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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 

 

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ KEKİKLERİNİN (Origanum sp.) 

KÜLTÜRE ALINMASI VE ISLAHI 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde beş bitki cinsi; Origanum 

(32 taxa), Thymbra (4 taxa), Thymus (57 

taxa), Coridothymus (1 taxon) ve Saturaje 

(14 taxa)’ler tür veya cins ayrımı 

yapılmadan kekik benzeri kokularından 

dolayı kekik olarak adlandırılmaktadır.  

Ülkemizde doğal yayılış alanlarından 

toplanan kekiklerin büyük çoğunluğu ihraç 

edilmektedir ve bu ihracatın büyük 

çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’ne 

yapılmaktadır. Kazanılan bu pazarın 

kaybedilmemesi için elde edilen ürünlerin 

istenilen renkte, hastalıklardan ari, temiz, 

homojen ve belli oranda uçucu yağ ihtiva 

etmesi gerekmektedir. Doğadan yapılan 

toplamalarda yetişme ortamı, tür farklılığı 

ve genetik çeşitlilikten dolayı standart bir 

ürün elde edilmesi mümkün 

görülmemektedir. Bu standart ürünün 

düzenli ve her yıl üretilebilmesi ise ancak bu 

cinsin kültüre alınması ve ıslah edilmesi ile 

mümkün olabilecektir. 

Bu çalışmanın amacı; Doğu Akdeniz 

bölgesi yabani Origanum tür ve 

orijinlerinden tohum toplayıp fidan 

yetiştirerek, deneme alanları kurmak, 

verimli Origanum tür ve orijinlerini 

belirlemek ve bu deneme alanlarından 

seleksiyon yaparak, klonal tohum bahçeleri 

kurmak suretiyle origanum yetiştiricilerine 

ıslah edilmiş tohum sunmaktır. 

Bu çalışma Akdeniz İhracatçılar 

Birliği (AKİB)’nin talep ve desteğiyle, 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğümüz (DOA) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Origanum tür ve orijinlerinin 

tohumları arazideki doğal ortamlarından, en 

az 20 bireyi temsil edecek şekilde toplanmış 

ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü laboratuarında kurutularak, 

tohum harici maddelerden arındırılarak 

temizlenmişler ve etiketlenerek ekim 

tarihlerine kadar buzdolabında 

saklanmışlardır. O. onites ve O. 

majorana’ya ait 5 orijin de Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünden temin edilmiş, 
fakat denemelerde kullanılacak sayıda fidan 

üretilemediği için O. onites bir alanda 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan türler; 

Origanum majorana (L.) Ietswaart, O. 

syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart 

ve O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) 

Ietswaart ve O. onites’tir. 

Doğu Akdeniz bölgesinin 40 değişik 

yükselti ve yöresindeki yabani Origanum 

türlerinden toplanan tohumlardan yetiştirilen 

fidanlar, Mersin/Tarsus’ta bulunan üç farklı 

yükselti ve yöredeki deneme alanlarına, 

0.50x0.20 m aralık mesafe ile 3 bloklu 

tesadüf blokları deneme desenine uygun 

olarak dikilmişlerdir. Deneme alanlarında 

tür ve orijin bazında, iki yıl boyunca yaprak 

ve uçucu yağ verimleri incelenerek en 

yüksek verim sağlayanlar tespit edilmiştir. 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Karabucak deneme alanında (Rakım: 8 

m) Origanum tür/orijinlerinin iki yıllık 

ortalama Kuru yaprak kg/da verimlerinde ilk 

sırayı 67 no’lu O. syriacum orijini 408.9 

kg/da kuru yaprak verimi ile almıştır. İki 

yıllık ortalama kuru yaprak verimleri 

sıralaması O. syriacum, O. majorana ve O. 

vulgare şeklinde ve sırasıyla 249.6, 147.5, 

109.8 kg/da verimle oluşmuştur. Bu verilere 

göre; Karabucak ve benzeri ekolojik 

koşullarda en verimli türün O. syriacum 

olduğu ve öncelikle bu tür üzerinde ileri 

ıslah çalışmalarının yoğunlaştırılması, ikinci 

türün ise O. majorana olması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

En düşük yağ oranı 2. yıl bahar 

döneminde %2.6 ile O. vulgare’nin 73 no’lu 

orijininde, en yüksek yağ oranı O. 

majorana’nın 60 no’lu Bozyazı orijininde 

%9.3 olarak tespit edilmiştir. Tür/orijinlerin 

yıllar ve dönemler arasında etkileşiminin 

önemli olmadığı, uçucu yağ verimi yüksek 

veya düşük orijinlerin her iki dönem ve 

yılda da yüksek veya düşük oranda yağ 

verimi yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Karabucak deneme alanında uçucu yağ 

oranı bahar döneminde güz dönemine 

nazaran daha yüksek bulunmuştur. Bu 

bulgulara göre; yağ üretimine yönelik 

Origanum yetiştiriciliğinde biçimin bahar 

(çiçeklenme dönemi) aylarında yapılması, 

ikinci veya üçüncü biçimlerin bahar 

aylarında yapılan hasatla karıştırılmadan 

ayrı ayrı stoklanmasının gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Ayvalı deneme alanında (Rakım: 780 

m) Origanum tür/orijinlerinin iki yıllık 

ortalama Kuru yaprak kg/da verimlerinde en 

yüksek verimi 54 no’lu O. syriacum orijini 

211.8 kg/da ile ikinci sırayı 57 no’lu O. 

syriacum orijini 191.3 kg/da kuru yaprak 

verimi ile oluşturmuştur. Ayvalı ekolojik 

koşullarında O. syriacum türünün daha 

başarılı fakat, O. vulgare’nin de istatistiksel 

anlamda O. syriacum’dan farklı olmadığı 

görülmüştür. Elde edilen kuru yaprak 

verimlerinin diğer deneme alanlarından daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. 

 En düşük yağ oranı %2.5 (2.yas) ile 

O. vulgare’nin 73 no’lu orijininde, en 

yüksek yağ oranı O. majorana’nın 77 no’lu 

orijininde %8.3 olarak tespit edilmiştir. 

Ayvalı deneme alanında 73 no’lu O. vulgare 

orijini, Karabucak deneme alanında olduğu 

gibi en düşük (%2.6), 77 no’lu O. majorana 

orijini de yüksek yağ oranı (%8.0) 

vermişlerdir.  

Beylice deneme alanında (Rakım: 550 

m) Origanum tür ve orijinlerinin iki yıllık 

ortalama Kuru yaprak kg/da verimlerinin 

yapılan sıralamasında en yüksek verimi 86 

no’lu O. vulgare 360.2 kg/da ile, ikinci 

sırayı 56 no’lu O. syriacum orijini 352.5 

kg/da kuru yaprak verimi ile oluşturmuştur. 

Beylice ekolojik kosullarında O. vulgare ve 

O. syriacum türünün verimli, O. onites’in 

verimli olmadığı anlaşılmıştır. O. 

vulgare’nin kuru yaprak verimlerinin diğer 

iki deneme alanından daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

En düşük ortalama yağ oranı O. 

vulgare’nin 85 no’lu orijininde 2. yaşta 

%3.4, en yüksek yağ oranı ise 3. yaşta O. 

vulgare’nin 49 no’lu orijininde %6.1, O. 

onites’in 1 no’lu orijininde 2. yaşta %6.1 ve 

O. syriacum’un 79 no’lu orijininde 3.yaşta 

%6.0 olarak belirlenmiştir. 64 no’lu O. 

vulgare orijini Karabucak ve Ayvalı deneme 

alanlarında da en düşük, 79 no’lu O. 

syriacum orijini de yine üç deneme alanında 

da yüksek oranda yağ vermişlerdir. 

Üç deneme alanı ortalaması olarak en 

yüksek kuru yaprak verimini 67 no’lu O. 

syriacum orijini 288.2 kg/da (Uçucu yağ 

verimi %5.0) ile yapmıştır. 

Araştırma sonucunda seçilen üstün 

yaprak ve yağ verimine sahip O. syriacum 

ve O. vulgare orijinlerinden 

Tarsus/Karabucak’ta tohum bahçeleri 

kurulmuştur. Bu tohum bahçelerinden elde 

edilen ıslah edilmiş tohum ve fidanlar 

yetiştiricilere sunulmaktadır. 
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