 

callus cultures established from the mature seeds of Satureja hortensis L. (summer 

savory) plant. Gamborg’s B5 basal medium, supplemented with indol butyric acid 

(IBA) (1.00 ppm), N6 benzyl aminopurine (6-BA) (1.00 ppm) and sucrose (%2.5 

w/v), was employed for the establishment and maintenance of the callus cultures. In 

the preliminary experiments carried out with proformed calli, neither biomass yield 

nor total phenolics accumulation was much lower than expected, except for the 

aforesaid culture medium. Therefore, applications were individually prepared by 

preferring the media containing different IBA/6-BA combinations and sucrose 

concentrations. All applications were carried out in the continuous dark room. In the 

applications, where the effects of IBA/6-BA combinations on the growth and 

rosmarinic acid accumulation were assayed (1–15. applications), the highest biomass 

yield was obtained from the medium supplemented with 1.00 ppm IBA and 5.00 ppm 

6-BA. The lowest yield was, on the other hand, determined in the application 

containing 10.00 ppm IBA and 1.00 ppm 6-BA.  

 When the fresh and dry biomass yields obtained from these applications were 

evaluated it was understood that the major determinative factor on the growth is the 

increased 6-BA concentration. However, this increase was supported at a precise 
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point where the 6-BA concentration was 5.00 ppm and then the yield has become 

gradually decreased.  

 In the case of the rosmarinic acid accumulation, an opposite relationship was 

determined between the growth and rosmarinic acid production. While the highest 

biomass yield was obtained from the medium containing 1.00 ppm IBA and 5.00 

ppm 6-BA, the highest rosmarinic acid accumulation was obtained from the medium 

with 1.00 ppm IBA and 1.00 ppm 6-BA. At the same time, this application was 

employed as standart (seed) culture. 

 In the applications where the effects of sucrose concentrations on the growth 

and rosmarinic acid accumulation were examined, the highest biomass yield was 

obtained from the medium which was supplemented with 4.0% (w/v) sucrose. The 

lowest yield, however, was obtained from the medium containing 1.0% (w/v) 

sucrose. For this category, it can be concluded that the determinative factor on the 

growth was the increased concentration of sucrose, but higher concentrations (i.e. 

4.0% and onwards) were also found to have negative effect on the growth. In this 

category, the highest rosmarinic acid accumulation was obtained from the medium 

which was supplemented with 3.0% (w/v) sucrose. According to the experiments 

carried out with the wild S. hortensis, it is found to have 25.02 Â± 1.21 mg/g 

rosmarinic acid. Results obtained from the HPLC analysis showed a strong 

correlation with the data revealed from spectrophotometric assays. In the all 

applications calli were found to be hyperhydric and, therefore, it can be said that 

none of applications employed in this study was capable of reducing the 

hyperhydricity in the cultures.  

 No differentiation was observed in any callus during the course of this study. 

In conclusion, Gamborg’s basal medium (B5) supplemented with 1.00 ppm IBA, 

1.00 ppm 6-BA and sucrose as carbon source 3.0% (w/v) can be suggested as the 

most appropriate medium for both sufficient biomass and higher rosmarinic acid 

production. 

 

Türkçe Başlık: Satureja hortensis L.'nin Çeşitli Parçalarında Antimikrobiyal 

Aktivite 
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İngilizce Başlık: Antimicrobial Activity of Various Extracts of Satureja hortensis L. 

Yazar Adı: M. BENLİ1, N. YİĞİT2 ve İ. KAYA3 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bl., Ankara;  
2Kırıkkale Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl., Kırıkkale;  
3Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak., Van 

Kaynak: Journal of Applied Biological Sciences, 2007,1(1):25–31 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce): The antimicrobial activities of ethyl acetate and methanol extracts 

of Satureja hortensis L. were studied. These extracts were tested in vitro against 10 

bacterial species, 4 yeasts species and strains by the disc diffusion method. The 

results indicated that the methanol extract of S. hortensis is more effective against 

tested microorganisms than ethyl acetate. While ethyl acetate extract showed 

inhibition effect against Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) and Bacillus 

subtilis (RSHI), methanol extract affected Bacillus subtilis (RSHI), Escherichia coli 

(ATCC 25922), Shigella (RSHI), Staphylococcus aureus (ATCC 29213) and 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). The cells of microorganisms treated with 

plant extracts and normal microorganism cells were observed by scanning electron 

microscope. It was apparent that cells after treated with S. hortensis are damaged. 

 

Türkçe Başlık: Türkiye'deki Satureja (sivri kekik) Türlerinin Ticareti ve Yerel 

Kullanımı  

İngilizce Başlık: Commercial and Ethnic Uses of Satureja (Sivri Kekik) Species in 

Turkey 

Yazar Adı: F. SATIL1, T. DİRMENCİ2, G. TÜMEN1 ve Y. TURAN1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl. Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fak. Biyoloji Ana BD. Balıkesir 

Kaynak: Ekoloji, 2008,17(67):1–7 

Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ticareti yapılan Satureja (Sivri kekik) 

türlerini, toplanma miktarlarını, ticaretindeki sosyal ağı, toplanma şekillerini, yöresel 
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adlarını ve yöresel kullanımlarını belirlemektir. Araştırma Satureja türlerinin geniş 

yayılışa sahip olduğu 17 il, 20 kasaba ve 40 köyde yapılmıştır. Bu alanlardan 

toplanan ticari Satureja'ların yöresel adları, kullanımları, toplama ve depolama 

metodları ile ilgili bilgiler yerel halkla yapılan görüşmelerle belirlenmiştir. 

Türkiye'de ticari amaçla yılda yaklaşık 700–800 ton Satureja toplanmaktadır. 

Satureja türlerinin en yoğun toplanma alanları Akdeniz ve Ege Bölgeleridir. Ticari 

amaçla toplanan türler: S. cuneifolia, S. thymbra, S. hortensis ve S. spicigera'dır. 

Ayrıca, S. boissieri, S. coerulea, S. pilosa, S. icarica, S. wiedemanniana ve S. cilicica 

türleri ise yerel halk tarafından sadece bitki çayı ve baharat olarak kullanılmaktadır. 

 Satureja türlerinin ticareti yöre insanları için önemli bir gelir kaynağıdır. 

Toplama işi genellikle gelir düzeyi düşük yöre köylüleri tarafından yapılır. Bu işi 

yöredeki aracı kişiler koordine ederler, daha sonra bu aracı kişiler topladıkları 

bitkileri şehirdeki fabrikalara satarlar. Fabrikada işlenen türler yurt içine ve yurt 

dışına dağıtılır. Bu çalışmada ayrıca ticareti yapılan Satureja türlerini tehdit eden 

faktörler belirlenerek sürdürülebilir kullanımı için koruma yöntemleri ortaya 

konmuştur. Türlerin toplanması konusunda yasaklama ya da sınırlandırmalara ihtiyaç 

vardır. 

İngilizce (Özet) : The aim of this study was to determine the commercial Satureja 

(Sivri kekik) species, gathered amounts, social networks in trade, gathering style, 

their vernacular names, and local usages in Turkey. The survey was carried out in 17 

provinces, 20 towns and 40 villages where the Satureja species have large 

population. Commercial Satureja was collected from the mentioned fields, along 

with the information regarding local names, usage, sorting and grading methods 

obtained questioning the local people. The amount of total commercial Satureja 

species gathered from Anatolia is around 700–800 tones in a year. The Aegean and 

Mediterranean regions are the main areas of Satureja collection in Turkey. S. 

cuneifolia, S. thymbra, S. hortensis and S. spicigera are gathered for trade. Also, S. 

boissieri, S. coerulea, S. pilosa, S. icarica, S. wiedemanniana, and S. cilicica are 

gathered only as spices and herbal tea for the local people.  

 Trade of Satureja is an important source of income for people in local region. 

Satureja species are gathered directly by the local villagers, especially, unemployed 
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people with financial difficulties. Local middlemen coordinate the Satureja 

collection and then sell the material to companies in the province, and from there it is 

processed and distributed throughout the country and abroad. Also, threat factors and 

solution for long term concervation of the commercial Satureja species were 

determined in this study. Prohibitions or restrictions on their collection are needed. 

 

Türkçe Başlık: Farklı Genomik Dna İzolasyon Yöntemlerinin Satureja (Labiatae) 

Türlerinde Uygulanması 

İngilizce Başlık: Implementation of Various Genomic DNA Isolation Methods On 

Satureja (Labiatae) 

Yazar Adı: S. Ö. AYDIN1 ve F. KÖÇKAR2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğrt.ABD,  
2Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ABD, Balıkesir 

Kaynak: BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:1, 52–60 Temmuz 2008 

Özet: Bitkilerden genomik DNA izolasyonu için farklı protokoller bulunmaktadır. 

Ancak farklı bitkilerin kimyasal içerikleri de farklı olduğundan birbirine yakın türler 

için bile özel genomik DNA izolasyon yöntemi gerekli olabilmektedir. Bu çalışmada 

tıbbi ve aromatik bitkilerden, uçucu yağ ve fenolik bileşiklerce zengin Satureja 

(Labiatae) cinsi kullanılmıştır. Bu çalışmada üç farklı DNA izolasyon yöntemi 

uygulanmıştır. Bu yöntemler karşılaştırıldığında bazı değişiklikler yapılarak 

oluşturulan yöntemin en uygun yöntem olduğuna karar verilmiştir. Bu yöntemle elde 

edilen gDNA’ da, proteinler, RNA, polisakkaritler, uçucu yağlar, fenoller ve diğer 

kirleticiler minimal düzeydedir. Bu elde edilen DNA’ların saflığı ve miktarı jel 

elektroforezi ve UV (A260 /A280 ve A260 / A230) spektroskopik ölçümlerle 

belirlenmiştir. Ayrıca Rasgele Arttırılmış Polimorfik DNA (RAPD) tekniğiyle 

DNA’nın PZR tekniklerine uygunluğu gösterilmiştir. 

Özet (İngilizce): There are several methods available for isolation of genomic DNA 

for plants. However, since different plants have different chemical composition, even 

close species need specific genomic DNA isolation protocol. In this study, Satureja 

(Labiatae) genus that is very rich in essential oils and phenolic compounds and one 
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of the aromatic plants has been used. Two different DNA isolation procedures have 

been tried. A modified procedure was developed after a comparison of two different 

procedures. Main contaminants for genomic DNA, RNA, polysaccharides, essential 

oils, phenolic compounds were at minimal level in the genomic DNA. The 

concentration and purity of the obtained DNA was determined by agarose gel 

electrophoresis and UV spectroscopy (A260/A280 and A260/230). In addition, the 

suitability of genomic DNA obtained from different procedure were also checked by 

RAPD-PCR reactions 

 

Türkçe Başlık: Antepkayakekiği (Satureja aintabensis P.H. Davis) Bitkisinin İn 

Vitro Koşullarında Gelişimi Üzerinde Araştırmalar 

İngilizce Başlık: Surveys on the growth of the Satureja aintabensis P.H. Davis In 

Vitro Circumstances 

Yazar Adı: S. C. ÖZKEÇECİ, C. CAN, B. KIRAÇ ve M. S. BİLECEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Gaziantep 

Kaynak: VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 56, 20–

23 Ekim 2008 Girne / KKTC 

Özet: Satureja aintabensis P.H.Davis Gaziantep, Dülükbaba' da küçük bir alanda 

bulunan endemik bir bitkidir. Antepkayakekiği olarak da bilinen bu bitkinin nesli 

küçük bir lokasyonda olması, arkeolojik yerleşim alanı içinde bulunması ve kekik 

olarak toplanma olasılığı nedenleri ile tehlike altındadır. Bu nedenle Uluslararası 

Doğa Koruma Kurumu Listesinde (IUCN RED LİST) CR kategorisinde yer 

almaktadır. S. aintabensis'in in vitro bitki doku ve hücre kültürü tekniklerinin 

kullanılarak çoğaltılması, bitkinin laboratuarda, mevsime bağımlı olmaksızın ve 

küçük bir alanda geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Bu çalışmada in vitro 

koşullarında S. aintabensis bitkisinin tohum çimlenmesi üzerinde çalışmalar yapılmış 

ve Sülfrik Asit uygulamasının etkili olduğu belirlenmiştir. 

Doğadan alınan bitkilerin sürgün ucu ve yaprak eksplantlarında 6-Benzil Amino 

Purin (BAP) ve Indol 3 Asetik Asit (IAA) hormonlarının farklı kombinasyon ve 

konsantrasyonlarında kallus gelişimi saptanmıştır. 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

371 

Özet (İngilizce): Orijinal kaynakta İngilizce özeti verilmemiştir. 

 

Türkçe Başlık: Kahramanmaraş Sater (Satureja hortensis L.) Ekotipinde Uygun 

Hasat Döneminin Belirlenmesi 

İngilizce Başlık: Determination of Suitable Harvest Period of Kahramanmaraş 

Summer Savory (Satureja hortensis L.) Ecotype 

Yazar Adı: Ö. TONÇER ve S. KIZIL 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Diyarbakır 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 330-334 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Türkiye florasında Satureja cinsine ait 14 tür bulunmaktadır. Satureja türleri, 

halk arasında; yaygın olarak kekik, sater ve sivri kekik olarak adlandırılmaktadır. Bu 

araştırma Saturej hortensis L. türünün Maraş ekotipinde farklı hasat zamanlarının 

(çiçeklenme öncesi, çiçeklenme dönemi ve çiçeklenme sonrası) bazı tarımsal 

karakterlere etkisini belirlemek amacıyla 2004 yılı yetişme sezonunda, Dicle 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında yürütülmüştür. 

 Denemede bitki boyu, taze herba, kuru herba, drog yaprak ve uçucu yağ oranı 

karakterleri incelenmiştir. Kuru herba, drog yaprak ve uçucu yağ oranı hasat 

dönemlerinden önemli derecede etkilenmiş, kuru herba verimi 3.0-4.0 kg/10m2, drog 

yaprak verimi 2.2-3.1 kg/10m2 ve uçucu yağ oranı %0.7-1.3 arasında değişmiştir. 

Özet (İngilizce) : There are 14 species in flora of Turkey belonging to Satureja. In 

folk medicine; Satureja species commonly is named as kekik, sivri kekik, kılıç kekik. 

This research was carried out to determine some agricultural characteristics of 

Satureja hortensis L.. Maraş ecotype affected by different harvest times (pre-

blooming, blooming and post-blooming) during the growing season of 2004, the 

Dicle University, Agricultural Faculty, Field Crops Department in the experimental 

area.  

 In trial; plant height, fresh herba, dry herba, drug leaves and essential oil ratio 

were examined. Dry herbage yields, drug leaves yield and volatile oil rate 

significantly affected the harvest period, yield of dry herbage yield varied between 
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3.0-4.0 kg/10m2, drug leaf yield between 2.2-3.1 kg/10m2 and essential oil rate 

between 0.7-1.3%. 

 

Türkçe Başlık: Satureja aintabensis P.H. Davis’in Doku Kültürü ile Çoğaltım 

Olanaklarının Araştırılması 

İngilizce Başlık: Tissue Culture With The Investigation of Possibilities Reproducion 

of Satureja Aintabensis P. H. Davis 

Yazar Adı: Sadiye Ceren ÖZKEÇECİ 

Danışman: Doç. Dr. Canan CAN 

Kaynak: Gaziantep Ü. Fen Edebiyat Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 53 sayfa, 2010, 

Gaziantep 

Özet: Satureja aintabensis P. H. Davis Gaziantep-Dülükbaba’ da küçük bir alanda 

bulunan endemik bir bitkidir. Antep kayakekiği olarak da bilinen bu bitkinin nesli, 

arkeolojik yerleşim alanı içinde küçük bir lokasyonda bulunması ve insanlar 

tarafından kekik olarak toplanma olasılığı nedenleri ile tehlike altındadır. Bu nedenle 

Uluslararası Doğa Koruma Kurumu (IUCN) Kırmızı Listesi’nde CR kategorisinde 

yer almaktadır. S. aintabensis’in in vitro doku ve hücre kültürü teknikleri ile 

çoğaltılması, bitkinin laboratuarda, mevsime bağlı olmaksızın, küçük bir alanda 

geliştirilmesine olanak sağlayabilir.  

 Bu çalışmada in vitro koşullarda S. aintabensis bitkisinin yaprak ve gövde 

eksplantlarından 6-Benzil Amino Purin (BAP), Kinetin, İndol Asetik Asit (IAA), 

Naftalen asetik asit (NAA) ve 2,4 Diklorofenoksi Asetik Asit (2,4 D) hormonlarını 

içeren Murashige ve Skoog (1962)-MS ortamında somatik embriyogenez ile sürgün 

ve kök oluşumu teşvik edilmiştir. Doğadan toplanan tohumlardan elde edilen 

çimlenme çalışmalarında Sülfirik Asit uygulamasının etkili olduğu belirlenmiştir. 

Doğadan alınan bitkilerin sürgün ucu ve yaprak eksplantlarında 6-Benzil Amino 

Purin (BAP) ve İndol Asetik Asit (IAA) hormonlarının farklı kombinasyon ve 

konsantrasyonlarında kallus gelişimi saptanmıştır. 

Özet (İngilizce) : Satureja aintabensis P. H. Davis is an endemic plant which is 

found in a restricted area of Gaziantep-Dülükbaba. The plant, known as Antep rock 

thyme, is under the risk of extinction since its location is within a small 
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archaeological area and it is gathered as thyme by people. For these reasons, S. 

aintabensis is located in the Red list in CR catagory by the International Union for 

Conservation of Nature (IUCN). Application of plant tissue culture techniques to S. 

aintabensis could allow clonal propagation of this species without depending on 

seasons, in small laboratory areas.  

 In this study, somatic embryogenesis and root formation were induced by 

using Murashige and Skoog (1962)-MS media supplemented with 6-Benzylamino 

purine (BAP), Kinetin, Indole Acetic Acid (IAA), Naphtalene Acetic Acid (NAA) 

and 2,4 Dichlorophenoxy Acetic Acid (2,4 D). Sulfuric Acid was found to be 

effective in germination of seeds collected from nature. BAP and IAA combinations 

in different concentrations resulted callus formation in shoot tip and leaf explants of 

plants collected from nature. 

 

3.2.6. Thymbra Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Thymbra L. cinsine ait taksonlar Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Tunus, Lübnan, 

İsrail, Ürdün, İran ve Irak’ ta yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 1.500 m yüksekliğe 

kadar yetişebilir. Dünyada 3 türü bulunmaktadır. 

 Türkiye’de bulunan 2 türün (4 takson) 1 taksonu endemiktir. Türkiye’ de 

yetişen doğal Thymbra taksonları ise;  

 1. T. spicata L. ssp. spicata 

              ssp. intricata (P.H. Davis) R.Morales  

 2. T. sintenisii Bornm. & Azn. ssp. sintenisii 

                    Endemik                               ssp. isaurica P.H.Davis  

 

 Gövde dik, uçta yükselici, 16–36 cm, toprağa yakın kısımları odunlu, basit 

veya bazen çatallanarak dallanmıştır. Tüyler kıvrık-tüylü, tabanda seyrek, üstte 

yoğundur. 

 Yapraklar linear, linear-lanseolat, dekussat 3-15x1–3 mm, obtus, kenarlar 

tam, en azından gençken boyuna katlanmış. Orta damar üst yüzde belirgin değil, alt 

yüzde ise daha belirgindir. Çıplak veya tabana doğru seyrek siliat, yaprağın her iki 
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yüzü kısa hirsut, tabanda seyrek piloz, kenarları kısa veya uzun tüylü. Salgı tüyleri 

kırmızı, yaprağa gömük, yoğun, tabana doğru seyrek, yaprak sapı 1 mm, yoğun 

hirsut tüylüdür. 

 Çiçek durumu; Vertisillastrumlar ovat, oblong, 1–8(-10) mm, genellikle 

yoğun, 6–10 adettir. Brakteler mor, lanseolat, akut, tam, genellikle kısa siliat, her iki 

yüzde kısa hirsut tüylü. Brakteoller benzer şekilde fakat akut-akuminat, uzun veya 

kısa siliat, morumsu veya yeşildir. 

 Kaliks; İki dudaklı, tubular-kampanulat, kahverengi, üçgen şeklinde 5-

dişlidir. Üst dudak 3-kısa ovat-üçgen dişli, alt dudak 2-lanseolat dişli, siliat ve 

akuttur. Kaliks tübü sırttan daralmış, salgı tüyleri yüzeye gömülü ve örtü tüyleriyle 

çevrili, içi ve alt kısmı çıplak olup kaliks boğazı ve dişin iç yüzü uzun tüylüdür. 

Meyvede düşücüdür. 

 Korolla; Korolla 2-dudaklı, beyaz veya morumsu, 8-16 mm, kızılımsı salgı ve 

örtü tüylü. Üst dudak çökük, alt dudak 3 eşit lopludur. Korolla tübü düzdür. 

 Stamen, ovaryum ve meyve; Stamenler 4 tane, teka paralel, alt stamen çifti 

korollanın üst dudağından dışarı taşmaz. Filamentler çıplak, sarı. Ovaryum 4-loplu. 

Stilus pembe, eşit olmayacak şekilde yarıktır. Nukslar ovoid, üstte papilloz-

puberulenttir. 

 Thymbra’ ya yakın cinsler: Coridothymus (L.) Rchb.f. Cins sınırlarının 

belirlenmesinde en önemli karakter kaliksin 13-damarlı oluşudur (Sadıkoğlu, 2005). 

 

Türkçe Başlık: Karabaşkekik (Thymbra spicata L.)'De Drog Verimi ile Ekolojik, 

Ontogenetik ve Morfogenetik Varyabilitenin Araştırılması 

İngilizce Başlık: Research On Drog Yield and Ecological, Ontogenetic and 

Morphogenetic Variability of Thymbra spicata L. 

Yazar Adı: Sezen TANSI 

Danışman: Doç. Dr. Menşure ÖZGÜVEN 

Kaynak: Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi-Doktora Tezi 153 sayfa, 1991, Adana. 

Özet: Bu araştırmada Çukurova koşullarında doğal olarak yetişen fakat sürekli 

toplamalarla nesli tükenmek üzere olan Karabaşkekik’te ova ve yayla koşullarında 

ontogenetik ve morfogenetik varyabilite incelenmiş, en yüksek drog verimleri, uçucu 
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yağ verimleri ve carvacrol miktarları ova koşullarında çiçeklenme sırasında elde 

edilmiştir. Bununla birlikte karabaşkekiğin carvacrol içeriği yönünden her iki 

bölgede de başarıyla yetiştirilebileceği saptanmıştır. Ancak, Pozantı’da düşük kuru 

ağırlıklar nedeniyle, uçucu yağ verimlerinin de düşük olması bu bölgede drog 

verimini artırmaya yönelik daha ileri düzeyde kültür çalışmalarına başlanmasını 

gerektirmektedir. 

Özet (İngilizce) : Thymbra spicata has been naturally grown in Çukurova, but 

because of intensive collection from the nature, Thymbra population has been 

heavily destroyed. This study was conducte to determine ontogenetic and 

morphogenetic variability of Thymbra spicata grown in Adana and Pozantı 

representi high and low land conditions respectively. The highest drog, volatile oil 

yields and carvacrol amounts were obtained during the flowering stages at low land 

conditions, that is, Adana. However, it was determined that Thymbra spicata could 

be succesfully grown in both Adana and Pozantı for obtaining high carvacrol content. 

Our findings, also, showed that further experiments related to the cultural pratices 

must be initiated in order to overcome low volatile oil yields at high land condition 

as Pozantı due to low dry weights in that location. 

 

Türkçe Başlık: Thymbra spicata’da Ekolojik, Ontogenetik ve Morfogenetik 

Varyabilite ile Drog Veriminin Saptanması 

İngilizce Başlık: Determining of The Drug Yield, Ecological, Morphogenetic and 

Ontogenetic Variability in Thymbra spicata 

Yazar Adı: S. TANSI and M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt. 5, No. 2, S. 39-50, Adana, 

(1991). 

Özet: Bu çalışma Karabaşkekik’(Thymbra spicata L.) de drog verimi ile ekolojik, 

ontogenetik ve morfogenetik varyabilitenin saptanması amacıyla Adana ve Pozantı 

koşullarında 3 yıl süreyle yürütülmüştür. 
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 Tesadüf Blokları deneme desenine göre kurulan denemede, ontogenetik 

varyabiliteyi saptamak için, çiçeklenme öncesi, sırası ve sonrasında üç kez biçim 

yapılmış ve morfogenetik varyabilitenin belirlenmesi için bitkiler alt, üst, orta 

yaprak, çiçek ve saplarına ayrılmıştır. 

 Yıllara göre değişmekle birlikte en yüksek uçucu yağ oranları Pozantı’da 

çiçeklenme öncesi, Adana’da ise çiçeklenme sırasında üst yaprakta bulunmuştur. En 

yüksek uçucu yağ verimi ve karvakrol miktarları Adana’da çiçeklenme sırasında 

elde edilmekle birlikte, her iki bölgede de karvakrol oranı bakımından Karabaş 

kekiğin başarıyla yetiştirilebileceği saptanmıştır. Ancak Pozantı'da düşük drog 

verimlerinin, uçucu yağ verimini de olumsuz etkilemesi verimi artıracak daha ileri 

düzeyde kültür çalışmalarına başlanmasını gerektirmektedir. 

Özet (İngilizce) : This study was carried out under the Adana and Pozantı 

Ecological Conditions for three years to determine the drug yield and ecological, 

ontogenetic and morphogenetic variability, in Thymbra spicata . 

 In the experiment arranged in complete randomized blok design, the plants 

have been harvested three different growing periods, such as pre-flowering, 

flowering and post-flowering for determination the ontogenetic variability, then the 

harvested material was divided into three vegetative parts, top, middle and lower 

leaves, and flower and stem for the determination of morphogenetic variability. 

 The highest oil content was obtained from top leaves at pre-flowering stage 

in Pozantı, Also, the highest oil yield and carvacol amount were obtained during 

flowering period in Adana as influenced by years Thymbra spicata was found to 

grow succesfully in both locations. 

 Our findings, also, showed that new experiments related to the cultural 

practices must be initiated in order to overcome low volatile oil yields in Pozantı due 

to low drug yields in that location. 

 

Türkçe Başlık: Thymbra spicata L.' da Farklı Biçim Zamanlarının Drog Verimi 

ve Kaliteye Etkisi 

İngilizce Başlık: The Effect of Different Cutting Time On The Drug Yield and 

Quality of Thymra spicata L. 
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Yazar Adı: S. TANSI ve M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri  Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Yayın 

No. 641, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi Yay. No. 1, S. 404-410, Eskişehir(1992). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : Thymbra spicata L. was collected from the campus of the 

Agricultural Faculty of Çukurova University. These plants were vegetatively 

propagated in a greenhouse, then; transplanted the field. Plants were cut in three 

different development stages as pre-flowering, flowering and post-flowering to study 

essential oil content and its components. Maximum drug yields and essential oil 

contents were obtained at flowering, when considering carvacrol content, which is 

the main component of essential oil. There were no significant differences between 

harvests. 

 

Türkçe Başlık: Thymbra spicata L.’nin Kökleri Üzerinde Farklı Kökleşme 

Yollarının ve IBA Konsantrasyonlarının Etkileri 

İngilizce Başlık: Effects of Different Rooting Media and IBA Concentrations On 

Rooting of Thymbra spicata L. 

Yazar Adı: N. ŞEKEROĞLU, M. KIRPIK and M. ÖZGÜVEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Adana 

Kaynak: Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of 

Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs–01 Haziran 2001, Sayfa;211-216, Adana 

(2002). 

Özet: Orijinal kaynakta Türkçe özeti verilmemiştir. 

Özet (İngilizce) : The different IBA concentrations were applied to Thymbra spicata 

L. terminal cuttings taken from mother mature plants aged than three years old 

planted in different rooting media for determining the effects of rooting. A split plot 

design in three replicates was used: main plots were rooting media (sand, perlit and 

soil) and subplot applications were five IBA doses (0, 500, 1000, 1500 and 2000 
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ppm). According to the results, various rooting media and IBA concentrations 

affected significantly the rooting rate of Thymbra spicata L. cuttings. As the highest 

rooting rate (85,18 %) was obtained from 1000 ppm IBA application, no differences 

was found between the IBA concentrations on the other traits investigated. The 

optimal root length (15,53 cm) was obtained from sand and the highest fresh and dry 

root weights (1,69 and 0,280 g respectively) were obtained from the soil. While the 

highest values of root weight were observed at soil, the lowest rooting rate was 

observed from soil compared to other applications. 

 

Türkçe Başlık: Değişik Azot Dozlarının Floradan Toplanan Karabaş Kekik 

(Thymbra spicata var. spicata L.)'in Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine 

Etkisi 

İngilizce Başlık: Effects of Different Doses of Nitrogen On Some Agronomic and 

Quality Characters of Thyme (Thymbra spicata var. spicata L.) Collected From Flora 

Yazar Adı: S. KIZIL ve Ö. TONÇER 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Diyarbakır 

Kaynak: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2003,13(1):132–141 

Özet: Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösteren karabaş 

kekiğin kültüre alınarak uygun azot dozunun belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmada 

bitki boyu, yeşil herba verimi, drog herba verimi, drog yaprak verimi, uçucu yağ 

oranı ve uçucu yağ verimi gibi özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bitki 

boyu 24,0-34,0 cm, yeşil herba verimi 1222,4-1738,6 kg/da, drog herba verimi 

274,4-440,7 kg/da, drog yaprak verimi 194,3-319,0 kg/da, uçucu yağ oranı %1,00-

3,25 ve uçucu yağ verimi 3,06-8,71 kg/da arasında değişmiştir. 

Özet (İngilizce): In this study, we aimed to determine suitable nitrogen doses of 

thyme (Zahtar) spread naturally in South-eastern Anatolia, Turkey by taking it into 

cultivation. In the research, plant height, fresh herba yield, drog herba yield, drog 

folia yield, essential oil rate and essential oil yield were investigated. According to 

findings of the research, plant height values varied between 34.0-24.0 cm, fresh 

herba yield between 1738.6-1222.4 kg/da, drog herba yield between 440.7-274.4 
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kg/da, drog folia yield between 319.0-194.3, essential oil rate between 3.25-1.00 

%and essential oil yield between 8.71-3.06 kg/da. 

 

Türkçe Başlık: Ticareti Yapılan Thymbra spicata var. spicata L. ve Laurus nobilis 

L.' in Güney Anadolu' daki Durumu 

İngilizce Başlık: Situation of Marketed Thymbra spicata var. spicata L. and Laurus 

nobilis L. in South Anatolia 

Yazar Adı: A. DÜZENLİ ve D. KARAÖMERLİOĞLU 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Çukurova Üniv., Adana 

Kaynak: TÜBİTAK TBAG Ç.SEK Proje No. 11; 101T014, 2003: 1–48 

Özet: Bu araştırma ticareti yapılan Thymbra spicata var. spicata L. ve Laurus nobilis 

L.'in güney Anadolu'da ki durumunu tespit etmek amacı ile 2001-2003 yıllan 

arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanı, Hatay, Adana, İçel, Osmaniye, 

Kahramanmaraş ve Gaziantep illerini kapsamaktadır. Thymbra spicata var. spicata 

L. ve Laurus nobilis L.'in bu illerdeki doğal populasyonlan ve bu taksonlann floristik 

ve ticari bulguları araştırılmıştır. İllerdeki doğal populasyonlannda tehlike durumları, 

floristik bulgularda; bitkiye verilen yöresel isimler, bitkinin çiçeklenme, meyvelenme 

ve tohumlanma zamanı, bitkinin üreme şekli, bitkinin floristik ve ekolojik habitatı ve 

bitkinin kullanım alanları araştırılarak tespit edilmiştir. Ticari bulgularda; bitkinin 

toplandığı alanlar (il, ilçe, köy, belde, mevkii), bitkiyi toplayan kişi sayısı, toplanma 

zamanı, toplanma şekli, toplanma miktarı, bitkinin toplandıktan sonraki 

değerlendirilişi (kurutma, temizleme), pazarlanma şekli (paketleme), pazarlanma 

yöntemi ve pazar fiyatı tespit edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda bitkinin toplandığı 

yerden ihraç edilmesine kadar geçirdiği safhalar ve işlemler ortaya konmuştur. 

Özet (İngilizce): This research was carried out to establish the south Anatolia trade 

situation of Thymbra spicata var. spicata L. ve Laurus nobilis L. were did trade 

between 2001–2003. This research area is included these cities: Hatay, Adana, Icel, 

Osmaniye, Kahramanmaraş and Gaziantep. Natural populations of Thymbra spicata 

var. spicata L. ve Laurus nobilis L. and floristic and trade guess of this taxon in this 

area had studied. Dangerous situations of natural populations of taxon and local 

names of taxon, flowering-fruiting-seed time, to produce kind of plants, floral and 
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ecological habitats and using area of taxon in floristic guess were determined. In 

trade situation, plant gathering areas (city, county, village, town, location), number of 

plant collector, collecting time, collecting style, collecting quantity, usage after 

collecting of taxon (drying, cleaning), marketing style (package), marketing methods 

and marketing price were determined. Direction of knowledge were determined to 

pass phases and processes from collecting location to exporting of takson. 

 

Türkçe Başlık: Diyarbakır Koşullarında Kekik' in (Thymbra spicata L. var. 

spicata) Seleksiyonu ve Kültüre Alınması Olanakları 

İngilizce Başlık: The Selection and Cultivation Possibilities of Thymus  (Thymbra 

spicata L Var spicata) in Diyarbakir Circumstances 

Yazar Adı: Ö. TONÇER1, S. KIZIL1 ve N. ARSLAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş:  
1Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Diyarbakır;  
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl., Diyarbakır;  

Kaynak: TÜBİTAK TOGTAG Proje No. 2654, 2004: 1–21 

Özet: Thymbra cinsinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iki türü bulunmaktadır. 

Bunlar, Thymbra spicata var. spicata ve T. sintiensii türleridir. Thymbra spicata var 

spicata bölgede fazla miktarda yayılış göstermekte (Diyarbakır, Mardin, Siirt, 

Adıyaman, Şanlıurfa, Şırnak, Batman) ve tamamen doğadan toplamalar yolu ile 

tüketilmektedir. Bu proje ile doğadan toplamalar yolu ile gereksinimi karşılanan 

"Zahter"in kültüre alma ve uygun agronomik özelliklerinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2001-2003 yıllan arasında farklı dikim sıklıklan, hasat 

zamanlan ve biçim yüksekliklerine yönelik denemeler kurulmuştur. Tarla denemeleri 

Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre iki farklı deneme olarak kurulmuştur. 

Çalışmada, bitki boyu, yaş herba verimi, kuru herba verimi, drog yaprak verimi, 

uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimini özellikleri incelenmiştir. İki yıllık ortalama 

sonuçlara göre; dikim sıklıklan açısından en yüksek drog yaprak verimi 30 cm sıra 

arası (279.15 kg/da) ve 20 cm sıra üzeri mesafesinden (253.91 kg/da), en yüksek 

uçucu yağ oranı (%1.91) 60 x 40 cm dikim sıklığından ve en yüksek uçucu yağ 

verimi ise 5.09 I/da ile 30 cm sıra arasından elde edilmiştir. Biçim zamanlan 



3.BULGULAR ve TARTIŞMA                                                         Oğuzhan FAKILI 

381 

(ontogenetik varyabilite) ve biçim sıklıklarına göre değerlendirildiğinde; en yüksek 

drog yaprak verimi (310.70 kg/da) çiçeklerime sırası 10 cm biçim yüksekliğinden, 

uçucu yağ oranlan %1.58-2.33 arasında değişmiş, en yüksek uçucu yağ verimi ise 

(7.07 I/da) çiçeklenme sırasında 10 cm biçim yüksekliğinden elde edilmiştir. 

 Diyarbakır ekolojik koşullarında üç yıl süresince yürütülen bu projeden elde 

edilen iki yıllık ortalama sonuçlar doğrultusunda; kekik (Thymbra spicata) tarımında 

dikim sıklığı için 30 em sıra üzeri ve 20 cm sıra arası mesafeleri, biçim zamanı için 

çiçeklenme dönemi ve biçim yüksekliği için ise 10 cm biçim yüksekliği tavsiye 

edilmektedir. 

Özet (İngilizce): There are two species of Thymbra genus in South East Anatolia 

Region. These are T. spicata var. spicata and T. sintensii. Thymbra spicata var. 

spicata has been naturally grown and expanded in the region (Diyarbakır, Mardin, 

Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Şırnak, Batman) and it is merely consumed by collecting 

from nature. This Project was aimed to determine agronomical and yield characters 

of "zahter". Field trials were conducted for different plant densities, ontogenetic 

variability (different harvest times) and cutting length in 2001-2003 years. Trials 

were arranged according to Split Plot Designed. Plant height, fresh herba yield, dry 

herba yield, drog leaf yield, essential oil rate and essential oil yield was evaluated in 

the project. According to two years averages; the highest drog leaf yield (279.15 

kg/da and 253.91 kg/da respectively) was obtained from 30 cm row spacing and 20 

cm in rows, the highest essential oil rate (1.91 %) was obtained from 60 x 40 cm 

plant density and the highest essential oil yield (5.93 1/da) was recorded at 30 cm 

row spacing. In terms of ontogenetic variability and cutting length; the highest drog 

leaf yield (310.70 kg/da) was obtained from full-flowering with 10 cm cutting length, 

essential oil rate varied 1.58–2.33 %, the highest essential oil yield (7.07 I/da) was 

obtained full-flowering with 10 cm cutting length. 

 In this project results which was conducted in Diyarbakır ecological 

conditions during three years; it is suggested that 30 cm row spacing and 20 cm in 

rows for plant density, full-flowering for harvest time and 10 cm cutting length for 

harvest length is suitable in thyme (Thymbra spicata) cultivation. 
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Türkçe Başlık: Thymbra sintenisii Bornm. & Aznav. (Labiatae) Üzerinde 

Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar 

İngilizce Başlık: Morphological and Anatomical Studies on Thymbra sintenisii 

Bornm. & Aznav. (Labiatae) 

Yazar Adı: S. ERKEN 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Department 

of Pharmaceutical Botany, 26470, Eskişehir  

Kaynak: Turk J Bot 29 (2005) 389–397  

Özet: Thymbra sintenisii Bornm. & Aznav. Türkiye’de iki alttürle (subsp. sintenisii 

ve subsp. isaurica P.H.Davis) temsil edilen ve çalımsı çok yıllık bir bitkidir. Bu 

çalışmada, farklı lokalitelerden toplanan örnekler morfolojik ve anatomik olarak 

incelenmiştir. Bitkinin gövde, yaprak ve çiçek gibi değişik organlarının morfolojik 

özellikleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Anatomik çalışmalarda, bitkinin gövde ve 

yaprak kısımlarından alınan enine kesitler çizimlerle gösterilmiştir. 

Özet (İngilizce): Thymbra sintenisii Bornm. & Aznav. (Labiatae) is a perennial 

shrub and is represented in Turkey by 2 subspecies (subsp. sintenisii and subsp. 

isaurica P.H.Davis). In this study, samples collected from different localities were 

investigated morphologically and anatomically.The morphological features of 

various organs of the plant such as the stem, leaf and flower are given in detail. In 

anatomical studies, transverse sections of the stems, leaves and calyx are illustrated. 

 

Türkçe Başlık: Thymbra spicata'nın Alloxan ile Diyabetik Hale Getirilmiş Ratlar 

Üzerindeki Hipoglisemik Aktivitesinin Araştırılması 

İngilizce Başlık: The Hypoglycaemic Activity of Thymbra spicata in Alloxanized-

Diabetic Rats 

Yazar Adı: Dudu ERKOÇ 

Danışman: Prof. Dr. Ferhan PAYDAK 

Kaynak: Selçuk Ü. Tıp Fakültesi-Yüksek Lisans Tezi 70 sayfa, 2006, Konya. 

Özet: Diabetes mellitus pankreas tarafından insülin üretimindeki kalıtsal ya da 

sonradan oluşmuş yetersizlik ya da üretilen insülinin etkisizliğinden kaynaklanan 

kronik bir endokrin hastalıktır. Karvakrol ve timol içeren bir bitki olan Thymbra 
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spicata (Lamiacae), Türkiye'de diyabet hastaları tarafından kan şekerini düşürmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada alloxan-diyabetik hayvan modelinde 

Thymbra spicata'nın hipoglisemik ve antidiyabetik etkilerini araştırdık. 

 Serum glukoz, serum trigliserit. total kolesterol, HDL, LDL, ALT, AST ve 

HbAlC biyokimyasal parametrelerine ek olarak vücut ağırlıkları değişimi ile 

karaciğer ve pankreas histolojileri de incelendi. 8 hafta süresince her gün 1 kere 

olmak üzere kekik çayı (30mg) ve referans ilaç glibenklamid (2mg/kg) gastrik gavaj 

yoluyla ratlara içirildi. Diyabetik gruplarda kan glukozu, serum ALT, AST, 

kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri artarken, vücut ağırlıkları düşüktü. 

Glibenklamid verilen grupta kolesterol ve LDL seviyeleri yüksek iken serum glukoz, 

ALT, AST, trigliserit ve HbAlC seviyeleri diyabetik kontrole göre daha düşüktü. 

Kekik verilen grupta ALT, AST, trigliserit, kolesterol, LDL seviyeleri belirgin 

şekilde düşük iken, serum glukoz ve HbAlC seviyeleri normal kontrole göre 

yüksekti. HDL seviyelerinde tüm gruplarda herhangi bir değişiklik yok iken, 

diyabetik kontrol dışındaki tüm gruplarda vücut ağırlıklarında artış gözlendi. 

Diyabetik kontrol grubunun pankreaslarında gözlenen değişikliklerin, 

glibenklamidve özellikle de kekik verilen grupta daha azalmışolduğu tespit edildi. 

Grupların karaciğer histolojilerinde ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi. 

 Sonuç olarak kekik diabetes mellitus’da pankreas üzerinde rejeneratif ve 

koruyucu bir etki ve ayrıca glibenklamidden daha iyi bir hipolipidemik aktivite 

göstermiştir. Kekiğin hipoglisemik aktivitesi farklı doz, ekstraksiyon yöntemleri ve 

uygulama sürelerine göre de test edilmelidir. Thymbra spicata diabetes mellitus ile 

ilgili ilerleyen çalışmalar için ümit verici bir adaydır. 

Özet (İngilizce) : Diabetes mellitus is a chronic disease caused by inherited and/or 

acquired deficiency in production of insulin by the pancreas, or by the effectiveness 

of the insulin produced. Thymbra spicata(Labiatae), a carvacrol and thymol 

containing plant, is one of the medicinal herbs used by diabetics to reduce blood 

glucose in Turkey. In the present work, we studied the hypoglycaemic and anti-

lipemic effects of the aqueous extract prepared from dried leaves and flowers of this 

plant in the model of alloxan-diabetes in rats. 
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 The biochemical parameters studied were: serum glucose, serum 

triglycerides, total cholesterol, HDL, LDL, ALT and AST and HbAlC. In addition, 

body weight changes were also mesasured, and pancreas and liver of the rats were 

morphologically examined. The plant extract (30mg), and the reference drug 

Glibenclamide(2mg/kg) were administered by the gavage technique to rats every day 

for 8 weeks. In the diabetic group, blood glucose, serum ALT, AST, triglyceride, 

cholesterol and LDL cholesterol levels increased while body weights decreased. In 

the diabetic group given glibenclamide, serum glucose, ALT, AST, triglyceride, and 

HbAlC levels decreased according to the diabetic control while cholesterol and LDL 

levels were still high. In the diabetic group given plant extract, serum ALT, AST, 

triglyceride, cholesterol, LDL levels decreased significantly but serum glucose and 

HbAlC were high wheyi compared to normal control. Body weights increased except 

diabetic control and HDL levels were not altered. In the diabetic group some 

degenerative changes were observed on pancreas by light microscope examination, 

but degenerative changes decreased in the diabetic groups given glibenclamide and 

plant extract. There wasn't any changes on liver histology.  

 As a result Thymbra spicata has showed a protective and regenerative effect 

on the pancreas in DM. The hypo-lipidemic effect of the plant extract was also more 

effective than glibenclamide. Its hypoglycaemic activity can be tested for different 

doses, different extract preparations and for longer periods. Thymbra spicata must be 

considered as an important candidate for future studies on diabetes mellitus. 

 

Türkçe Başlık: Önemli Bir Kekik Türü: Zahter (Thymbra spicata L. var. spicata) 

İngilizce Başlık: An Important Thyme Species: Zahter (Thymbra spicata L. var. 

spicata) 

Yazar Adı: S. KIZIL1, M. ÖZGÜVEN2 ve O. YAMANOĞLU1 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır 
2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 01330 Adana 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1, 86-90, 19-22 Ekim 2009, 

Hatay 
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Özet: Zahter (Thymbra spicata L. var. spicata) Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz 

Bölgelerinde doğal yayılış gösteren ve halk arasında yaygın olarak kullanılan önemli 

bir kekik türüdür. Bu çalışma ile; Güneydoğu Anadolu (Adıyaman, Batman, 

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Siirt) ve Akdeniz 

Bölgelerinde (Adana ve Antakya) doğal olarak bulunan T. spicata var. spicata 

türünün yayılış alanlarının tespit edilmesi, bu alanlardan toplanan bitkilerde uçucu 

yağ oranının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 Arazi çalışmaları sonunda, farklı lokasyonlardan toplanan zahter 

populasyonları arasında morfolojik bakımdan farklılıklar bulunduğu, bitkilerin 

genellikle bağ kenarlarında kırmızı, gri renkli kumlu topraklarda yetiştiği ve doğal 

yetişme ortamında yoğun bir baskı altında olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

bitkinin deniz seviyesinden 121-1249 m arasında değişen yükseltilerde yayılış 

gösterdiği ve uçucu yağ oranının %1.24 ile %3.12 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Özet (İngilizce) : Zahter (Thymbra spicata L. var. spicata) is an important thyme 

species, naturally found as wild plant in the Southeast Anatolia and Mediterranean 

Regions of Turkey, and used widely in folk medicine. This study aimed to determine 

growing areas and essential oil yield of T. spicata in the Southeast Anatolia 

(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Siirt) 

and Mediterranean Regions (Adana and Antakya) of Turkey. At the end of field 

studies, it was observed that there are more variations in terms of morphologically 

among T. spicata populations.  

 The plant is generally found in wild by vineyards, red and grey coloured 

sandy soils and is under great pressure. Moreover, it was determined that T. spicata 

plant grows naturally at altitude of 121 m to 1249 m. Essential oil content of 

collected samples from different localities had range of 1.4% to 3.12%. 

 

Türkçe Başlık: Hatay İline Özgü Bir Lezzet: Zahter 

İngilizce Başlık: A Special Spice Belong To Hatay Province: Thyme (Tyhmbra 

spicata) 

Yazar Adı: E. DAĞISTAN1 ve E. O. SARIHAN2 

Yazarın Çalıştığı Kuruluş: 
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1 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Kaynak: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, 269-273 ,19-22 Ekim 2009, 

Hatay 

Özet: Zahter (Thymbra spicata) Antakya ve çevresinde geleneksel toplayıcılık 

şeklinde dağlardan toplanan ve yaygın olarak sofralık baharat şeklinde tüketilen bir 

bitkidir. Yörede ekonomik değeri olan bu bitkinin baharatçılarda satışı oldukça 

yaygındır. Türkiye’de daha çok kurutulmuş materyali değerlendirilen bitkinin, 

yörede taze şekillerde çeşitli kullanımı da söz konusudur.  

 Bu çalışmada, yörede bu bitkinin ticareti ile uğraşan 30 baharatçı firma ile 

yapılan anketin sonuçları değerlendirilerek bitki temini ve kullanımı incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre bölgede her yıl yaklaşık 10-12 ton zahter satışı 

yapılmaktadır. Zahterin bölgede kültürü yapılmamaktadır. Sadece köylüler tarafından 

toplanarak piyasaya sürülmektedir. Pazarlama zinciri oldukça kısa olduğu niçin 

köylünün kar marjı çok yüksektir. Bu bitkinin mutlaka kültüre alınması ve çiftçi 

bazında üretiminin yaygınlaştırılması ekonomik açıdan önerilebilir. Böylece doğada 

bitki tahribatının engelleneceği ve dağ köylüsünün üretim desenine yeni bir ürünün 

katılmasının mümkün olacaktır. 

Özet (İngilizce) : The thyme (Thymbra spicata) has an economic value in Antakya 

region. But it is obtained from mountains only by gathered, but it is not cultivated. 

Although it is consumed only generally in the dried forms in Turkey, other forms are 

widely used around Antakya. Although Thyme is an economic value for Antakya, as 

it is not produced in the farms in this research we investigated the economics, 

arketing and obtaining of this plant.  

 There are 30 questionnaires applied to the retailers of the thyme in Antakya 

by face to face interview method. The results show that, about 10-12 tons of thyme 

was sold every year. It is not produced in agriculture, only gathered by the peasants. 

As its marketing channel is very short, peasants’ profit margin is very high. 

Therefore thyme is certainly taken into production pattern in Antakya. In addition, 

plant damages would be prevented and production pattern of mountainous districts. 
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3.2.7. Coridothymus Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

 Türkiye’ nin batısında yayılış gösterir. Tekirdağ’dan Çanakkale’ye, Muğla’ya 

kadar sahil şeridinde yaygın olarak görülmekle beraber kıyı şeridinde yapılaşmanın 

yoğun olduğu bölgelerde, habitatında görülen tahribat nedeniyle nesli tehlike altına 

girebilir. 

 Coridothymus’ ta kökler yoğun ve iyi dallanmış, kayaların küçük çatlaklarına 

doğru girer, yayılır ve az rutubetli yerlerde iyi yetişir. Çok yıllıktır. 

 Gövde, 20–50 (-150) cm’ ye kadar uzayabilen, bodur, sert, aromatik 

çalılardır. Gövde sık tüylü bu yüzden grimsi görünüşlü (kanesent), 4 köşeli, dik veya 

uçta yükselici, çok sayıda odunsu dallar indirgenmiş, yoğun yaprak demetlerinin 

koltuğunda (yaz yaprakları) taşınır, önceki yılların dalları dikenli, açık kahverengi 

çatlamış kabukla çevrilidir. 

 Yapraklar, uzun sürgünlerin yaprakları (kış yaprakları) 4-10x1–1.2 mm, 

sapsız, linear, akut, hemen hemen çıplak, 2 farklı tüy durumuna sahip olup bunlar 

birkaç uzun, beyaz çok hücreli ve kısa, grimsi tüy şeklindedir. Genellikle kenarlara 

doğru sıralanmış sonra düz ve tam, tabanda seyrek siliat, yalancı ve sığ omurgalı ve 

kayık şeklinde; yan damarlar görünmez; salgı hücreleri çok sayıda, mordur. 

 Çiçek durumu oblong-konik, 10-15x8–10 mm, çiçekler kaliksi örten brakteler 

tarafından taşınan yoğun terminal başlarda; çiçek yaprakları ovat veya oblong, yoğun 

imbrikat, siliat. Brakteler c. 5-6x1.5–2 mm, imbrikat, yapraksı, ovattan lanseolata 

kadar, kuvvetli omurgalı, yeşilimsi, çok sayıda mor salgı tüylü, düz, pektinat-siliat 

kenarlı. Brakteoller c. 5–6 mm, yapraklara benzer, düz ve ince yapıda, oblanseolat, 

siliat, kaliksi kapatır. Çiçekler hemen hemen sapsızdır. 

 Kaliks 4-5 mm, sırttan basık, üst dudak ve alt dudak bağlantısı boyunca sivri 

açılı veya dar kanatlı, üst dudak alttakinden daha kısa, 3 dişli, dişler dar üçgen, 

hemen hemen akut, 1x0.5 mm, siliat, yan dişler köşeli dikiş yerlerinin başlangıcında 

omurgalı, alt dudak 2 dişli, dişler biz şeklinde, 2x0.3 mm, siliat, tüp 3x2 mm, hemen 

hemen çıplak, dışta köşeli, dikiş yerlerinin haricinde belirgin salgı tüylü, içte kaliks 

dişi tabanında salgı tüylüdür. 
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 Korolla morumsu pembe (bazen beyaz), 10 mm’ ye kadar, dışta kısa tüylü, 

üst dudak derin emarginat (2’ ye çatallanmış), 1x2 mm, tüylü ve salgı tüylü, alt 

dudak hemen hemen eşit 3-loplu, loplar oblong, yuvarlak, 1.5x1 mm, tüp dışarı 

çıkmış, huni şeklinde, 6x2-3 mm; boğaz hafif pilozdur. 

 Stamen, ovaryum ve meyva, stamenler hemen hemen eşit, dışarı çıkmış, 

filamentler çıplak, 3 mm, korolla loplarının 1 mm altına girmiş, anterler mor, böbrek 

şeklinde, 0.5 mm çapında, teka hemen hemen paralel, konnektiflerin rengi bozulmuş 

(discolor), tepede salgı hücreli; reseptakulum ve ovaryum çıplak, 0.5 mm çapında; 

stilus 4-5 mm; stigmatik loplar kısa, akut, bariz birbirine çok yaklaşmış. Bitkinin 

olgun meyvası bilabiat kalikste gizlenmiş bir nukstur. Nukslar hemen hemen 

küremsi, hafifçe basık, 0.8 mm çapında, parlak altın-kahverengimsi, kısa 

granüllüdür. 

 Coridothymus Türkiye’nin batısında yayılış gösterir. Tekirdağ’dan 

Çanakkale’ye, Muğla’ya kadar sahil şeridinde yaygın olarak görülmekle beraber kıyı 

şeridinde yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, habitatında görülen tahribat 

nedeniyle nesli tehlike altına girebilir (Sadıkoğlu, 2005). 

 Yapılan araştırmada Coridothymus ile ilgili bir tane yayına ulaşılabilmiş, o da 

Coridothymus’un uçucu yağı ile ilgili bir çalışma olması nedeniyle (bkz. başlık 3.2.2) 

da değerlendirilmiştir. 
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4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Türkiye’den 200 civarında bitkisel droga talep olmasına rağmen ancak 70-

100 arası drog dışsatımı yapıldığı ve bu drogların büyük kısmının hangi bitkiler 

olduğu dışsatım istatistiklerinde yer almamaktadır. En çok dışsatımı yapılanlar 

dışında kalan bitkisel ürünler, dışsatım istatistiklerinde “diğerleri” faslında yer 

almaktadır. Bu yüzden ülkemizden dışsatım yapılan drogların tam bir listesine 

ulaşabilmek mümkün olmamaktadır. Bu bitkiler üzerinde sağlıklı çalışmalar 

yapılabilmesi için bunların ticaretlerinin izlenmesi, dışsatım ve özellikle üretim 

miktarlarının ve bunların ne kadarının floradan ve ne kadarının da tarla üretiminden 

elde edildiğinin istatistiklerde açık ve net olarak yer alması zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında 

tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen gün artmaktadır.  

Ülkemiz, geniş bir bitki çeşitliliğine, farklı iklimlere ve geniş yüzölçümüne sahip 

olması bakımından bu bitkilerin üretilmesinde önemli bir ticari potansiyele sahiptir. 

Bu kadar zengin bir kaynağa sahip ülkemizde halen doğadan toplanan ve üretimi 

yapılan bitkilerin sayısı çok azdır.  

Ülkemizde birçok tıbbi ve aromatik bitki doğadan toplanmakta ve bir 

kısmının da belirli ölçüde tarımı yapılmaktadır. Kekik bitkisi de tıbbi ve aromatik 

bitkiler içerisinde önemli bir dışsatım bitkilerimizden birisidir. Halen dış satımı 

yapılan kekiğin yaklaşık %80’i tarla koşullarında üretilmekte, %20’si ise doğadan 

toplanarak sağlanmaktadır. 

Doğadan çok fazla ve bilinçsiz toplanması, populasyonların çeşitli nedenlerle 

tahrip olması, toplanan örneklerin tür tayinlerinin yapılmamış olması ve yetersiz 

denetim türleri tehdit eden en önemli etkenlerdir.  

Doğadan toplama yönteminin vereceği zararın önüne geçilebilmesi için 

bilinçli ve yeterli toplama yapılmalı, üretim daha çok teşvik edilmeli, populasyonları 

azalan alanlar izlenip koruma altına alınmalıdır. 
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Ülkemiz florasının daha fazla tahrip edilmesinin önüne geçilmesi için 

doğadan toplamanın tarımsal üretime kaydırılması açısından kekik ile ilgili yapılan 

çalışmalar önem arz etmektedir. 

Yaptığımız bu araştırmada, kekik ile ilgili yapılan çalışmaların öncelikle 

bölgelere göre doğal olarak yetişen kekiklerin morfolojisi, anatomisi, biyolojik 

olarak tanımlanması, kekik türlerinin ticareti, kullanım alanları, drog ve uçucu yağ 

verimleri, uçucu yağ kalitesi, uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri, bileşimlerinin 

antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antimikrobiyal aktivite özellikleri, 

genotoksik ve antigenotoksik etkileri konularında bir çok araştırma bulunmasına 

karşın kültürü konusunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. 

Biyolojik çeşitliliğin, doğal bitki örtüsünün ve bitki gen kaynaklarının 

korunması açısından, bu tarz baskı altındaki türlerin kültür imkanlarının bir an önce 

araştırılması gereklidir. Kekiğin doku kültürü ile çoğaltılması, çimlendirilmesi, 

tarımsal karakterizasyonu ve adaptasyonu, kültüre alınma olanakları, agronomik ve 

teknolojik özellikleri gibi çalışmalara daha çok önem verilmesi gerekmektedir. 

Kekik cins ve türlerinin daha çok kıyı bölgelerimizde tarımı yapılması 

nedeniyle Isparta, İzmir, Tokat, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Samsun, 

Çukurova gibi yerlerde morfolojik ve biyolojik olarak tanımlanması, 

çimlendirilmesi, tarımsal karakterizasyonu ve adaptasyonu çalışmaları yapılmıştır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların sentetik yolla elde 

edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü olması, çevre ve insan sağlığına zararlı 

etkilerinin olmaması, ilaç sanayi yanında, gıda ve meşrubat, parfüm ve kozmetik 

endüstrisi ile aromaterapi gibi pek çok alanlarda kullanılması nedeniyle, dünyada her 

geçen yıl tüketimi artmakta, buna paralel olarak ülkemiz ekonomisinde de gelişmekte 

olan bir sektör olarak varlığını sürdürmektedir.  

Bu çalışma sırasında edindiğim bilgilere göre kekik türlerinin cins ve tür farkı 

gözetmeksizin halk arasında “kekik” ortak adı ile bilindiği ve baharat, çay, halk ilacı 

olarak kullanıldığı şeklindedir. 

 Yurdumuzda kekik ortak adı altında 9 taksonun dışsatımı yapılmaktadır 

(Ek.6). Bunlar: Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis, O. majorana L., 

O. onites L., O.syriacum L. ssp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet, O. vulgare L. 
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ssp. hirtum (Link) Ietsw., S. thymbra L., Satureja cuneifolia Ten., Coridothymus 

capitatus (L.) Rchb.f., Thymbra spicata L. var. spicata dır (Ek.1,2,3,4). 

Kültürü yapılan kekik türleri ise Origanum onites ve Origanum vulgare 

subsp. hirtum olup, Isparta, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir civarında 

yetiştirilmektedir (Ek.5). 

 Genel olarak kekik deyince ilk akla gelen bitki olan Thymus cinsine ait hiçbir 

tür doğrudan dışsatım yapılmamaktadır. Thymus türleri yurdumuzda genellikle halk 

tarafından gerek kendi kullanımları için gerekse yöre pazarlarında satılması için 

araziden toplanmakta ve yetiştiği bölgelerdeki kişilerle sınırlı bir kullanıcı kitlesine 

sahip olmaktadır. Thymus türleri başta İç, Doğu ve Güney Anadolu olmak üzere 

bütün yurtta dağılım göstermiştir. 

Türkiye’ de kekik türlerininde dahil olduğu Labiatae familyasında 46 cins, 

573 tür ve 276 tür altı taksonu vardır. Endemizm oranı %44.8’ dir.  

Türkiye’ deki doğal Labiatae familyasından Thymus cinsinin 39 türünün 20 

türü endemiktir. Thymus cinsinin endemizm oranı %51,2’dir. Origanum cinsinin 24 

türünün 16 tanesi endemiktir. Endemizm oranı %66.7’dir. Satureja cinsinin 15 

türünün 5 tanesi endemiktir. Endemizm oranı % 33,4’tür (Ek.7).  

 Uçucu yağının ana bileşenleri üzerine yapılan çalışmalarda; “karvakrol” ve 

“timol” öne çıkmaktadır. Kendine özgü bir kokuya sahip olan timol ve karvakrol 

bakterisit, fungusit, antispazmodik, nefes açıcı, öksürük kesici, antiastmatik, kan 

dolaşımını hızlandırıcı, antioksidan, antiseptik, analjezik, hepatoprotektif etkilidir. 

Kekikler taşıdığı karvakrol nedeniyle parfümeri ve kozmetikte, timol nedeniyle de 

sabun ve deterjanların kokulandırılmasında kullanılmaktadır. 

Mevsimsel değişikliklerin uçucu yağ içerik ve bileşimine etkileri 

bildirilmekle beraber; Origanum türü uçucu yağlarında ana bileşen olarak karvakrol, 

timol ya da her ikisini birden içermektedir. Thymus türlerinin çoğu uçucu yağlarında 

ana bileşen olarak timol, bir kısmı karvakrol, birazı da linalol içermektedir. Satureja 

türlerinin uçucu yağlarında ana bileşen olarak timol ve karvakrol içermektedir. 

Thymbra türlerinin uçucu yağlarında ana bileşen olarak karvakrol içermektedir. 

Coridothymus türlerinin ana bileşen olarak timol ve karvakrol içermektedir. 
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Kekiğin yıllardır artmakta olan öneminden dolayı; Ülkemizde, Üniversitelerin 

Ziraat ve Veterinerlik Fakültelerinde, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde, Fen Edebiyat 

Fakültelerinde ve ilgili Bakanlıkların Araştırma Enstitülerinde kekik ve kekik uçucu 

yağı ile ilgili birçok araştırma projesi, yüksek lisans ve doktora tezi yapılmaktadır. 

Kekik ile ilgili yapılan bu çalışmalar yurtiçinde ve yurtdışında kongrelerde, 

sempozyumlarda ve bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanmaktadır.  

Yurtdışında yayımlanan bilimsel çalışmalar, birçok ülkede internet ile 

bilimsel veri tabanlarında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu şekilde 

Dünyanın neresinde olursa olsun bir araştırıcı konusu ile ilgili yapılan bu çalışmalara 

kolayca ulaşma imkânı bulmaktadır. 

Fakat ülkemizde bu ihtiyaca karşılık verecek bir veri tabanı eksikliği 

mevcuttur. Dünyada ve Ülkemizde önemi gittikçe artmakta olan “Kekik” bitkisi ve 

“Kekik Uçucu Yağları” ile ilgili yapılan çalışmalar bir araya getirilerek bir veritabanı 

oluşturulması ve konu ile ilgili araştırma yapan bilim adamlarına mevcut 

çalışmaların sonuçlarının ulaştırılması daha ileri çalışmaların yapılmasını sağlayarak 

hem zaman hemde kaynak israfını önleyecektir. 

Kekik alanında faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, dışsatımcı, sanayici, 

araştırmacı ve diğer tüm paydaşların koordinasyonunu sağlayacak bir sistem ve 

araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması için, araştırıcı-sanayici-üretici arasında 

bilgi akışını sağlayacak yayım sistemi oluşturulma ihtiyacı vardır.  

Bu amaçla paydaşlar arasında daha hızlı ve kolay bilgi akışını sağlayacak web 

tabanlı e-posta grubu oluşturularak konu ile ilgili sonuçların daha çok kişiye 

ulaştırılması, daha çok araştırmacının faydasına sunulması sağlanılabilir. 
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              Origanum vulgare ssp.hirtum      Origanum syriacum var. bevanii                  Origanum majorana 

 

              Origanum onites                    Origanum minutiflorum  

Harita.1. Origanum türlerinin yayılış alanları. 
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EK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Satureja thymbra      Satureja cuneifolia 

Harita.2. Satureja türlerinin yayılış alanları. 
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EK 3 

 

      Coridothymus capitatus 

Harita.3. Coridothymus türünün yayılış alanları. 
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EK 4 

 

     Thymbra spicata ssp. spicata 

Harita.4. Thymbra türünün yayılış alanları. 
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EK.5 

 
            Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum 

Harita.5. Kültürü yapılan kekik alanları 
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Ek.6. Türkiye’de kekik adı altında ticareti yapılan bitkiler ve yayılış yerleri 

Takson     Yayılışı 
e Ballota cristata P.H. Davis Güneybatı Anadolu (Antalya) 
e B.saxatilis Sieber ex J. & C. Presl Güney Anadolu (İçel, Hatay) 

ssp. brachyodonta (Boiss.) Davis & Doroszenko 
B. saxatilis Sieber ex J. & C. Presl Güney ve Batı Anadolu 

ssp. saxatilis 
Calamintha nepeta (L.) Savi ssp. nepeta Güney ve Doğu Anadolu 
Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f. Batı Türkiye, Güney Anadolu 
Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Güney ve Güneybatı Anadolu 

Manden & Scheng. 
Micromeria fruticosa (L.) Druce Güney Anadolu 

ssp. brachycalyx P.H. Davis 
M. myrtifolia Boiss. & Hohen Trakya, Anadolu’nun sahil şeridi, 
                                                                           Güneydoğu Anadolu 
Origanum majorana L. Güney Anadolu 

e O. minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis Güney ve Güneybatı Anadolu 
                                                                               (Antalya, Isparta) 

O. onites L. Batı ve Güney Anadolu 
O. sipyleum L. Batı, İç ve Güney Anadolu 
O. syriacum L. var. bevanii (Holmes)Ietswaart Güney Anadolu 
O. vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart Trakya, Batı ve Güney Anadolu 
O. vulgare L. ssp. viride (Boiss.) Hayek Kuzey Türkiye, Orta ve Güneybatı 

Anadolu 
O. vulgare L. ssp. vulgare Kuzey Türkiye 

e Satureja cilicica P.H. Davis Güney Anadolu (Niğde) 
S. cuneifolia Ten. Batı ve Güney Anadolu 
S. hortensis L. Kuzey, İç ve Güney Anadolu 
S. macrantha C. A. Meyer Doğu Anadolu 
S. spicigera (C. Koch) Boiss. Kuzeydoğu Anadolu 
S. thymbra L. Batı Türkiye, Güney Anadolu 

e S. wiedemanniana (Lallem.) Velen. İç Anadolu’nun kuzeyi, Güneybatı  
                                                                               Anadolu 

Teucrium polium L. Yaygın 
Thymbra sintenisii Bornm. & Aznav. Doğu Anadolu (Siirt, Şırnak) 

                          ssp. sintenisii 
T. spicata L. var. spicata Türkiye’nin sahil şeridi, Güneydoğu  
                                                                            Anadolu 
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Ek.6. (devamı) 

Takson     Yayılışı 
 
Thymus cilicicus Boiss. & Bal. Güneybatı ve Güney Anadolu 
T. eigii (M. Zohary & P.H. Davis) Jalas Güney Anadolu (Amanos) 
T. fallax Fisch. & Mey. İç ve Doğu Anadolu 
T. kotschyanus Boiss. & Hohen Doğu Anadolu 
T. leucotrichus Hal. var. leucotrichus İç Anadolu 
T. longicaulis C. Presl ssp. chaubardii Batı, Güneybatı ve Orta Anadolu 
(Boiss. & Heldr. ex Rchb.f.) Jalas  

var. alternatus Jalas 
T. longicaulis C. Presl ssp. longicaulis Kuzeybatı Türkiye, Orta ve Kuzeydoğu 

Anadolu 
var. subisophyllus (Borbas) Jalas 

T. migricus Klokov & Shost. Doğu Anadolu 
T. praecox Opiz ssp. skorpilii (Velen.) Jalas Batı, İç ve Kuzey Anadolu 

var. skorpilii 
Ziziphora clinopodioides Lam. Güney ve İç Anadolu 
Z. tenuior L. İç, Güney, Doğu, Güneydoğu ve  
                                                                            Kuzeydoğu Anadolu 

(Sadıkoğlu, 2005) 
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Ek.7. Türkiye’ de doğal olarak yetişen Labiatae cinslerine ait sayısal veriler  

 Tür Endemik % E Alttür ve 
Varyete 

Hibrit Toplam 
Takson 

Labiatae   571 257 44.8   276   23 761 
1. Thymus 39 20 51.2 40 0 58 
2. Origanum 24 16 66.7 5 6 33 
3. Satureja 15 5 33.4 1 0 15 
4. Thymbra 2 0 0.0 4 0 4 
5. Coridothymus 1 0 0.0 0 0 1 
       

(Sadıkoğlu, 2005) 


