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1. ÖNSÖZ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, günümüzde hem tüketicilerin hem 

üreticilerin hem de dünya pazarlarının ilgi odağı olmaya 

başlaması ve son 20 yılda giderek artan bir ticaret ve tüketim 

hacmi kazanması ile ülkemizde sadece bilim insanlarının 

çalıştıkları bir alan olmaktan çıkmış; toplumun hemen her 

kesiminin ilgisini çeken bir konu halini almıştır. Artık gerek 

ülkemizde gerekse dünyada hem bireyler hem toplumlar hem de 

kuruluşlar bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgilenir hale 

gelmişlerdir. İnsanoğlu, bu bitkilerin doğal olmasının getirdiği 

cazibe ve de bunların kullanım alanlarının genişliği (tıp, kozmetik, 

gıda, boya, meşrubat, tekstil vb.) sebebi ile tıbbi ve aromatik 

bitkilerden günlük yaşam içerisinde giderek artan bir oranda 

yararlanmaya başlamıştır.  

Tıbbi ve aromatik bitkilere olan bu yoğun talep tıbbi ve 

aromatik bitki pazarını da oldukça büyük bir pazar haline 

getirmiştir. Bundan 20 yıl önce 60 milyar dolar olan tıbbi ve 

aromatik bitki pazarı bugün 120 milyar dolar civarındadır ve bu 

pazar her yıl yaklaşık %10’luk bir hız ile genişlemeye/artmaya 

devam etmektedir. Dünya pazarlarındaki bu büyümeye rağmen 

ne yazık ki ülkemizin dünya tıbbi ve aromatik bitkiler pazarından 

aldığı payın 300 ila 600 milyon dolar arasında değiştiği 

belirtilmektedir. Rakamlardaki bu büyük farkın (300 ila 600 

milyon dolar arasında ki 300 milyon dolarlık fark) nedeni ticareti 

yapılan birçok türe ait istatistik bilgilerinin mevcut olmamasından 

kaynaklanmaktır. Hâl böyle olunca Türkiye tıbbi ve aromatik bitki 

ticaret hacmi ile ilgili rakamlar bir noktadan sonra tahminlere 

dayalı olarak yapılmaktadır. En iyi tahmin olan 600 milyon 

dolarlık hacim bile ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki pazarından 

alması gereken payın çok altındadır. Çünkü Türkiye, hem 

oldukça zengin bir floraya hem de dünya pazarlarınca aranan 
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birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi başarılı bir şekilde üretme 

potansiyeline sahiptir. Ayrıca halihazırda birçok tıbbi ve aromatik 

bitki üretim ve ihracatında da dünyanın önde gelen ülkelerinden 

biridir. Bu nedenlerden dolayı ülke olarak 2023 vizyonunda 

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatının 5 (beş) milyar dolara 

ulaşması hedeflenmiştir. Bütün bunlardan ötürü Türkiye’de tıbbi 

ve aromatik bitkilerin gelişimi için yapılması gereken acil ve 

yoğun birçok çalışma vardır. 

Yapmış olduğumuz çalışma ile hem ülkemizin hem GAP 

Bölgesi illerinin hem de Siirt ilinin dünya tıbbi ve aromatik bitki 

pazarından kazanması gereken paya ulaşmasını sağlayacak 

önemli AR-GE ve eğitim-yayım çalışmaları hayata geçirilmiştir.  

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin 

tanımı, önemi, bu alanda yapılması gerekenler ile ilgili görüş ve 

bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin ardından çalışmada ele alınan 

bitkilerin tanıtımı yapılmış ve önemleri anlatılmıştır. Ardından 

yapılan çalışmalar ve alınan sonuçlar verilmiştir. Son olarak da 

elde edilen veri ve tecrübeler ışığında hem bilim dünyası hem 

üreticiler hem sanayici ve girişimciler hem de bütün sektör 

paydaşları için tespit edilen sorunlara çözüm önerileri 

sunulmuştur. Konu ile ilgili bir gelecek vizyonu ortaya konmuştur.  

Ayrıca hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir veri tabanı 

oluşturulmuştur.  
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1. GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, günümüzde hem tüketicilerin hem 

üreticilerin hem de dünya pazarlarının ilgi odağı olmaya 

başlaması ve son 20 yılda giderek artan bir ticaret ve tüketim 

hacmi kazanması ile ülkemizde sadece bilim insanlarının 

çalıştıkları bir alan olmaktan çıkmış; toplumun hemen her 

kesiminin ilgisini çeken bir konu halini almıştır. Artık gerek 

ülkemizde gerekse dünyada hem bireyler hem toplumlar hem de 

kuruluşlar bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgilenir hale 

gelmişlerdir.   İnsanoğlu, bu bitkilerin doğal olmasının getirdiği 

cazibe ve de bunların kullanım alanlarının genişliği (tıp, kozmetik, 

gıda, boya, meşrubat, tekstil vb.) sebebi ile tıbbi ve aromatik 

bitkilerden günlük yaşam içerisinde giderek artan bir oranda 

yararlanmaya başlamıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilere olan bu 

yoğun talep tıbbi ve aromatik bitki pazarını da oldukça büyük bir 

pazar haline getirmiştir. Bundan 20 yıl önce 60 milyar dolar olan 

tıbbi ve aromatik bitki pazarı bugün 120 milyar dolar civarındadır 

ve bu pazar her yıl yaklaşık %10’luk bir hız ile 

genişlemeye/artmaya devam etmektedir. Dünya pazarlarındaki 

bu büyümeye rağmen ne yazık ki ülkemizin dünya tıbbi ve 

aromatik bitkiler pazarından aldığı payın 300 ila 600 milyon dolar 

arasında değiştiği belirtilmektedir. Rakamlardaki bu büyük farkın 

(300 ila 600 milyon dolar arasında ki 300 milyon dolarlık fark) 

nedeni ticareti yapılan birçok türe ait istatistik bilgilerinin mevcut 

olmamasından kaynaklanmaktır. Hâl böyle olunca Türkiye tıbbi 

ve aromatik bitki ticaret hacmi ile ilgili rakamlar bir noktadan 

sonra tahminlere dayalı olarak yapılmaktadır. En iyi tahmin olan 

600 milyon dolarlık hacim bile ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki 

pazarından alması gereken payın çok altındadır. Çünkü Türkiye, 

hem oldukça zengin bir floraya hem de dünya pazarlarınca 

aranan birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi başarılı bir şekilde üretme 

potansiyeline sahiptir. Ayrıca halihazırda birçok tıbbi ve aromatik 
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bitki üretim ve ihracatında da dünyanın önde gelen ülkelerinden 

biridir. Bu nedenlerden dolayı ülke olarak 2023 vizyonunda 

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatının 5 (beş) milyar dolara 

ulaşması hedeflenmiştir. Bütün bunlardan ötürü Türkiye’de tıbbi 

ve aromatik bitkilerin gelişimi için yapılması gereken acil ve 

yoğun birçok çalışma vardır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile 

hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Siirt ilinin dünya tıbbi ve 

aromatik bitki pazarından kazanması gereken paya ulaşmasını 

sağlayacak önemli AR-GE ve eğitim-yayım çalışmaları hayata 

geçirilmiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde tıbbi ve aromatik 

bitkilerin tanımı, önemi, bu alanda yapılması gerekenler ile ilgili 

görüş ve bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin ardından çalışmada ele 

alınan bitkilerin tanıtımı yapılmış ve önemleri anlatılmıştır. 

Ardından yapılan denemeler, laboratuvar çalışmaları ve bunlar 

ilişkin alınan sonuçlar verilmiştir. Son olarak da çalışma ile elde 

edilen veri ve tecrübeler ışığında hem bilim dünyası hem 

üreticiler hem sanayici ve girişimciler hem de bütün sektör 

paydaşları için tespit edilen sorunlara çözüm önerileri 

sunulmuştur. Konu ile ilgili bir gelecek vizyonu ortaya konmuştur.  

Ayrıca hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir veri tabanı 

oluşturulmuştur.  

1.1 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı ve Önemi 

Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, çeşni, ilaç ve 

şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle kimyon, 

haşhaş, anason gibi bazı bitkilerin tarımı tarih öncesi devirlerden 

beri devam etmektedir. 20. yüzyılın başlarında listelenen ilaçların 

%40’ından fazlası bitkisel orijinli olmasına rağmen 1970’li yılların 

ortasında bu oran %5’ten daha aşağıya düşmüştür. Ancak, 

özellikle 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni 

kullanım alanlarının bulunması ve doğal ürünlere olan talebin 
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artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün 

artırmaktadır (İzgi, 2013). 

Tıbbi bitkilerin tanımını tam olarak yapmak mümkün 

değildir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, hem bitkiler hem etken madde 

ve hem de tüketim alanları bakımından çok büyük bir alanı 

kapsamaktadır (Faydaoğlu, 2011).  

Günümüzde “tıbbi” ve “aromatik” bitkiler terimi genellikle 

birlikte kullanılmaktadır. Aromatik bitkilerin boya, çiklet, 

şekerleme, gıda, kozmetik ve parfümeri sektörlerinde de geniş 

kullanım alanı vardır. Tıbbi ve aromatik bitkiler eczacılık ve 

parfümeride tıbbi ve aromatik amaçlı olarak en eski kullanımı 

olan bitkilerdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, 

sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi için ilaç 

olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak 

beslenmede de faydalanılmaktadır. Parfüm, vücut bakım ürünleri 

olarak parfümeri ve kozmetikte kullanılmasının yanı sıra; 

parlatıcı, hatta böcek ilaçları olarak sanayinin farklı kollarında 

geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu bitkilerin drog denilen 

kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bu bitki kısımlarından (kök, 

kök–sap, yumru, gövde veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, 

meyve, tohum ve herba) yararlanılmaktadır (Temel, 2018). 

Bitkisel ilaçların orijinal materyali genellikle tıbbi bitkiler 

grubuna dâhildir. Bitkisel ilaç, işlenmemiş ya da işlenerek bir 

veya daha fazla bitkiden oluşturulan bileşim maddesi içeren, 

tedavi edici özelliği olan veya diğer insanların sağlığına yararı 

olan bitkilerden türetilen maddeler veya ürünlerdir. Bu tanımlama 

altında, bitkisel ilaçların işlenmemiş bitkisel materyal, işlenmiş 

bitkisel materyal ve tıbbi ya da şifalı ot (herbal) ürünleri olmak 

üzere 3 çeşidi bulunmaktadır. Ancak bu tanımlama, bir ilaç 

ürününün kimyasal bileşeni olarak izole edildiği ya da 
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sentezlendiği durumlarda ve etkili maddenin tanımlandığı yerleri 

kapsamamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde hem 

bitkiler hem etken madde yönünden hem de tüketim alanları 

bakımından çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu bakımdan 

bugün standart hale gelmiş bir gruplandırılması bulunmamakla 

birlikte, genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelere, 

tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve 

farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler. Ancak, en yaygın 

olarak kullanılanı, etken maddelerine göre yapılan 

gruplandırmadır (İzgi, 2013). 

Değişen ve gelişen ihtiyaçlarla birlikte, artan nüfus 

karşısında insanların bitki droglarına olan ilgileri de artmaktadır. 

Bu ilgi çoğu zaman bilinçsiz ve bilgisiz toplamaya neden 

olmaktadır. Bunun yanında meralardaki aşırı otlatma, bu 

alanların tarıma açılması ya da turizm ve ulaşımdaki gelişmeler, 

sanayileşme, çevre kirliliği ve benzeri sebepler bu bitkileri doğal 

floradan yok etmekte olup, mevcut olanlardan da yeterli ve kaliteli 

drog elde edilememesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 

kaybolmaya yüz tutmuş bu değerlerin toplanarak koruma altına 

alınması, tüm özelliklerinin belirlenerek tarım ve tüketicinin 

kullanımına sunulması gerekmektedir (Uzun ve ark., 2013). 

1.2 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihi 

Bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancı çok eskilere 

kadar gitmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında en eski 

kitabın Çin hükümdarı Shin–Nong tarafından M.Ö. 3700 

yıllarında yazıldığı belirtilmektedir. Hükümdar yazdığı kitapta 

200’den fazla bitkiden bahsetmektedir. Eski devirlere ait 

mezarlarda bulunan yazı ve şekiller bize Mısırlıların Çinlilerle 

aynı zaman diliminde bitkisel droglardan faydalandıklarını ve 

bunların ticaretini yaptıklarını göstermektedir (Temel, 2018). 
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İlk çağlardan kalan arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde 

etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden 

faydalanmışlardır. Kuzey Irak’ta Şanidar Mağarası’nda 1957-

1961 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan insan kalıntıları 

yanında mezarda bulunanlar, bitki-insan ilişkisinin başlangıcına 

ait ilk veri olarak kabul edilir. 60 bin yıl öncesinden günümüze 

gelen ve bir şamana ait olduğu düşünülen bu mezarda; 

civanperçemi, kanarya otu, mor sümbül, gül hatmi, peygamber 

çiçeği ve efedra gibi bitki türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Çünkü bu bitki türleri günümüzde de özellikle tıbbi bitki olarak 

hâlâ önemlidir (İzgi, 2013).  

Ayrıca tarihte bilinen en eski reçete kalıplarından biri 

Hititlere aittir. Bununla beraber Sümerlerden ve Mısırlılardan 

kalan tablet ve yazıtlarda da şifalı bitkiler hakkında bilgiler 

mevcuttur. İlaçlar ve tedavi ile ilgili papirüslerin en önemlisi M.Ö. 

1550 yıllarında yazıldığı tahmin edilen Ebers papirüsüdür. Ebers 

papirüsleri Teb’de El Assassaif’in mezarında bir mumyanın 

bacakları arasında bulunmuş olup, 77 bitkisel, hayvansal ve 

madensel drog ve 800’den fazla reçete taşımaktadır. 

Reçetelerde en çok acımarul, dağ soğanı, ardıç meyvası, 

banotu, çiğdem, hardal, hintyağı, incir, centiyane, keten tohumu, 

kişniş, mürver, nar kabuğu, pelinotu, sakız, sarısabır, soğan, 

tarçın, terementi ve üzümün adı geçmektedir. Mezopotamya 

Uygarlığı döneminde kullanılan bitkisel drog miktarı sayısı ise 

250 civarındaydı. Bu döneme ait tabletlerdeki reçetelerde 

adamotu, banotu, çöpleme, eğir kökü, haşhaş, hardal, kekik, 

kitre, meşe mazısı, nane, nar kabuğu, rezene, safran, terementi 

gibi bugün dahi tababette kullanılan, droglara sık sık 

rastlanmıştır. Grekler döneminde 600 kadar tıbbi bitki tanınırken, 

İslam medeniyeti döneminde bu rakam 4000 civarına kadar 

yükselmiştir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında ise bilinen tıbbi 

bitki miktarı 13.000’i bulmuştur (Faydaoğlu, 2011). 
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Anadolu’da da Tarih öncesi dönemden başlayarak 

Mezopotamya, Eski Mısır, Hitit, Yunan, Roma, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemlerinde bitkisel ilâçlar kullanılmıştır. Cumhuriyet 

Dönemi’nde de halk tıbbı (tıbbî folklor) araştırmaları yapılmıştır. 

Anadolu insanının Yontma Taş (Paleolitik) Çağı’ndan beri bitkileri 

tedavi amacıyla kullandığı ve yaklaşık 50.000 yıldan beri 

bitkilerden çeşitli amaçlarla yararlandığı bilinmektedir. Osmanlı 

döneminde halkın ilaç gereksinimleri hekimler ya da aktarlar 

tarafından hazırlanan karışımlar ile karşılanıyordu. 1868 yılında 

İstanbul’da 45 eczaneye karşılık 2000 aktar bulunması, 

aktarların halk sağlığındaki önemini belirleyen bir kanıttır 

(Faydaoğlu, 2011). 

1.3 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Dünyadaki Durumu 

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 birçok ülkede tıbbi 

ve aromatik bitkilerin tarımı yapılmakta ve birçok bitki türünde 

çeşit geliştirilmektedir (Fakılı, 2010).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 

20.000 bitki tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Dünyada bitkisel 

droglar için başlıca ticaret merkezleri Çin, Almanya, ABD, 

Fransa, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere ve Hong Kong’dur. 

Dünyada toplam 422.000 bitki tür sayısı yer alırken bunlardan 

52.885’i tıbbi ve aromatik bitkidir. En fazla tıbbi ve aromatik bitki 

türü sayısı 4.941 ile Çin’de bulunurken, 3.000 ile Hindistan, 2.564 

ile ABD, 1.800 ile Vietnam, 1200 ile Malezya ve 1.000 ile 

Endonezya takip etmektedir. Türkiye’nin ise tıbbi ve aromatik 

bitki tür sayısı 500’dür (Temel, 2018). Çin’de geleneksel tıbbın, 

tüm sağlık hizmetlerinin yaklaşık %40’ını oluşturduğu, Şili’de 
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nüfusun %71’inin ve Kolombiya’da nüfusun %40’ının benzer 

hekimlik yöntemlerini kullandığı bildirilmiştir. Hindistan’da kırsal 

alandaki nüfusun %65’i temel sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını 

karşılamak için geleneksel tıp yöntemlerinden yararlanmaktadır 

(Faydaoğlu, 2011). Ayrıca, gelişmiş ülkelerde reçeteli ilaçların 

yaklaşık %25’ini bitkisel kökenli ilaçlar (vimblastin, rezerpin, 

kinin, aspirin vb.) oluşturmaktadır. Kontrolsüz olarak doğadan 

toplanıp dış satımda veya iç tüketimde kullanılan tıbbi bitkilerin 

soylarının giderek tükendiği bilinen bir gerçektir. Gelişmiş ülkeler 

doğa tahribini önlemek için çeşitli amaçlarla kullanacakları 

bitkileri kendi floralarında bulunmasına karşın dış ülkelerden 

satın almayı tercih etmektedirler. Doğa tahribinin önlenmesi, 

toplama işinin kontrollü ve bilgili kişilerce yapılması ve bu 

bitkilerin kültüre alınması ile mümkündür. Çeşitli iklim ve toprak 

özelliklerine sahip ülkemizde birçok tıbbi bitkinin doğal olarak 

bulunması bu bitkilerin kültüre alınmalarını kolaylaştıracaktır 

(İzgi, 2013). 

1.4 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Türkiye’de ki Durumu 

Ülkemizin bitkisel genetik kaynakları bakımından çok 

zengin olduğundan sık sık bahsedilir. Ancak bu zenginlik yeteri 

kadar ekonomik anlamda bir gelire dönüştürülememiştir. Bu 

kaynaklar hâlâ doğadan toplanan materyallerin işlenmesi 

şeklinde değerlendirilmektedir. Halbuki iç ve dış piyasalarda söz 

sahibi olmak için, standartlara uygun, kaliteli ürünlere ihtiyaç 

vardır. Bu genetik özellikler bakımından üstün çeşitlerin 

geliştirilmesi ve üretime sokulması ile mümkündür (Ayanoğlu ve 

ark., 2013).  

Ülkemizde de son 20 yılda giderek artan bir yönelimle dış 

satımda önemli payları olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımına 

başlanmış olup son yıllarda dış kaynaklı doğal sağlık ürünlerinin 

kullanımında büyük bir artış izlenmektedir. Dış alımı yapılan bu 
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ürünlerden ülkemiz koşullarında üretimi yapılabilecek olanların 

saptanması ve en kısa sürede üretimlerine başlanması ülke 

ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Gerek iç tüketimde 

kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde 

üretimi artırmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; 

talebi fazla olan bitkilerin kültüre alınması, yetiştirme tekniklerinin 

her bitkiye ve ekolojik koşullara göre saptanması, yurt dışında 

geliştirilmiş olan ve ülkemiz ekolojik koşullarına adaptasyon 

sağlayabilecek 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 (Fakılı, 2010). 

Türkiye coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal 

potansiyeli, geniş yüz ölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler 

ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu önemi; 

gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda 

ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini 

oluşturan pek çok bitkisel ürünü veren bitkilerin ülkemiz 

florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu bitkiler 

ülkemizde çoğunlukla doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, 

Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 

toplanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim 

ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin 

istenen miktar ve kalitede olması gerekmektedir. 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 
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toplanması, hasat sonrası işlemler ve işleme teknolojisinin 

belirlenmesi tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar 

olanaklarını artıracaktır (Faydaoğlu, 2011). 

Türkiye Florası “Flora of Turkey and The East Aegean 

Islands” göre, 174 familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür 

ve tür altı taksonu (alt tür ve varyete) ile oldukça zengin bir floraya 

sahiptir. Bu taksonların 234’ü yabancı kaynaklı ve kültür bitkisidir. 

Geriye kalan diğer türler ise yurdumuzda doğal yayılış gösteren 

bitkilerdir. Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12.000 kadar bitki 

taksonuna sahip olduğu düşünüldüğünde yurdumuzun bitki 

örtüsü bakımından ne denli zengin olduğu görülmektedir. 

Endemizm (Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış 

gösteren) bakımından da yurdumuz oldukça zengindir. Tüm 

Avrupa ülkelerindeki toplam endemik takson sayısı yaklaşık 

2750 iken ülkemizdeki endemik tür sayısı 2891’dir. Bu sayıya 

endemik olan 497 alt türü ve 390 varyeteyi dâhil ettiğimizde 

toplam endemik takson sayısı 3750’den fazladır. Türkiye’de tıbbi 

olarak kullanılan bitkilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, 500 civarında olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi 

ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu belirtilmektedir. 

Ancak, yapılan bir araştırmada, doğadan toplanarak ticareti 

yapılan bitki türlerinin sayısının 346 olduğu ve bunların 98’inin 

ihraç edildiği, 24’ünün endemik olduğu ve endemik türlerin 7’sinin 

de halen ihraç edildiği belirtilmektedir. Örneğin adaçayı, kekik, 

çöven ve şalbanın bazı türleri endemik olup ihraç edilen türlerdir. 

Yine; doğadan toplanan ve aktarlar, semt pazarları ve marketler 

aracılığıyla ticareti yapılan türlerin sayısının da 179 olduğu tespit 

edilmiştir (Sarı ve Oğuz, 2000; Şafak ve Okan, 2004; Faydaoğlu, 

2011). 

Türkiye’de ihracat büyük çoğunlukla hammadde veya yarı-

mamul olarak yapıldığından sağlanan gelir, potansiyel gelirin çok 
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altındadır. Nitekim; DİE ihracat verilerine bakıldığında defnenin 

yaprak, kekiğin ise ezilmemiş biçimde işlenmeden ihraç edildiği 

görülmektedir (Şafak ve Okan, 2004). 

1.5 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekonomik Önemi 

Ticarette yer alan tıbbi ve aromatik bitki sayısının çok fazla 

ve bunlardan elde edilen etken madde miktarının çok çeşitli 

olması nedeniyle, ticaret istatistiklerinde tek bir gruplama söz 

konusu olamamaktadır. Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 

ülkeye tıbbi ve aromatik bitki dış satımını gerçekleştirmektedir. 

Dış satımının önemli bir kısmını Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, 

Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 

yapmaktadır. Bu ülkelerden ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda, 

Polonya, Brezilya, Kanada, İtalya, Belçika, Yunanistan, Fransa 

ve Japonya listenin başında yer almaktadırlar. Türkiye’nin ihraç 

ettiği önemli tıbbi ilaç ve baharat bitkileri kekik, defne yaprağı, 

kimyon, anason, rezene tohumu, ardıç kabuğu, mahlep, çemen, 

biberiye, meyan kökü, nane, sumak, adaçayı ve ıhlamur 

çiçeğidir. Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve kokulu bitkilerin %50’si 

gıda, %25’i kozmetik ve %25’i de ilaç sanayinde kullanılmaktadır. 

Bitkilerin devamlı olarak doğadan bilinçsizce sökülmesi doğal 

vejetasyonun bozulmasına, nadir ve endemik bitki türlerinin yok 

olmasına ve ülkemizde çok önemli bir sorun olan erozyonun 

artışına neden olmaktadır. Dünya pazarları ve ilaç sanayi etken 

madde miktarı ve kalitesi yüksek ve bu yönleriyle “standart” ürün 

talep etmektedir. Günümüzde Türkiye’de yeterli miktarda 

standart ve kaliteli ürün temini doğal bitkilerin toplanmasıyla 

mümkün olamamakta, bu bitkilerin düzenli olarak kültürü ve ıslah 

çalışmalarıyla istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, kültür yolu ile üretim geliştirilip yaygınlaştırılmadığı, 

doğadan bitki toplamalarına alternatifler geliştirilmediği sürece, 

“Doğa ve Türleri Koruma” yasalarının etkin bir şekilde 
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uygulanamayacağı artık açıktır. Doğadan bitki toplamalarının 

alternatifi ise bu bitkilerin kültüre alınarak tarımının yapılmasıdır. 

Ülkemizde kültürü yapılan bitkiler arasında kimyon, anason, 

kekik, nane, kırmızı biber, rezene, haşhaş, çemen, çörekotu ve 

hardal sayılabilir. Kültürü yapılan bitkilerden bazıları alan 

bakımından çok fazla yer kaplamaktadır. Ancak sayı bakımından 

Avrupa ülkelerine göre çok daha az bitkinin kültürünün yapıldığı 

görülmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde bu sayı 50-100 arasında, 

bazılarında ise 100’ün üzerindedir. Afyon alkaloitleri ve gül yağı 

dışında genellikle ham drog ihraç edilmekte, etken maddeler 

çoğunlukla ithal edilmektedir. Dış alımı yapılan bu etkili 

maddelerden ülkemiz koşullarında üretimi yapılabilecek olanların 

üretimine başlanması da ülke ekonomimiz açısından önemlidir. 

Böylece Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin sadece ham drog 

olarak değil, bunlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların 

üretilmesi ile katma değer doğuracaktır. Gelişmiş ülkelerde 

bitkisel ilaç pazarı yıllık yaklaşık %10 büyüme hızına sahiptir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında diğer bitkilerde olduğu gibi 

“İyi Tarım Uygulamaları”nın dikkate alınması gerekir. Bunlar; 

toprak, bitkisel materyal, ekim/dikim, hastalık, zararlı ve yabancı 

ot kontrolü (biyolojik kontrol tavsiye edilir), gübreleme, 

mekanizasyon, sulama, alet ve ekipmanlarda herhangi bir 

bulaşma olasılığı için hijyen koşullarına uyulması, personel, 

ürünün hasadı, kalitesi, kurutulması, paketlenmesi ve 

pazarlanması aşamalarında uygulanacak kuralların; bitkilerin 

özellikleri dikkate alınarak en yüksek verimde ve kaliteli, 

standartlara uygun etken madde içeren, insan sağlığına zararlı 

herhangi bir bulaşma ve kirlenmeye neden olmayacak şekilde 

seçilmesi ve uygulanması gerekir (Faydaoğlu, 2011). 

Tıbbi bitkisel ürünlere artan talep ulusal ve uluslararası bir 

trenddir. Sektörün her gün biraz daha yükselen bir değeri olup, 

çok sayıdaki diğer alanlar ve iş kolları ile doğrudan veya dolaylı 
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ilişki içerisindedir. Son yıllarda doğal ürünlere ilgi ve talep 

artmakta, gıda ve ilaçta sentetik katkılar yerine doğal ve bitkisel 

kaynaklı katkıların kullanımı tercih edilmektedir. Gıda korumada 

kullanılan kimyasal maddelere yasal sınırlamalar getirilmesi 

nedeniyle, bitkilerden elde edilen ve antioksidan olarak 

kullanılabilen uçucu yağlara olan talep her geçen gün 

artmaktadır. Bitkisel ürünlerin, sentetik ilaçların aksine çok az yan 

etkisi olan, güvenli ve sağlıklı ürünler olarak kabul edilmesi de 

pazar payının büyümesine yardımcı olan önemli bir faktördür. 

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni 

kullanım alanlarının bulunması ve doğal ürünlere olan talebin 

artması ile bu bitkilerin kullanım hacmi her geçen gün 

artmaktadır. 2000 yılında tıbbi ve aromatik bitkiler piyasasının 

yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir pazar payına sahip olduğu 

kaydedilmiştir; bu rakam dünyadaki yıllık ilaç pazarının yaklaşık 

%20’sini oluşturmaktadır. Bitkisel ilaçların kişi başına en yüksek 

tüketiminin olduğu ülke Japonya’dır (Temel, 2018). 

2000 yılında 60 milyar dolar olan dünya tıbbi ve aromatik 

bitkiler pazarının bugün 120 milyar dolar civarında olduğu 

belirtilmektedir. Ne yazık ki ülkemiz zengin florasına rağmen bu 

pazardan yaklaşık 300 milyon dolarlık bir pay almaktadır. Bu 

durum aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkileri çoğunlukla 

işlemeden ham olarak ihraç etmemizden kaynaklanmaktadır. 

Pazar ve dış ticaret payımızın artırılması için alınması gereken 

önlemlerden ve atılması icap eden adımlardan bir tanesi de AR-

GE çalışmalarının desteklenmesi ve artırılmasıdır. 

1.6 Çalışmada Ele Alınan Bitkilerin Tanıtımı 

Lavanta, kekik, dağçayı, adaçayı, biberiye ve çöven bitkileri 

çalışılmıştır. Bu bitkilerden çöven hariç, lavanta, kekik, dağçayı, 

adaçayı, biberiye Labiatae familyasına ait önemli uçucu yağ 

bitkileridir.  
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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; Fakılı, 2010). 

Bitki uçucu yağları uzun yıllardan beri değişik amaçlara 

yönelik, özellikle bilimsel ve ticari olarak birçok alanda 

kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarının başında kozmetik, ilaç, 

gıda sanayi, aromaterapi ve fitoterapi gelmektedir. Bu değerli 

yağlar bitkilerin çiçek, meyve, kabuk, yaprak, rizom, reçine ve 

odun kısımlarından elde edilmektedir. İlaçlarda selüloz, nişasta, 

pektin, protein, şeker gibi tedavi yönünden etkisiz maddeler 

yanında çok az miktarlarda bile, farmakolojik etkilere sahip 

bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili madde” ismi 

verilmektedir. Bu maddelerden biri olan esanslar, esas itibariyle 

terpenlerden oluşmuş karışımlardır. Oda sıcaklığında sıvı, bazen 

donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Su 

buharı ile sürüklenir, suda çözünmez, organik çözücülerde 

kolaylıkla çözünürler. Özellikle çiçek ve meyvelerde bulunmakla 

beraber bitkinin diğer organlarından da elde edilebilirler. Bu 

amaçla su buharı distilasyonu veya organik çözücüler ile 

ekstraksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bugüne kadar uçucu 
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yağlarda 2000’den fazla kimyasal bileşenlerin bulunduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca çok sayıda su buharında uçucu olan azot ve 

kükürt içeren bileşiklerin varlığı da görülmüştür. Bu maddeler 

fizyolojik etkileri nedeni ile bazen tek tek veya bazen de karışım 

şeklinde terapide kullanılmaktadırlar. Uçucu yağlar eski 

çağlardan günümüze kadar tedavide kullanılan ilaçlar arasında 

yer almaktadırlar. Halk tıbbında kullanılma amaçları esas 

alınarak bu ilaçlar üzerinde yapılan farmakolojik araştırmalar 

sonucunda bazı biyolojik etkileri bilimsel olarak da açıklanmıştır. 

Bitkilerin pek çoğu tarihin çok eski devirlerinden beri tedavi 

amacıyla kullanılmaktadır. Kimyasal sanayideki gelişmeler ilaç 

sanayisini de etkilemiş, sentetik ilaçlar bitkilerin yerini almaya 

başlamıştır. Buna rağmen bugün bile dünya nüfusunun büyük bir 

bölümü tıbbi bitkilerle tedavi olmaktadır. Doğaya veya yeşile 

dönüş olarak adlandırılan doğal beslenme, doğal ürünlerle tedavi 

gibi hususlar ancak sentetik ürünlerden uzaklaşmak isteyen 

gelişmiş toplumlar için söylenebilir. Ancak son yıllarda tıbbi 

bitkilerdeki etkili maddelerin yeni kullanım yerlerinin bulunması, 

ayrıca sentetik yolla elde edilen ilaçlara nazaran tıbbi bitkilerden 

elde edilen etkili maddelerin çok yönlü etki göstermesi ve yan 

etkilerinin olmaması tıbbi bitkilerin önemini daha da artırmıştır. 

Tıbbi bitkiler ilaç endüstrisinde kullanımlarının yanı sıra gıda, 

kozmetik, baharat, alkollü içki ve meşrubat endüstrisinde de 

ekonomik öneme sahiptirler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

verileri, gelişmekte olan ülkelerde insanların %80’inin bu terapi 

yöntemlerini kullandığını ve 3.3 milyar insanın da tıbbi bitkilerden 

terapi aracı olarak yararlandığını ortaya koymuştur (Çelik ve 

Çelik, 2007). 

1.6.1 Kekik  

Türkiye’de “kekik” adıyla adlandırılıp kullanılan birçok tür 

bulunmaktadır. Bu bitkilerin büyük bir çoğunluğu Thymus cinsine 
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ait olmasına karşılık, bazıları ise Lamiaceae familyasının 

Origanum, Satureja, Majorana ve Thymbra cinslerine dâhildir. 

Ancak, özellikle timol/karvakrol tipi uçucu yağ içeren türler "kekik" 

olarak kabul edilmektedir. Bu türler arasında özellikle Thymus, 

Origanum, Satureja, Thymbra ve Coridothymus cinsleri olup 

bunlar hem yayılış olarak hem de ekonomik olarak büyük önem 

taşımaktadır. Benzeri kokuya sahip, kekik olarak bilinen ve 

toplanan türler arasında bazı endemik ve nadir türler de 

bulunmaktadır. Toplayıcılar, aracılar ve dış satımcı firmalar kekik 

bitkilerinin doğal popülasyonlarında büyük bir azalma olduğu 

görüşündedirler. Ticari amaçlarla doğadan toplanan bitkilerin 

popülasyonları üzerinde meydana gelen baskının bilinmemesi ve 

bu baskının izlenmemesi sonucu bir takım bitki türlerinin nesilleri 

tehlike altına girebilmektedir (Fakılı, 2010). Anadolu'da 45 cins, 

546 tür ve 730 takson ile temsil edilen Labiatae (Lamiaceae) 

familyasında 38 Thymus türü (%52'si endemik), 23 Origanum 

türü (%65’i endemik), 14 Satureja türü (%28’i endemik), 2 

Thymbra türü ve 1 Coridothymus türü yayılış göstermekte, genel 

bir ifade ile “kekik” olarak adlandırılan bu türler çok güçlü 

antimikrobiyal ve antioksidan etkileri olduğu tespit edilen 

karvakrol/timol bileşenlerince zengin uçucu yağlar içerdiğinden 

gıda, parfüm, kozmetik ve ilaç olarak büyük önem taşımaktadırlar 

(Baydar ve Arabacı, 2013).   

Dünyada nüfus artışına ve gelir seviyesinin yükselişine 

bağlı olarak her geçen yıl kekik tüketimi artmaktadır. Ancak 

yoğun ve kontrolsüz bir şekilde yabani olarak toplanan kekik 

türlerinin koruma (in-situ ve ex-situ) altına alınması ve ticari 

değeri olanların da kültürü yapılması büyük önem kazanmıştır. 

Türkiye’de kekik türleri arasında hem ekonomik hem de tarımsal 

olarak en değerlileri Origanum cinsine dâhil olup Ege, Akdeniz 

ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösteren; İzmir 

kekiği (O. onites), İstanbul kekiği (O. vulgare ssp. hirtum), 
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Sütçüler kekiği (O. minutiflorum), Alanya kekiği (O. majorana, 

syn. O. dubium) ve Suriye kekiği (O. Syriacum var. bevanii)’dir. 

Özellikle “İzmir kekiği” veya “Bilyeli kekik” olarak isimlendirilen 

Origanum onites L., Türkiye’de en fazla toplanan, en fazla kültürü 

yapılan ve en fazla ihracatı yapılan kekik türüdür. Türkiye’de 

yayılış gösteren Origanum türlerinde uçucu yağ oranı %0.2 ile 

%6.4 arasında değişmektedir. Kültür koşullarında çiçeklenme 

devresinde toprak seviyesinden 10-15 cm yukarıdan biçilen ürün 

kurtulduktan ve harman edildikten sonra drog yaprak (Folia 

Origani) olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca damıtma tesislerinde 

su buharı distilasyonu tekniği ile damıtıldıktan sonra uçucu yağı 

(Aetheroleum Origani) elde edilmekte, karvakrol bakımından çok 

zengin olan yağı ihraç edilmektedir. Türkiye dünya kekik 

ticaretinde ilk sırada yer almakta ve bu özelliğinden dolayı kekik 

üretiminden en fazla gelir elde eden ülke konumundadır. Türkiye 

tek başına dünya kekik (Origanum türleri) ihracatının %60’dan 

fazlasını karşılamakta olup, en yakın rakipleri Yunanistan ve 

İsrail’dir. Yılda 10 bin tonun üzerinde kuru kekik yaprağı 

üretilmekte ve 30 milyon dolara yakın ihracat geliri elde 

edilmektedir. Ülkemizde üretilen Origanum yaprağı, Origanum 

yağı ve Origanum suyu başta AB ve ABD olmak üzere çok sayıda 

ülkeye ihraç edilmektedir. Origanum, çok yıllık bir bitki 

olduğundan aynı kekik tarlasından uzun yıllar (bazen 10 yıldan 

fazla) ekonomik olarak yararlanılmaktadır (İnan ve ark. 2013; 

Baydar ve Arabacı, 2013; Arslan ve Üremi, 2013).   

Origanum türleri Akdeniz ve Avrasya’da doğal olarak 

yetişen ve boyları 7-100 cm arasında değişen çok yıllık, çalı 

formunda bitkilerdir. Bu cinse giren türler, çok uzun yıllardan beri 

bütün dünyada baharat, tıbbi ve süs bitkisi olarak kullanımlarının 

yanı sıra, farmakoloji, kozmetik, çiçek ve yaprakları çeşitli 

işlemlerden geçirildikten sonra, bademcik iltihabı, soğuk algınlığı, 

balgam söktürücü, öksürük giderici, boğaz, baş, diş, diş eti ve 
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böbrek ağrılarında, midevi ve romatizmal rahatsızlıklarda 

kullanılmaktadır. Origanum cinsi Türkiye’de 23 tür ve 27 taksonla 

temsil edilmekte olup, bu türün %75’ten fazlası Doğu Akdeniz alt 

bölgesinde bulunmaktadır. Origanum türlerini içerdikleri uçucu 

yağ bakımından üç gruba ayrılmakta olup birinci grupta uçucu 

yağ oranı %0.5’in altında olanlar, ikinci grupta uçucu yağ oranı 

%0.5- 2 arasında olanlar ve üçüncü grupta uçucu yağ içeriği 

bakımından zengin olanlar (%2’nin üstü) şeklinde 

sıralanmaktadır (İnan ve ark., 2013). 

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 sağlık 

açısından kullanılmaktadır.  Gıdaların saklanmasında (doğal 

antioksidan), arı hastalıkları 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 türlerinden daha çok et 

yemeklerinde baharat olarak faydalanılmaktadır. Kekiğin ayrıca 

çevre düzenlemesinde süs bitkisi olarak kullanımı da mevcuttur. 

Ayrıca; Origanum, Satureja, Thymbra, Thymus ve Corydothymus 

cinsinden elde edilen uçucu yağda ana bileşen olarak öne çıkan 

“Carvacrol” ün antibakteriyal, antifungal, antihelmintik, 

insectisidal, analjezik ve antioksidan olarak önemli rol oynadığını 

belirtmektedirler (Fakılı, 2010). 

Origanum cinsine ait türler genellikle baharat olarak 

kullanılmakla birlikte uçucu yağının timol ve karvakrol 
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içermesinden dolayı eczacılık ve parfümeri sanayinde 

kullanımının dışında antioksidan özelliğinden dolayı tıbbi alanda 

birçok hastalığa (bademcik iltihabı, soğuk algınlığı, öksürük 

giderici, boğaz, baş, diş, diş eti ve böbrek ağrılarında, midevi ve 

romatizmal rahatsızlıklarda, ayrıca şeker hastalığı vb.) yönelik 

kullanımı da yapılmaktadır (Arslan ve Üremi, 2013).  

Kekik yetiştiriciliği fazla emek gerektirmemesi, küçük 

alanlarda üretilebilme kolaylığı, bir kez dikildikten sonra 8-12 yıl 

hasat vermesi, zeytin vb. tarım ağaçlarının altında yetişebilmesi, 

pazarlama olanaklarının genişliği, özel firmaların ürünü üreticinin 

ayağından alması gibi avantajları nedeniyle orman köylülerinin 

gelirlerini artırmaya yardım edebilecek bir üretim biçimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kekik üretimine geçişte başlıca kısıt, 

mevcut ekili arazilerde ürünleri olan köylülerin, ilk yıl hasat 

alamamaları sonucu bir yılı gelirsiz geçirme endişesi, bir başka 

deyişle kekik için bekleyeceği bir yılın sonunda diğer ürünlerden 

alacağı toplu paradan vazgeçme durumudur (Okan ve Şafak, 

2004). 

1.6.2 Lavanta  

Lavandula, Labiatae (Lamiaceae) familyasının önemli 

üyelerinden biridir. Bu bitkinin tıbbi önemi birçok yayında 

vurgulanmış ve bu bitkiden hazırlanmış olan droglar birçok 

farmakopede tescil edilmiştir. Bu bitkinin taze ve kurutulmuş 

çiçeklerinin pazarlanması imkânı olmasına rağmen bu bitki 

uçucu yağı izole edilerek aromatikliği için öncelikli olarak 

yetiştirilmektedir (Çınar ve ark., 2013). 

Lavanta adı, livere (mavileştirmek) ile lavare (yıkamak) 

sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Orta çağ Latincesindeki 

“Livendula” adından türemiştir.  Lavanta; kendisine has, hoş 

kokusundan dolayı parfümeri ve kozmetik sanayisinin önemli bir 
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droğudur. Lavanta yağı dünyada en fazla üretilen 15 uçucu 

yağdan birisidir. Başlıca parfüm, kozmetik ve herbal çay 

üretiminde kullanılmaktadır. En önemli uçucu yağ bileşenleri 

“linalyl acetate, linalool, 1.8–cineole, camphor, alpha–pinene”dir. 

Lavantadan üç farklı tipte yağ elde edilmekte ve bu yağlar elde 

edildikleri bitkilere göre adlandırılmaktadır. Lavandula officinalis 

türünden elde edilen yağ “Lavender yağı”, Lavandula hybrida 

türünden elde edilen yağ “Lavandin yağı” ve Lavandula latifolia 

Vill. syn. L. spica D. C. türünden elde edilen yağ “Spike Lavender 

Yağı” olarak tanımlanmaktadır (Özcan ve 2013). 

Dünyada birçok ülkede (Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, 

Kıbrıs, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İran, İtalya, Rusya, 

İspanya, Türkiye, Japonya ve Büyük Britanya) yetiştiriciliği 

yapılmakta olan lavantanın uçucu yağı hoş kokuya ve antiseptik 

özelliğe sahip olduğu için aromaterapi, kozmetik, kişisel bakım 

ürünleri, yüksek kalite parfüm yapımı ve gıda endüstrisi gibi 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Lavantanın ekonomik 

olarak en fazla taze çiçeklerinden elde edilen uçucu yağı 

değerlendirilmekte ayrıca hasat sonrasında kurutularak 

saplarından ayrılan kuru tomurcukları kullanılmaktadır (Kara ve 

Baydar, 2014). 

Çoğu Akdeniz orijinli olan 39 kadar lavanta türü (Lavandula 

spp.) bulunmasına rağmen dünyada ticari değeri yüksek olan üç 

önemli lavanta türü vardır. Bunlar, lavander (Lavandula 

angustifolia Mill. = L. officinalis L. = L. vera DC), lavandin 

(Lavandula intermedia Emeric ex Loisel. = L. hybrida L.) ve spike 

lavander (Lavandula spica = L. latifolia Medik.)’dir. İngiliz 

lavantası olarak adlandırılan lavander çeşitlerinin uçucu yağ 

kalitesi, melez lavanta olarak adlandırılan lavandin çeşitlerinin 

ise uçucu yağ verimi daha yüksektir. Lavandula cinsine ait 

ülkemiz florasında sadece L. stoechas türü bulunur. L. stoechas 
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L. ülkemizde halk arasında karabaş otu, gargan otu ya da keşiş 

otu olarak bilinir. Lavanta, çok yıllık, yarı çalımsı görünümlü bir 

Akdeniz bitkisidir. Lavanta çiçeğinin en önemli maddesi renksiz 

veya hafif sarı renkli uçucu yağdır. Uçucu yağın kalitesi özellikle 

yağdaki linalil asetat ve linalool oranına göre değerlendirilir. 

Ayrıca uçucu yağının içeriğindeki luteolin tipi flavonoidler, 

bakteriostatik ve spazmotik etkiye sahiptirler. Ayrıca bünyesinde 

β-pinen, linalol, kafur, terpineol, borneol, ve cineol gibi bileşikler 

taşır. Lavanta çiçeğiyle hazırlanacak banyolar, çocukları sağlıklı 

büyütme için düzenli uygulanmalıdır. Bitki bunlardan başka 

egzama, sivilce gibi deri hastalıklarına, yanıklara, ülserlere, 

yüzeysel iltihaplı yaralara karşı etkisiyle övgüye değerdir. 

Gargarayla ağız içindeki küçük yaraları temizler, dil felçlerinin ve 

kekemeliğin üstesinden gelir, sinirleri ve kasılmış kasları gevşetir 

(Karık ve ark., 2017). 

 Göğüs üzerine yapılacak masajlarla akciğeri güçlendirir. 

Dünyada her yıl 200 ton kadar lavander yağı, 1000 ton kadar 

lavandin yağı ve 150 ton kadar spike lavander yağı 

üretilmektedir. Dünyada en fazla lavander (L. angustifolia Mill.) 

ve lavandin (L. x intermedia Emeric ex Loisel.) türlerine giren 

çeşitlerin tarımı yapılmakta, Türkiye’de ise ekonomik anlamda 

sadece Isparta ilinde lavandin (L. x intermedia var. Super) kültürü 

yapılmaktadır. Lavanta, bu yörenin özellikle sulanmayan, kıraç 

ve eğimli arazilerine çok iyi uyum sağlamıştır (Karık ve ark., 

2017). 

Çok yıllık, yarı çalımsı görünümlü bir Akdeniz bitkisi olan 

lavanta, dikotil bir bitki olup güçlü bir kazık köke sahiptir. Kökler 

toprak ve iklim şartlarına bağlı olmakla beraber 80–100 cm kadar 

derinlere inebilir. 4 köşeli olan sap, çıplak veya tüylüdür. Renk 

gri-yeşildir. Bitki çok sayıda yan dal verir. Yaşlanan dallar 

zamanla odunlaşır. Yaprak dik duran saplardaki boğumlarda çok 
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kısa saplı veya sapsız olarak gövdeye bağlanır. Yapraklar, 

boğumlarda karşılıklı bulunur ve 2–6 cm uzunluğundadır. 

Dolayısıyla yapraklar sivri uçlu, kenarları düz, içe doğru kıvrık, 

şerit şeklindedir. Çiçek sapının ucunda 15–20 cm uzunluğunda 

çiçek başak-salkım ekseni bulunur. Başak ekseninde 4–6 adet 

çiçek kümesi bulunur. Her bir çiçek kümesinin içinde bazı 

faktörlere bağlı olarak değişen sayıda (6–14 adet) çiçekçik 

vardır. Çiçekler, içi düz, dışı tüylü 5 mm kadar uzunlukta gri-mavi 

renkli ve boyuna çizgili 4 adet çanak yaprak tarafından korunur. 

Meyvenin rengi, koyu kahverenginden siyaha kadar değişir. 1000 

tane ağırlığı 1 g’dan azdır. Lavanta çiçeğinin en önemli maddesi 

renksiz veya hafif sarı renkli uçucu yağıdır. Kodekslere göre 

hakiki lavanta çiçeği en az %1 uçucu yağ içermelidir. Uçucu 

yağın kalitesi özellikle yağdaki linail acetat ve Linanol oranına 

göre değerlendirilir. Ayrıca uçucu yağının içeriğindeki luteolin tipi 

flavonoidler bakteroistatik ve spazmotik etkiye sahiptirler. Ayrıca 

bünyesinde β-pinen, linalool, campher, terpineol, kafur, borneol, 

ferkan ve cineol gibi bileşikler taşır. Lavanta çiçeği bir mide 

dostudur, idrar söktürücüdür, terlemeyi sağlar. Baş dönmelerine, 

baş ağrılarına iç bulantılarına iştahsızlık, mide ve bağırsak 

şişmelerine, sinirlere, kalp çarpıntılarına, titremelere, gribe, 

karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına, sarılığa, genel 

güçsüzlüğe, kan toplanmalarına ve genel görme zayıflıklarına iyi 

gelir. Lavanta çiçeği her biçimde, özellikle ovuşturma, losyon ve 

banyo şeklinde; yara, bere ve kesiklere, şişkinliklere, 

burkulmalara, eziklere ve atletlerin “formdan düşme”lerine karşı 

kullanılır. Gut ve romatizma için olağanüstü bir bitkidir. Bitki 

bunlardan başka egzama, sivilce gibi deri hastalıklarına, 

yanıklara, ülserlere, yüzeysel iltihaplı yaralara karşı etkisiyle 

övgüye değerdir. Tütsüleme yöntemiyle nezle, grip, anjin ve 

bronşitin tedavilerini çabuklaştırır. Gargarayla ağız içindeki küçük 

yaraları temizler, dil felçlerinin ve kekemeliğin üstesinden gelir, 

çünkü sinirleri ve kasılmış kasları gevşetir. Karaciğer üstüne 
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yapılacak kompreslerle, bedenin bu “kimya fabrikası”nın 

üstlendiği bu zorlu çalışmalara yardım eder. Göğüs üzerine 

yapılacak masajlarla akciğeri güçlendirir. Zatürre, zatülcenp ve 

akciğerde kan birikmelerinin çabuk iyileşmesine katkıda bulunur. 

Lavanta çiçeğinden lavantacılık (kozmetik ve parfümeri) 

sanayinde kullanılan bir esans elde edilir, kese içinde dolaplara 

konan lavanta çiçekleri, elbise ve çamaşırları böceklerden korur. 

Lavanta çiçeği ovularak vücuda sürüldüğünde, vücudu 

canlandırır, kuvvetlendirir, ağrıları giderir. Ayrıca romatizma, 

bağırsak gazlarını izale eder. Sinirleri yatıştırır, sancıları dindirir. 

Lavanta uçucu yağı, sakinleştirici, yatıştırıcı, antidepresan, 

duygusal dengeleyicidir. Uykusuzluk, baş ağrıları, stres ve 

yüksek tansiyona karşı etkilidir. Antiseptiktir, böcek 

ısırmalarında, kesiklerde, yaralarda, yanıklarda, çürüklerde, 

lekelerde, alerjilerde, boğaz enfeksiyonlarında ve 

romatizmalarda etkilidir. İlaç sanayinde bazı preparatlara koku 

vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde 

yer almaktadır. Ancak sanayide bünyelerindeki linalol ve linalil 

asetattan dolayı da parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici 

losyon, kokulu banyo sabunu ve köpüklerinin yapımında 

kullanılmaktadır (Atalay, 2008). 

1.6.3 Adaçayı 

Adaçayı, ilk çağlardan beri tedavi amacıyla kullanılan bir 

bitkidir. Kullanılışı en yaygın olan türü S. officinalis L. türüdür. 

Salvia cinsinin tedavi alanında kullanılan ve Türkiye’de yetişen 

birçok türü vardır. Bu türlerin başında; S. triloba L. (Anadolu 

adaçayı), S. aethiopis L. (yünlü adaçayı), S. dichroantha Stapf., 

S. multicaulis Vahl., S. sclarea L., S. tomentosa Miller, S. 

verbenaca L., S. virgata Jacq. ve S. viridis L. türleri yer 

almaktadır. Bitkiden elde edilen uçucu yağı da kodekslerde 

kayıtlıdır (Ayanoğlu ve ark., 2013). 
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Günümüz dünyasında oldukça önem arz eden tıbbi ve 

aromatik bitkilerden olan Salvia cinslerinin kullanımı ülkemizde 

de yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Salvia officinalis 

(adaçayı)’in kullanımı oldukça yaygındır. Türkiye’de tıbbi adaçayı 

denen bu cins yetişmemektedir. Türkiye’de yetişen ve adaçayı 

olarak kullanılan türlerin başında Anadolu adaçayı, Yönlü 

adaçayı, Misk adaçayı, Yabani adaçayı, Yeşil adaçayı vs. 

gelmektedir. Salvia cinsi çoğunlukla ülkemizde Akdeniz 

bölgesinde yoğunlaşmakta ve endemik türlerin de büyük 

çoğunluğu Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Salvia cinsleri 

doğal olarak dünyanın sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde 

yetişmektedir. Bu türlerin bazıları tek, bir kısmı iki veya çok yıllık 

ve çalımsı formdadır. Gevşek, kumlu, besin maddesince zengin, 

iyi gübrelenmiş ve hafif kireçli topraklarda iyi yetişir (Tosun ve 

ark., 2009). 

Tıbbi adaçayının kökeni Akdeniz Bölgesi ve kıyısı olan 

Avrupa ülkeleridir. Ülkemizde doğal yayılışı olmamakla birlikte 

çeşitli bölgelerimizde kültürü yapılmaktadır. Yabancı döllenen 

bitki 60-100 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Yaprakları gri-yeşil 

renkli, oval yumurta şeklinde olup, uzunluğu 10 cm’ye kadar 

çıkabilir, üzeri yoğun tüylerle kaplıdır. Çiçekleri iki dudaklı, 

çoğunlukla açık viyole olmakla birlikte beyaz ve pembe çiçeklere 

de rastlanır. Çiçekler 4-8’li gruplar halinde, gevşek salkım veya 

başak şeklinde sap ucunda yer almaktadırlar. Tohumları 

yuvarlak kahverengi, bin tane ağırlıkları ortalama 3,6-10,6 g 

olmakla birlikte, ülkemizdekiler ortalama 8 g kadardır. Adaçayı 

taban suyu yüksek olmayan, kayalık yamaçlarda ve güneşli 

yerlerde iyi gelişmektedir. Alkali (pH: 6.4), drenajı iyi, kolay ısınan 

topraklar adaçayı tarımı için idealdirler. Kireççe zengin, kumlu-

tınlı ya da tınlı-kumlu topraklar adaçayı tarımı için idealdir. 

Plantasyondan 2 yıl sonra bitki tam gelişimini tamamlamaktadır. 

Ekim nöbetinde lahana, havuç, çilek, domates ve mercanköşkle 
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uyum sağlamaktadır. Sıcağa toleranslı olup kuraklığa birçok 

bitkiye kıyasla daha dayanıklı olsa da rutubetli yerlerde daha iyi 

gelişmektedir. Sulama, verimi artırmaktadır. Kireçli, kumlu-tınlı 

topraklar adaçayı tarımı için idealdirler. Adaçayını vejetatif olarak 

çelikle ya da generatif olarak tohumla çoğaltmak mümkündür. 

Tohumlar iyi hazırlanmış tarlaya direkt olarak ekilebilmektedirler. 

Tarlaya mibzerle ekimde dekara 2-5 kg tohum yeterli olmaktadır. 

Fide olarak çoğaltılacaksa 1 da alan için 200 g kadar tohum önce 

fideliklere dikilir, 5-6 yaprak olunca tarlaya şaşırtılabilirler. Eğer 

fideler çelikten çoğaltılacaksa, mayıs-haziran ayları içerisinde 

alınan çeliklerin 100 ppm’lik IBA (indol bütirik asit) de 

bekletilmelerinden en iyi sonuç elde edildiği, temmuz ayında 

alınan çeliklerin ise 50 ppm IBA’de bekletilmeleri tavsiye 

edilmiştir. İlk yıl plantasyon yılı olması dolayısıyla ekonomik 

anlamda verim alınmaz, ikinci ve sonraki yıllarda verim değerleri 

yükselir. Hasadı ve kurutulması ekim zamanına bağlı olarak 

biçim ilk yıl yüzlek yapılır. Ekonomik anlamda verim ikinci yıldan 

sonra alınmaktadır. Adaçayı 8-10 yıl yaşayabilmesine rağmen, 

ekonomik ömrü 4-5 yıl olarak kabul edilmektedir. Biçim, makas 

ve tırpan ile yapılabildiği gibi, alan geniş ise biçme makinaları ile 

biçilir ve toplanır. Plantasyon yılı vejetatif aksam fazla gelişmişse 

sonbaharda topraktan 8-10 cm bırakılmak üzere kış öncesi biçimi 

tavsiye edilir. Tıbbi adaçayında en uygun biçim zamanı 

çiçeklenme başlangıcıdır. Her bir çiçekte 4 tohum taslağı 

bulunmasına rağmen, çok nadir olarak bunların hepsi tohum 

bağlamaktadır. Belli bir olgunluktan sonra tohumlar kolayca 

döküldüğünden tohum hasadı yapılacaksa gecikmeden, 

dikkatlice yapılmalıdır. Kurutma gölgede veya suni kurutma 

dolaplarında 35˚ C’yi geçmeyen sıcaklıklarda yapılmalıdır. Aksi 

takdirde uçucu yağ oranında kayıplar olabilmektedir. Ortalama 5 

kg taze yapraktan 1 kg kuru materyal elde edilmektedir. İyi bir 

üretici sulamaya bağlı olarak yılda 2-3 kez ürün alınabilmektedir 

(Bahtiyarca Bağdat, 2006). 
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Salvia cinslerinin genel olarak insan sağlığı üzerinde 

antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antimutagenik etkilere 

sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca adaçayı bitkilerinden elde 

edilen ekstraktların antioksidan özellik taşıdığı ve özellikle 

kozmetik ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Tıbbi adaçayı, nezle ve gripten ileri gelen boğaz 

rahatsızlıklarında, böbrek hastalıklarında çay olarak 

tüketilmektedir. Yağı dıştan antiseptik, fungusit etkiye sahip 

olduğundan boğaz ve solunum yolları iltihaplarında 

kullanılmaktadır. Yatıştırıcı, midevi, idrar söktürücü, ter kesici ve 

dezenfektan etkileri de bulunmaktadır. Salvia officinalis türünün 

uçucu yağında çok bulunan thujon, antiseptik ve antibiyotik etkisi 

çok güçlü olan bir uçucu yağ bileşenidir. Bu nedenle özellikle 

thujon zengini uçucu yağlar boğaz enfeksiyonları, diş 

iltihaplanmaları ve ağız yaraları için yapılan ilaçların katkı 

maddesidir. Fakat thujon (salvion) toksik ve kanserojen 

olduğundan fazla dozda alınmaması önerilmektedir (Ekren ve 

ark., 2007; Tosun ve ark., 2009; Bahtiyarca Bağdat, 2006). 

Drog olarak adaçayının yaprakları (Folia Salviae, T.K.) ve 

yapraklarından elde edilen uçucu yağı (Oleum Salviae) 

kullanılmaktadır. Adaçayı yaprakları %0.5-2.5 oranında uçucu 

yağ taşımaktadır. Kodekslerde uçucu yağ oranının en az %1.5 

olması istenmektedir. Bu uçucu yağın yaklaşık %30–50’sini 

thujon, %15’ini cineol, %10’unu borneol ve %7–8’ini camphor 

oluşturmaktadır. Tıbbi olarak kabul edilen yağda α,β thujon, 1,8-

cineol, campher, borneol, bornylacetat bulunmaktadır. Bazı 

uçucu yağların thymol ve carvacrol da taşıdığı bildirilmektedir. 

Uçucu yağında thujon oranı %30-50, cineol oranı %15, borneol 

oranı %10 olarak belirtilmektedir. Adaçayının baharat, aromatik, 

peyzaj, kozmetik, bitkisel boya ve gıda sanayinde doğal 

koruyucu amaçlarla kullanımı dışında, tütün şeklinde sigara 

olarak tüketimi de vardır. Parfümeri ve sabun bileşimlerinde de 
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yer almaktadırlar. İnfüzyonun saç rengini koruyucu etkisi olduğu 

bildirilmektedir. Sinek ve çeşitli güveleri kovucu etkiye sahip 

olmakla birlikte, bal arılarını çekmekte ve oldukça lezzetli bir bal 

oluşturmaktadır. Adaçayı aynı zamanda kuvvetli bir 

antibakteriyal olmakla birlikte doğal koruyucu olarak et, 

tavukçuluk, balıkların raf ömürlerinin uzatılması amacıyla tatsız 

antioksidan olarak kullanılmaktadır. Adaçayı ve biberiyeden 

hazırlanan diğer bir antioksidanın soya yağı ve patates cipsinin 

stabilitesini yükselttiği bildirilmektedir. Tıbbi amaçlı kullanımları 

da oldukça fazla olup, infüzyonu boğaz ağrılarında, ağız ülserleri, 

bademcik iltihaplarında ve dişeti hastalıklarında gargara 

terkiplerinde yer almaktadırlar. Karaciğeri canlandırıcı ve sindirim 

sistemlerini ve fonksiyonlarını düzenleyici tonik olarak 

alınabileceği bildirilmektedir. Terlemeyi önleyici etkisi ve östrojen 

hormonunu salgılayıcı etkisi sayesinde menopoz dönemi 

sıkıntılarının atlatılmasında olumlu etkide bulunmaktadır. Bu etki 

sayesinde bitkisel deodorantların terkibinde kolayca yer almakta 

ve Parkinson hastalığında salivasyonu azalttığı bildirilmektedir. 

Araştırmalar diyabetiklerde kan şekerini düşürdüğünü 

göstermiştir. Aşırı ve çok uzun süreli kullanımının toksik etki 

yapabileceği düşünülmektedir. Günümüzde daha çok tonik 

olarak, kuvvet verici, gaz söktürücü, antiseptik (boğaz ve burun 

hastalıklarında) ve uyarıcı etkisinden dolayı dâhilen ve haricen 

kullanılmaktadır. %1-2.5 arasında bulunan uçucu yağının 

bileşiminde %30-50 thujon, %15 cineole ve %10 borneol 

bulunmaktadır (Ekren ve ark., 2007; Ayanoğlu ve ark., 2013). 

1.6.4 Dağ çayı 

Ülkemizde bu cinse ait türler “dağ çayı– yayla çayı” olarak 

bilinmektedir. Halk arasında sıcak suyun içerisine çiçekli 

kısımlarının (başak) batırılması ile elde edilen sarı renkli Sideritis 

çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve sindirim sistemi rahatsızlıkları 
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için kullanılmaktadır. Sideritis L. Türkiye’nin kıyı bölgeleri olmak 

üzere büyük bir bölümünde yayılış göstermekte olup, özellikle 

Akdeniz bölgesine dağılmış tek veya çok yıllık yaklaşık 150 türü 

içermektedir (Şenkal ve ark., 2013).  

Bu cins, Kuzey Yarımküre'nin ılıman ve tropikal 

bölgelerinde, Bahamalar'dan Batı Çin'e ve Almanya'dan Fas'a 

dağılmıştır ve 150'den fazla türü içermektedir. Türlerin çoğu, 

Kanarya Adaları ve Madeira'dan Kafkasya'ya kadar Akdeniz 

bölgesinde bulunur. İspanya ve Türkiye en fazla sayıda farklı türe 

sahip ülkelerdir. İspanya'da bunların çoğu İber Yarımadası'nın 

Güneydoğusu ve Kanarya Adaları'nda kurulurken, Türkiye'de 

Marmara ve Ege bölgeleri hakimdir. Sideritis L. türüne dâhil 

bitkiler, metalle yapılan silahların neden olduğu yaraları 

iyileştirmek için eski çağlardan beri kullanılmaktaydı ve bundan 

dolayı bu cinsin adı Yunanca "sideros" (demir) kelimesinden 

türemiştir. Sideritis L. cinsi çok sayıda endemik türe sahiptir. 

Türkiye'de yetişen 46 tür, 12 alttür ve 2 çeşidin yetişir; 36 türü, 10 

alttürü ile bunların 2 türü endemiktir (%77 endemizm oranı). 

Fas'ta 16'sı endemik olan 25 Sideritis L. türü yetişmektedir. İber 

Yarımadası ve Baleares Adaları, 36'sı endemik olmak üzere 49 

Sideritis L. türü içerir; Kanarya Adaları'nda bu cins 19 endemik 

türle temsil edilmektedir (Karık ve ark., 2018). 

Sideritis türleri halk arasında yöreden yöreye ve türe bağlı 

olarak farklı şekillerde kullanılmaktadırlar. Türkiye'nin Toros 

Dağları'nda, karın ağrısını tedavi etmek için Sideritis psidica'nın 

haşlanmış yaprakları, arpa unu, rendelenmiş soğan ve çam 

katranı ile hazırlanan ve alçı olarak karın üzerine uygulanan bir 

lapa kullanılmaktadır. Sideritis L. türleri antiinflamatuar, anti-

ülserojenik, sindirim ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle 

yüzyıllardır popüler bir şekilde kullanılmaktadır. Gastrit, mide 

ülseri, mukoza iltihabı, yanıklar ve yaralar için, infüzyonlar ve 
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kaynaşmalar hem oral hem de topikal olarak kompresler veya 

banyolar halinde uygulanır. Ayrıca, Sideritis spp.’nin 

antiproliferatif, anti-HIV veya antifeedant aktiviteler gösterdiği de 

bildirilmiştir (Karık ve ark., 2018). 

Dağ çayı türleri hem yıllık hem de çok yıllık olup; aromatik 

otlar veya küçük çalılar halinde büyürler. Yapraklar genellikle dar, 

zıt, bütün veya çentikli, sapsız ila saplıdır. Verticillaster 

aralıklarının sayısı ikiden çoğa kadardır ve terminal sivri uçları 

vardır; bracteoles yoktur. Kaliks tüpleri tübüler-kampanülattır, 5-

10 damarlıdır ve diğerlerine eşit veya daha büyük olan beş diş 

daha fazladır. Korolla çoğunlukla sarı, nadiren beyaz veya 

kırmızıdır ve kaliksten daha kısadır. Fındıklar oval, trikolu, tepede 

yuvarlaklaşacak kadar geniş, pürüzsüz ve tüysüzdür. Sideritis L. 

türleri tam güneşte en iyi şekilde büyür ve kuraklık koşullarına 

çok uygundur. Deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte 3000 

m'den fazla kayalık yamaçlarda ve otlaklarda bulunurlar. Orta 

derecede besleyici ve hafif alkali topraklar isterler (Karık ve ark., 

2018). 

Uyarıcı, gaz söktürücü, iştah açıcı ve mide ağrılarını kesici 

özelliklere sahiptirler. Ayrıca sinir sistemini yatıştırıcı, 

antiflamator, antispazmatik, karminatif, analgezik, sedatif, 

öksürük kesici, mide ağrılarını önleyici, antikonvulsant, soğuktan 

kaynaklanan öksürüklerde ve sindirim şikayetlerinde kullanılır. 

Türkiye’de “dağ çayı” ve “adaçayı” olarak bilinir. Dağçayı 

(Sideritis spp.), halk arasında doğadan toplama yolu ile çay 

olarak tüketilmektedir. Son yıllarda antioksidant özelliği 

nedeniyle Avrupa’da bu bitkiye karşı olan ilgi ve talep 

artmaktadır. Bu durum Sideritis türlerinin tarıma uygun 

olanlarının kültüre alınıp tarımsal özelliklerinin belirlenmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Dadaşoğlu ve ark., 2013; 

Şenkal ve ark., 2013).  
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1.6.5 Biberiye 

Biberiye (Rosmarinus officinalis L), rosmarin, kuşdili, pürem 

ve süpürge çalısı gibi yöresel isimlerle anılan Lamiaceae 

familyasına ait değerli bir uçucu yağ ve baharat bitkisidir. Akdeniz 

bölgesinin karakteristik bitkilerindendir. Esas kökeni Akdeniz 

Bölgesi olan bu bitkinin kültürünün en çok yapıldığı ülkeler 

Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Balkan 

Ülkeleri, Tunus, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’dır. 

Bununla beraber biberiyenin, sadece gıda sanayinde değil ilaç 

sanayi ve Avrupa’da aroma terapide de kullanımı mevcuttur 

(Sönmez ve Bayram., 2009). 

Ülkemizde Kuşdili, Hasaban, Lacivert Gül, Itırların Prensi 

olarak da adlandırılan Rosmarinus officinalis L. başta Türkiye 

olmak üzere özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde 1500-1700 

m yüksekliklere kadar yetişme ortamı bulmuştur. Yapraklarında 

%8 tanen, %1-2 uçucu yağ ve acı madde bulunur. Ülkemizin batı 

ve güney kıyılarında yabani olarak yetişir. Park ve bahçelerde 

süs bitkisi olarak kullanılmakta olup çok sayıda varyete ve forma 

sahiptir (Uysal ve Tuğrul Ay 2009). 

Biberiye 50-100 cm boylanabilen, çalı görünümünde, çok 

yıllık, gösterişli ve hoş kokuludur. Rosmarinus officinalis, eski 

çağlardan beri kullanılan bir türdür. Sapı lifsi yapıda, ince, narin, 

çok dallı ve diktir. Üstü parlak, altı tüylü, ince ve uzun yaprakları 

her zaman yeşildir. Genellikle mart-mayıs aylarında görülen, açık 

mavi-eflatun renkli çiçekleri, bir eksen üzerinde salkım şeklinde 

ve yıl boyunca açmaktadır. Tohumları küçük, yağlı ve sarı-

kahverengidir. Akdeniz’e komşu olan bütün ülkelerin sahil ve 

sahile bakan dağ yamaçlarında, ülkemizde Adana, Mersin, 

Tarsus ve İskenderun yörelerinde doğal olarak yetişmektedir 

(Arslanoğlu ve ark., 2009). 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 30 

 
Biberiye yağı, parfümeri, aromaterapi ve ilaç olarak yaygın 

şekilde kullanılır. Biberiye yapraklarında buhar distilasyonu ile 

elde edilen %0.5-2.0 oranındaki uçucu yağın %20’den fazlasını 

myrcene oluşturmakta, bunu %8.0-12.2 arasında 1,8-cineol, 

%8.8-16.5 oranında α-pinene, %4.4-14.1 oranında kafur izlediği 

bildirilmektedir. Türk biberiyelerinden elde edilen uçucu yağlar 

özellikle 1,8-sineol (1,8-cineol), kafur (camphor), kamfen 

(camphene), borneol (borneol), mirsen (myrcene), verbonon 

(verbenone) ve pinen (pinene) zenginidir. Biberiye, özellikle 

yüksek antioksidan etkisi göstermesiyle, son yıllarda doğal 

antioksidan üretiminde üzerinde en çok durulan aromatik 

bitkilerden birisidir. Biberiye yapraklarından, etil alkol 

ekstraksiyonu ile antioksidanlarca zengin ekstreler elde edilir. 

Başta karnosik asit olmak üzere karnosol, rosmanol, rosmadial 

ve rosmarinik asit gibi antioksidan aktivitesi yüksek olan biberiye 

fenolikleri, BHT ve BHA gibi sentetik antioksidanlardan çok daha 

güçlüdür (Baydar ve Erbaş, 2009; Erbaş ve ark., 2013). 

Çoğunlukla görsel güzelliği için üretilen biberiye, aromatik 

özelliği ile toprak üstü kısımları yemeklere (örneğin pilav üzerine 

küçük dal parçaları) çeşni vermek için kullanılır. Ayrıca 

kurutulmuş yaprakları, özellikle et soslamada da baharat olarak 

kullanılmaktadır. Tıbbi özellik olarak demleme yöntemiyle 

tansiyonu düşürücü ve baş ağrısını giderici özelliği yönüyle 

kullanılmaktadır. Bağırsak yumuşatıcı ve mide ağrıları üzerine de 

etkin olduğu düşünülmektedir. Bunlara ilaveten iştah açıcı ve 

unutkanlık giderici yönleri de bulunmaktadır. Kozmetik amaçlı 

kullanımı ise cilt temizleyici olarak kullanılmasıdır. Biberiyenin; 

sindirimi kolaylaştırıcı, baş dönmesini giderici etkisinin olduğu 

bununla beraber anemiye iyi geldiği, unutkanlık ve hafıza 

zayıflığında da kullanıldığı bildirilmiştir (Çolak ve ark., 2013). 
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Geniş etkili doğal bir antibiyotik olan biberiye (R. officinalis 

L.), içeriğinde çok sayıda antibakteriyel özellikte etken maddeler 

içerir. Bunlardan bazıları; bornyl-acetat, borneol, betulinic asit, 

alpha-terpineol, apigenin, ursolic asit, 4-terpinen, safrol, 

rosmarinic asit, methly-eugenol ve limonen’dir. Çiçek ve 

yapraklarından elde edilen %1-2.5 oranındaki uçucu yağın en 

önemli maddeleri cineol (%15-30), kafur (%5-25) ve borneol 

(%10-20)dür. İçermiş olduğu bileşenler nedeniyle güçlü bir 

antioksidan ve anti-kansorojen, insektisit ve mikrop öldürücü 

bileşenlerin terkibinde yer alır. Uçucu yağında bulunan, sentetik 

antioksidanlardan çok daha güçlü olan carnosol, carnosic ve 

rosmarinic asit gibi doğal antioksidanlar nedeniyle gıda ve 

kozmetik ürünlerinin bozulmasını engelleyici olarak kullanılır. 

Uçucu yağı haricen, yara iyileştirici, cilt koruyucu, kas ağrılarını 

giderici, saç kaybını önleyici olarak ve şiddetli sinir ağrılarının 

giderilmesinde etkilidir. Yapraklarında bulunan betulinic asit ve 

beta pinene’den dolayı romatoid artrit hastalarının tedavisinde 

kullanılan bazı terkiplerin içinde yer almaktadır. Ayrıca, biberiye 

yağı hem ağrı kesici hem de antiflamatuvar özelliğe sahip çok 

sayıda etkin madde içerdiği için romatizmal şikâyetlere ve 

nevraljiye karşı önerilmektedir. Biberiyenin alerjiye bağlı migren, 

karaciğer yetmezliği ve siroz, üst solunum yolu enfeksiyonları, 

gut ve ürik asit yüksekliğine karşı engelleyici olarak 

kullanılabileceğinden, fakat içeriğinde bulunan oleanoic asit 

nedeniyle hamile kadınlarda düşük yapma riskini artırdığında 

bahsedilmektedir. Günümüzde biberiye yağı, bakteri gelişimini 

engelleyici özelliği ile kepek önleyici şampuanlar, cilt 

koruyucular, cilt losyonları, tonik ve kremlerin yapımında, doğal 

parfüm ve ayak bakım ürünleri üretiminde, aromaterapide 

önemlidir. Haricen kan dolaşımını hızlandırıcı, antiseptik özelliği 

nedeniyle yağlı ciltlerde saç kepeklenmesi ve saç dökülmesini 

engelleyici, saç diplerini kuvvetlendiricidir. Dinlendirici, 

sakinleştirici ve kas gevşetici özelliği nedeniyle banyo sularına; 
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selülit ve karın çatlaklarını önleyici olarak masaj yağlarına ve 

nefes açıcı olarak ağız gargara sularına katılır. Yaprakları 

dâhilen, infüzyon şeklinde günde 2-3 bardak içildiğinde kabız 

önleyici, hazım sistemi uyarıcı, safra artırıcı, idrar söktürücü, 

haricen infüzyon şeklinde hazırlanan suyla yapılacak 

pansumanla iltihaplı yaraların tedavisinde kullanılır. Ayrıca 

hazımsızlıkta, mide-bağırsak sisteminde hissedilen gaz ve hafif 

kramplarda etkilidir. Araştırıcılar, biberiyenin yaprak ve 

dallarından elde edilen ekstrelerin antidepresan olarak 

kullanılabileceğinden bahsetmektedir. Ayrıca kanamayı 

durdurucu, mide ülserinde tedavi edici, diüretik, antimikrobial, 

antidiabetik ve analjeziktir. Günümüzde, uzun süreli stres ve 

sinirsel hastalıkların tedavisine yardımcı, bağışıklık sistemini 

kuvvetlendirmede, karaciğer iltihabında, hafıza güçlendirici ve 

beyin fonksiyonlarını geliştirici, değişik kanser ve tümör 

çeşitlerine karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır. Biberiye 

Alzheimer hastalığının tedavisi için incelenen bir bitkidir. 

Yunanlılar döneminde, biberiye çiçeğinden yapılan tacın, başa 

takılmasıyla, insanın dikkat toplama gücünün arttığına ve 

hafızayı güçlendirdiğine inanılmış, insanlar saçlarına biberiye 

tacı takarak gezmişlerdir. Günümüzde biberiye, çay ve baharat 

olarak unutkanlığa karşı, hafızayı güçlendirmek için tüketilmekte, 

Çin’de bu amaçla preparatları yüzyıllardır kullanılmaktadır. 

Birçok ülkede bağlılık simgesi olarak görülen biberiye; düğün ve 

cenaze törenlerinde kullanılmış, hasta odalarına, ateşli hastalık 

mikroplarından korunmak için duvarlara, veba salgını sırasında 

insanlar boyunlarına asmışlar, keseler içerisinde güveye karşı 

yün yatakların aralarına koymuşlardır. Araştırıcılar, etin 

bozulmadan depolanması için biberiye içinde bulunan fenolik 

bileşiklerden cornisol, rosmarol ve carsonic asitten 

yararlanılabileceğini, antifungal özelliği nedeniyle gıda maddeleri 

üzerinde çok az miktarlarının bile olumlu sonuçlar verdiğini 

belirtmişlerdir (Arslanoğlu ve ark., 2009). 
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Tohumlarının çok küçük ve sert olması nedeniyle tohumla 

üretimi tercih edilmemektedir. Genellikle vejetatif olarak, 

köklendirilmiş sürgün çelikleriyle yapılmaktadır. Kış soğuklarına 

duyarlıdır. Sıcağı ve güneşi sever. Doğal olarak Akdeniz’in 

kireçli, kalkerli, verimsiz topraklarında yetişmesine rağmen, 

kültüre alındığında güneye bakan verimli topraklar seçilmelidir. 

Hasat, çiçeklenme döneminde yapraklı ve çiçekli dal şeklinde 

yapılmaktadır. Doğal olarak en fazla Mersin yöresinden 

toplanmaktadır (Arslanoğlu ve ark., 2009). 

1.6.6 Çöven 

Çöven bitkisi, değişik özelliklere sahip olması nedeniyle 

birçok bilim dalını ilgilendirmekte olup, ilaç, gıda ürünü, temizlik 

ürünü, park ve bahçelerin süslemesinde kullanılabilmesi 

nedeniyle; ziraatçıların, gıdacıların, kimyacıların, eczacıların, 

peyzajcıların, tekstilci ve kuyumcuların ilgi alanı içerisindedir. 

Farmakolojik kullanımının yanı sıra, Gypsophila türleri kesme 

çiçek sektöründe, ürün çeşitlendirmede en önemli 

alternatiflerden biri olarak görülmektedir. Taze ve kuru kesme 

çiçek olarak kullanılan G. paniculata türü, iç piyasada da 

aranjman ve buketlerin vazgeçilmez öğelerinden biri olarak 

dikkat çekmektedir. Çöğen, Çöven ve Helvakökü olarak bilinen 

bu bitkiden değişik şekillerde yararlanılmaktadır (İnan, 2016). 

Doğadan toplanan ve ekonomik öneme sahip bitkilerden 

olan çöven türleri 10 seksiyon içerisinde ele alınmaktadır. 

Ülkemizde bulunan 52 Gypsophila L. türünden 30'u endemiktir. 

Devamlı olarak doğadan toplanarak hem ihraç edilen hem de iç 

tüketimde kullanılan, ekonomik önemi bulunan bu bitkilerin nesli 

giderek azalmakta ve kaybolmaya yüz tutmaktadır. Özellikle 

kullanılan bitkiler endemik olduğu zaman bu konu biraz daha 

önem kazanmaktadır (İnan, 2016). 
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Türk Çöveni 5 ayrı Gypsophila (G. bicolor, G. arrostii var. 

nebulosa, G. eriocalyx, G. perfoliata var. anatolica ve G. venusta 

) türünden elde edilmektedir. Bu bitkilerin köklerinden elde edilen 

saponozitler; antifungal ve antibiyotik etkilerinin yanı sıra, farklı 

farmakolojik etkileri nedeniyle de yüzyıllardan beri tedavide 

kullanılan, genellikle bitkisel kaynaklı bileşiklerdir. G. paniculata 

ve G. arrostii türleri balgam söktürücü olarak ve G. struthium türü 

ise Arap ülkelerinde çok eski zamanlardan beri yemeklerde 

olarak kullanılmaktadır. Köklerinden elde edilen çözelti; sabun ve 

likörlerin imalatında, kök ve özellikle rizomları yerli ve orijinal bir 

gıda çeşidimiz olan otlu peynirin hazırlanmasında kullanılır. Bu 

çözelti öksürük ve solunum sistemleri rahatsızlıklarının yanı sıra, 

kimyasal temizleyici, film emülsiyonları ve yangın söndürücülerin 

yapısında köpürtücü olarak, aynı zamanda köklerin içerdiği 

saponinlerden dolayı helva üretimlerinde beyazlatıcı ve gevreklik 

kazandırıcı olarak kullanılmaktadır.  Saponinlerin başlıca üretim 

kaynakları bitkilerdir. Bunun yanında bazı bakteri ve basit deniz 

hayvanlarında da bulunurlar. Bitkilerdeki fizyolojik etkileri 

hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşın, birçok saponinin 

antimikrobial etkiye sahip olduğu ve topraktan geçen bazı 

böceklere karşı bitkiyi koruduğu bilinmektedir. Bunun yanında, 

bazı bitki aksamlarında bitki direncini artırıcı rol üstlendiği tahmin 

edilmektedir. Saponinler aynı zamanda doğada geniş alana 

yayılmış, ağır moleküllü steroidal ya da triterpenoid glikozitler 

halinde bulunan ve bitki, böcek, mantar ve mikroorganizmalar 

üzerine geniş etkili biyolojik aktiviteye sahip bileşiklerdir. Düşük 

dozları bitki köklenmesini düzenler, buna karşın yüksek dozları 

kök büyümesini azaltır (İnan, 2016). 

Saponinler toksik etkiye sahip olmalarına rağmen, vücut 

tarafından çok az absorbe ediliriler ve bünyeye alındıklarında 

vücuda zarar vermeden dışarı atılırlar. Sıcakta veya ısıtmayla 

hemen tahrip olurlar. Buna rağmen vücuda alınmaları zarar 
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verebileceğinden, fazla miktarlarda alınmamalıdır. Sudaki 

çözeltileri çalkalandığı zaman devamlı köpük veren saponinler, 

hemolitik etkili, emulgatör niteliğinde bileşiklerdir. Aglikonları 

steroidal veya triterpenik karekterdedir.  Çöven kökleri suyla iyice 

kaynatıldıktan sonra, ipekli ve değerli kumaşlar bu suyun içinde 

bekletilirse kumaşların rengi ve parlaklığı bozulmadan 

temizlenmektedir. İçerdiği saponinden dolayı son yıllarda bazı 

Avrupa ülkeleri, ülkemizden helva ithalini yasaklamışlardır. 

Saponinler hemolize neden olmakla birlikte, şimdiye kadar 

Türkiye'de helvadan zehirlenmelerin bulunmaması nedeniyle, 

burada kullanılan bitkisel droglar absorbe olmayan saponinleri 

içermektedir. Tahin helvası ve benzeri ürünlerin üretiminde 

kullanılan çöven kökü ekstraktının, helvaya ve lokuma kendine 

özgü karekteristik özellikler kazandırmasında etkili maddenin 

saponinler olduğu ve bunların kolloidal eriyik oluşturma özelliğine 

sahip, biyolojik aktif glukozitlerin bir grubu olduğu bilinmektedir 

(İnan, 2016). 

Her yıl ülkemizde yöresel kullanımı, ticareti ve dış satımı 

için doğal bitki türlerinde yüzlerce ton kök, yaprak ve çiçek 

toplanmaktadır. Bitkilerin doğadan sökülmesi doğal 

vejetasyonun bozulması ve bitki türlerinin yok olmasına neden 

olmaktadır. Bu toplamalar sırasında nadir ve endemik olan 

bitkiler de toplanmaktadır. Ülkemizde doğadan toplanan çöven 

kökleri Amerika, Almanya, Belçika, İsviçre gibi birçok Avrupa 

ülkesine ihraç edilmektedir. Bu bitkilerin genelde kökleri 

kullanıldığı için, mart-haziran aylarında hasatlar yapılmakta ve 

böylece bitkiler tohum bağlamadığı için bir sonraki yıla tohum 

bırakmamaktadır (İnan, 2016). 
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Materyal 

Kullanılan bitki materyallerinden adaçayı ve dağ çayı 

bitkilerine ait tohumluklar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden 

(Menemen/İzmir), çöven tohumlukları Meyvecilik Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir-Isparta’dan, kekik denemesine ait 

fideler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/Kahramanmaraş’tan, lavanta fideleri özel fide 

üreticilerinden, biberiye fideleri de Siirt Üniversitesi Merkez 

Kampüsü’nün bahçesinde bulunan biberiye bitkilerinden alınan 

çeliklerden üretilmiştir. Adaçayı, dağ çayı, biberiye ve çöven 

fideleri Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi İklim Odası’nda 

üretilmiştir. Adaçayında yeterli fide üretilememesi nedeni ile 

deneme için gerekli fideler daha sonra özel sektörden temin yolu 

ile temin edilmiştir. 

2.2 Siirt ilinin Coğrafyası 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu ucunda yer 

alan Siirt doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, 

batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak illeri ile çevrilidir. 

Bölge, Güneydoğu Anadolu düzlüklerinden sonra birden 

yükselmekte, doğu ve kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. Bu 

nedenle, kuzeyden Muş Güneyi Dağları, doğudan Siirt Doğusu 

Dağlarıyla çevrili olan il alanı, Dicle Irmağı'nın önemli su toplama 

alanlarından birini oluşturmaktadır. İl topraklarının tümü Dicle 

Havzası'na girmektedir. Havza, Fırat, Kızılırmak ve Sakarya 

Havzalarından sonra ülkenin dördüncü büyük su toplama 

alanıdır. Siirt yaz, kış bol yağış alan zengin çayırlarla kaplı 

yaylalar ile çevrilidir.  Siirt'te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört 

mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmaktadır. Doğu ve kuzey 

bölgelerinde kışlar daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı 

bölgelerinde ılık geçer. Yazları sıcak ve kuraktır. Doğusunda 

Hakkari ve Van, kuzeyinde Van, Bitlis ve Muş, batısında 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/dagtem
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/dagtem
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/dagtem/Menu/9/Vizyonumuz#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea2_ctl00_SkipLink
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Diyarbakır, güneyinde Mardin vardır (Arslan ve Bilmez Özçınar, 

2019). 

Çizelge 2.1 Siirt iline ait uzun yıllar ortalamasının iklim verileri 

Aylar 

Aylık Ortalama 
Sıcaklık (°C) 

Aylık Ortalama 
Nispi Nem (%) 

Aylık Ortalama 
Yağış (mm) 

Uzun Yıllar (Ort) Uzun Yıllar (Ort) Uzun Yıllar (Ort) 

Ocak 3,2 72,5 81,0 

Şubat 4,7 67,5 98,4 

Mart 9,2 61,3 112,5 

Nisan 14,2 58,4 103,5 

Mayıs 19,8 50,1 63,1 

Haziran 25,9 34,1 9.3 

Temmuz 30,5 26,6 2.7 

Ağustos 30,0 25,7 1.7 

Eylül 25,7 32,1 5,8 

Ekim  18,8 48,0 46,3 

Aralık 5,1 72,5 90,6 
(T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2019) 

Deneme yerinin toprak özellikleri 

 Çizelge 2.2 Deneme alanının toprak özellikleri 

Yapılan Analizler Sonuç Değerlendirme 

pH 7,58 
Hafif Alkali 
(Bazik) 

Toplam Tuz 
dS/
m 

0,11 Tuzsuz 

Kireç % 3,01 Az Kireçli 

Satürasyon (Suyla Doygunluk)  % 59,40 Killi-Tınlı 

Organik Madde % 0,83 Çok Az  

Alınabilir Fosfor 
kg/d
a 

4,24 Az 

Alınabilir Potasyum 
kg/d
a 

75,03 Yeterli 

2.3 Metot 

2.3.1 Eğitim Çalışmaları 

Teknik personelin eğitimi: Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

İl ve İlçe Müdürlükleri’nde ilgili teknik personelin eğitimi 
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Fakültemizde uygulamalı olarak verilmiştir. Bu eğitim çalışma 

süresince her yıl hasat öncesi ve hasat sonrası olmak üzere yılda 

iki kere yapılmıştır. 

Çiftçilerin eğitimi (Önder çiftçiler, üretici birlikleri, 

kooperatifler): Siirt ili ve ilçelerinde bulunan konuya ilgi duyan 

çiftçilere yine fakültemizde ancak teknik eleman eğitiminden 

farklı zaman periyotlarda ve yerinde uygulamalı olarak yapılan 

eğitimlerde araştırma süresince her yıl hasat öncesi ve hasat 

sonrası olmak üzere yılda iki kere verilmiştir. 

Bu eğitim faaliyeti yılda iki defa olmak üzere toplamda 6 kez 

yapılmıştır. Aynı dönemlerde üreticiler için ayrı teknik elemanlar 

için ayrı olmak üzere eğitimler gerçekleştirilmiştir. Yani teknik 

elemanlar ayrı bir ekip olarak, üreticiler ayrı bir ekip olarak 

eğitimlere alınmışlardır. Eğitimlerde katılımcılar gönüllülük 

esasına uygun olarak eğitimlere devam etmişlerdir. Eğitimlerde 

hem teorik hem de uygulamalı olarak kursiyerlerin eğitimleri 

yapılmıştır. 

2.3.2 Denemelerin Kurulması 

Denemeler 2017-2018 yetiştirme sezonunda Siirt 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında 

kurulmuştur. Her bir bitkiye ait kurulan denemelere ait metotlar 

aşağıda verilmiştir. 
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Deneme parsellerinin oluşturulmasına ilişkin görseller 
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Kekik 

Origanum vulgare sbt. Hirtum, Origanum vulgare sbt. 

Vulgare, Origanum vulgare  sbt. Gracile, Origanum onites, 

Origanum syriacum, Origanum majarona kekik türleri deneme 

materyali olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme 

desenine göre sıra arası 70 cm, sıra üzeri 30 cm olacak şekilde 

dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede her parselde dört 

sıra, parsel eni 2.80 cm (4 sıra X 70 cm sıra arası mesafesi), 

parsel boyu 3 m, toplam parsel alanı ise 8,4 m2 (3 m parsel boyu 

X 2,8 m parsel eni), bloklar arası mesafe 2 metre olacak şekilde 

deneme oluşturulmuştur. 

Kekik denemesinde fidelerin dikimi 
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Lavanta 

Lavandula angustifolia türü ve Lavandula intermedia türü 

deneme materyali olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları 

deneme desenine göre sıra arası 70 cm, sıra üzeri 40 cm olacak 

şekilde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede her 

parselde dört sıra, parsel eni 2.80 cm (4 sıra X 70 cm sıra arası 

mesafesi), parsel boyu 2,80 m, toplam parsel alanı ise 7,84 m2 

(2,80 m parsel boyu X 2,8 m parsel eni), bloklar arası mesafe 2 

metre olacak şekilde deneme oluşturulmuştur. 
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Adaçayı 

Deneme; dikim mesafeleri 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 

cm oluşturacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 

sıra arası mesafeler 70 cm sabit kalacak şekilde dört tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Denemede parsel boyları üç metre, her 

parsel dört sıra ve sıra arası 70 cm (parsel alanı: 3 m X 2.80 m= 

8,4 m2) olarak düzenlenmiştir. 
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Biberiye  

Deneme; dikim mesafeleri 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 

cm oluşturacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 

sıra arası mesafeler 70 cm sabit kalacak şekilde dört tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Denemede parsel boyları üç metre, her 

parsel dört sıra ve sıra arası 70 cm (parsel alanı: 3 m X 2.80 m= 

8,4 m2) olarak düzenlenmiştir. 
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Dağ Çayı 

Deneme; dikim mesafeleri 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 

cm oluşturacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 

sıra arası mesafeler 70 cm sabit kalacak şekilde dört tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Denemede parsel boyları üç metre, her 

parsel dört sıra ve sıra arası 70 cm (parsel alanı: 3 m X 2.80 m= 

8,4 m2) olarak düzenlenmiştir. 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 52 

 

 

 

 



53 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

 

 

 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 54 

 

 

 

 



55 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

 

 

 

 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 56 

 
Çöven 

Çöven bitkisinde farklı sıra arası mesafesi 2 m sabit tutulup 

sıra üzeri mesafelerinin (30, 45, 60, 75 cm) verim ve kaliteye 

etkileri incelenmiştir. Deneme Tesadüf Blokları Deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede parsel 

eni 8 m (her parselde 4 sıra X 2 m sıra arası), parsel boyu 6 m, 

parsel alanı 48 m2 (6 m parsel boyu X 8 m parsel eni), bloklar 

arası 3 m olmuştur.  
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2.3.3 Denemelerde Uygulanan Bakım İşleri 

Gübreleme 

Kekik denemesinde dikimden önce saf madde üzerinden 6 

kg/da fosfor (P2O5) ve  6 kg/da potasyum (K2O) verilmiştir. Azot 

ise yarısı dikimden önce ve diğer yarısı İlk biçimden sonra olmak 

üzere toplam 6 kg/da olacak şekilde uygulanmıştır (Baydar H., 

2013). Lavanta denemesinde yılda 8 kg/da kadar N, 3 kg/da 

kadar P2O5 verilmiştir. İlk yıl dikim yapılırken, diğer yıllarda ise 

erken ilkbaharda gübreleme yapılmıştır (Baydar H., 2013). 

Adaçayı denemesinde dikim sırasında 6 kg/da N, 4 kg/da P2O5 

ve 6 kg/da K2O düşecek şekilde gübre verilmiştir (Baydar H., 

2013). Biberiye denemesinde ortalama dekara 3 kg N ve P2O 

gübreleri verilmiştir (Ceylan A., 1996). Dağ çayında da adaçayı 

denemesinde uygulanacak olan gübre dozları tatbik edilmiştir 

(Ceylan A., 1996). Çöven denemesinde ekimle beraber dekara 5 

kg N, 5 kg P2O5 uygulanmıştır (Ceylan A., 1996). 
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Yabancı Ot Kontrolü 

Yetişme mevsimi boyunca sorun oluşturan yabancı otlara 

karşı kültürel mücadele yapılmıştır. 

Hastalık ve Zararlı Kontrolü 

Araştırma süresince herhangi bir hastalık ya da zararlı 

karşılaşılmamıştır. 

Sulama 

Bitki gelişim sezonu boyunca damla sulama yöntemi ile 

ihtiyaç oldukça sulama yapılmıştır.  

Denemelerde yapılan bakım çalışmalarından görüntüler 

aşağıda sunulmuştur. 
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Kekik 

Bitki boyu: Biçimlerden önce her parselden tesadüfi 5 bitki 

seçilerek ana sürgünün toprak seviyesinden sürgün ucuna kadar 

olan kısmı cetvelle ölçülmek suretiyle bitki sürgün boyu (cm) 

ortalama değer olarak ölçülmüştür. 

Bitki dal sayısı: Her parselden tesadüfi seçilen 5 bitkinin 

bütün sürgünleri sayılarak bitki başına dal sayısı tespit edilmiştir. 

Kanopi çapı: Yine her parselden seçilen 5 bitkinin iz 

düşümü mesafesi cetvel ile ölçülerek bitkide kanopi çapının cm 

cinsinden tespiti yapılmıştır. 
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2.3.4 Yapılan Ölçüm ve Gözlemler 

Yeşil herba verimi: Yeşil herba verimi her parselde kenar 

tesiri (parsel baş ve sonlarından 50’şer) cm bırakılarak ortadaki 

iki sıra toprak yüzeyinden beş cm yukarıdan hasat edilerek 

biçilen bitkilerin tartılması ile (kg/da) tespit edilmiştir.  

Drog herba verimi: Her parselden alınan 500 gram yeşil 

herbanın 35 ºC'de   kurutulup tartılması ile (kg/da) 

hesaplanmıştır. 

Drog yaprak verimi: Her parselden alınan 500 gram yeşil 

herbada sap-yaprak ayırımının yapılması ve 35 ºC'de kurutulup 

tartılması ile bulunmuş ve sonuçlar   kg/da olarak belirlenmiştir. 

Teknolojik Özelliklerin İncelenmesi: Bu özellikler hizmet 

alımı ile yoluyla tespit edilmiş olup uygulanan metotlar aşağıda 

verilmiştir: 

Uçucu yağ oran ve verimi: Uçucu yağ yüzdeleri her 

parselden tesadüfi alınmış 500 gram bitkinin yapraklarının 

kurutulması sonucu elde edilen örneklerde uçucu yağın tespiti 

için su distilasyonu metodu kullanılarak tüm hasat zamanlarında 

(çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası) her 

parselden alınmış olan örnekten 10'ar gram balon şişelere 

yerleştirilmiş ve her balona 100 ml su ilave edilmiştir. Bu şekilde 

hazırlanan örnekler iki (2) saat kaynatılması ile neo-clevenger 

cihazında volümetrik (cm3/gram) yöntem ile belirlenmiştir. 

Uçucu yağın içeriği: Uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi işlemi 

GSMS cihazında yapılmıştır. Kalite analizleri Siirt Üniversitesi 

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

laboratuvarlarında hizmet alımı yolu ile yapılmıştır. 
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Lavanta 

Bitki boyu (cm): Toprak seviyesinden en yüksek çiçeğin 

tepe noktasına kadar olan uzunluk. 

Çiçekli sap uzunluğu (cm): Çiçek sapının oluştuğu 

noktadan çiçek tepe noktasına kadar olan kısmın ölçülmesi ile. 

Çiçekli dal sayısı (adet): Her parselde tesadüfi 5 bitkide 

çiçek oluşturan dalların sayılması ile. 

Yaş çiçek (kg/da): Parselden hasat edilen saplı çiçekler 

sapından ayrıldıktan sonra parselde bulunan miktarın dekar 

cinsinden belirtilmesi. 

Drog çiçek (kg/da): Parselde  hasat  edilen  yaş  çiçeklerin  

hava  kurusu  (gölgede kurutulması) olarak 

Teknolojik Özelliklerin İncelenmesi: Bu özellikler hizmet 

alımı ile yoluyla tespit edilmiş olup uygulanan metotlar aşağıda 

verilmiştir: 

Uçucu yağ oran ve verimi: Uçucu yağ yüzdeleri her 

parselden tesadüfi alınmış 500 gram bitkinin yapraklarının 

kurutulması sonucu elde edilen örneklerde uçucu yağın tespiti 

için su distilasyonu metodu kullanılarak tüm hasat zamanlarında 

(çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası) her 

parselden alınmış olan örnekten 10'ar gram balon şişelere 

yerleştirilmiş ve her balona 100 ml su ilave edilmiştir. Bu şekilde 

hazırlanan örnekler iki (2) saat kaynatılması ile neo-clevenger 

cihazında volümetrik (cm3/gram) yöntem ile belirlenmiştir. 

Uçucu yağın içeriği: Uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi işlemi 

GSMS cihazında yapılmıştır. Kalite analizleri Siirt Üniversitesi 

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

laboratuvarlarında hizmet alımı yolu ile yapılmıştır. 
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Adaçayı, Biberiye, Dağçayı: 

Bitki boyu: Biçimlerden önce her parselden tesadüfi 5 bitki 

seçilerek ana sürgünün toprak seviyesinden sürgün ucuna kadar 

olan kısmı cetvelle ölçülmek suretiyle bitki sürgün boyu (cm) 

ortalama değer olarak ölçülmüştür. 

Bitki dal sayısı: Her parselden tesadüfi seçilen 5 bitkinin 

bütün sürgünleri sayılarak bitki başına dal sayısı tespit edilmiştir. 

Kanopi çapı: Yine her parselden seçilen 5 bitkinin iz 

düşümü mesafesi cetvel ile ölçülerek bitkide kanopi çapının cm 

cinsinden tespiti yapılmıştır. 

Yeşil herba verimi: Yeşil herba verimi her parselde kenar 

tesiri (parsel baş ve sonlarından 50’şer cm bırakılarak ortadaki 

iki sıra toprak yüzeyinden beş cm yukarıdan hasat yapılmıştır) 

çıkarıldıktan sonra kalan bitkilerin biçilip tartılması ile (kg/da) 

tespit edilmiştir. Yıl içerisindeki bütün biçimlerin toplamı toplam 

yeşil herba verimi (kg/da) olarak alınmıştır. 

Drog herba verimi: Her parselden alınan 500 gram yeşil 

herbanın 35 ºC'de  kurutulup tartılması ile (kg/da) bulunmuştur. 

Drog yaprak verimi: Her parselden alınan 500 gram yeşil 

herbada sap-yaprak ayırımının yapılması ve 35 ºC'de kurutulup 

tartılarak sonuçlar kg/da olarak belirlenmiştir. 

Teknolojik Özelliklerin İncelenmesi: Bu özellikler hizmet 

alımı ile yoluyla tespit edilmiş olup uygulanan metotlar aşağıda 

verilmiştir: 

Uçucu yağ oran ve verimi: Uçucu yağ yüzdeleri her 

parselden tesadüfi alınmış 500 gram bitkinin yapraklarının 

kurutulması sonucu elde edilen örneklerde uçucu yağın tespiti 

için su distilasyonu metodu kullanılarak tüm hasat zamanlarında 

(çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası) her 

parselden alınmış olan örnekten 10'ar gram balon şişelere 
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yerleştirilmiş ve her balona 100 ml su ilave edilmiştir. Bu şekilde 

hazırlanan örnekler iki (2) saat kaynatılması ile neo-clevenger 

cihazında volümetrik (cm3/gram) yöntem ile belirlenmiştir. 

Uçucu yağın içeriği: Uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi işlemi 

GSMS cihazında yapılmıştır. Kalite analizleri Siirt Üniversitesi 

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

laboratuvarlarında hizmet alımı yolu ile yapılmıştır. 

Çöven 

Saponin oranı (%): Yücekutlu’nun (2000) belirttiği şekilde 

%’de saponin miktarı tespit edilmiştir. Toz halindeki öğütülmüş 

çöven kökü numunesinden 20 g tartılarak kartuş içine 

konulmuştur. Kartuş içindeki numune Soxhlet cihazında yaklaşık 

8 saat süreyle petrol eteri ile (40-60 ºC) ekstrakte edilerek 

ekstrakt bir kenara alınmıştır. Kartuş açık havada bir gün 

bekletilerek taşıdığı petrol eterinin uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

Daha sonra aynı kartuş, etanol ile soxhlet cihazında bir kez daha 

8 saat süreyle ekstrakte edilmiştir. Deriştirilen ekstraktlar tuz buz 

banyosunda -4 ºC ile -5 ºC’deki soğuk asetona karıştırılarak 

damla damla ilave edilmiş ve ham saponinlerin çökmesinden 

sonra çöken kısım alınarak az miktarda sıcak etanolde 

çözülmüştür. Daha sonra soğuk asetonla yıkanıp, kurutulup 

tartılmıştır. Bu işlem sonunda elde edilen ham saponinlerin 

muhtevası hesaplanmıştır. 
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Ölçüm ve gözlem çalışmalarına ait resimler aşağıda 

verilmiştir. 
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Hasat 

Bütün bitkilerde ilk yıl tesis yılı kabul edilip ikinci yıldan 

itibaren bitkilerin hasadı yapılmıştır. Lavanta, kekik, adaçayında, 

bitkilerin tam çiçeklenme döneminde biçimler yapılırken, 

biberiyede, %50 çiçeklenme döneminde çiçekli dal ve yaprak 

şeklinde biçim yapılmıştır (Baydar, 2013). Dağ çayı çiçeklenme 

başlangıcında hasatlar yapılmıştır (Sarı ve ark., 2005). Parsel 

baş ve sonlarından 50’şer cm kenar tesiri bırakılarak ortadaki iki 

sıra toprak yüzeyinden beş cm yukarıdan hasat edilmiştir. 

Çöven: Ekim’i takiben üçüncü yetiştirme sezonda kök 

hasadı yapılmıştır. 

2.3.5 Ekonomik Analizi ve Pazarlama Yapısı 

Çalışmada ele alınan ürünler itibariyle üretim dallarının 

gelir-gider durumu ve karlılık analizini ortaya koymak amacı ile 

brüt kâr (marj) analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
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Laboratuvar çalışmalarına ait resimler 
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3. YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Çalışma süresince toplam altı eğitim faaliyeti 

düzenlenmiştir. Üç yıl boyunca devam eden eğitimlere her 

seferinde aynı kursiyerlerin katılması için çaba sarf edilmiş ve bu 

büyük ölçüde başarılmıştır. Bu eğitimlerde üreticiler ve teknik 

elemanlar iki ayrı grup olarak eğitime tabi tutulmuştur. Böylece 

üreticilere onların ihtiyaç ve ilgi duydukları, ileride kendilerine 

daha fazla fayda sağlayabilecek bilgi – beceri aktarımı 

yapılmıştır. Aynı şekilde teknik elemanlara da yine onların ihtiyaç 

ve ilgi duydukları, ileride kendilerine daha fazla fayda 

sağlayabilecek bilgi – beceri aktarımı yapılmıştır. Eğitimler hem 

teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimler 

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden Dr. 

Öğr. Üyesi Doğan ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN, 

Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Önder Volkan 

BAYRAKTAR tarafından verilmiştir. Eğitimler Siirt Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi toplantı salonu, laboratuvar ile üretim ve deneme 

sahalarında yapılmıştır. 

Düzenlenen bu eğitimlerin birincisinde çalışmanın tanıtımı 

yapılmış, amaç ve hedefleri anlatılmıştır. Daha sonra çalışılacak 

bitkiler hakkındaa (kekik, lavanta, dağ çayı, biberiye, adaçayı, 

çöven) öz bilgiler verilmiştir.  Eğitim çalışmaları boyunca nasıl bir 

yöntemin takip edileceği açıklanmıştır. Ardından tıbbi ve 

aromatik bitkilerin ekonomik önemleri ve pazarlanması hakkında 

önemli bilgiler aktarılmıştır. Birinci eğitimde verilmesi öngörülen 

bilgilerin verilmesinin ardında uygulama çalışmalarına 

geçilmiştir. Bu uygulama çalışmasında deneme ve uygulama 

alanına gidilerek ele alınan ve haklarında daha önce temel teorik 

bilgiler verilen bitkiler yerinde incelenmiştir. İlk eğitimin bu 

aşamasında bitkilerin ilk yılında ki halleri müşahede edilerek 

gelecek yıllarda da bu büyüme ve gelişmenin devam edeceği 

vurgulanmıştır. Gözlemlerin dikkatlice yapılması sağlanmıştır ki 
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daha sonra yapılacak uygulamalarda bitki gelişimlerinin nasıl 

olacağının, Siirt ekolojisinde gelişme durumlarının dikkatli bir 

şekilde inceleneceği hatırlatılarak eğitiminde ki sürekliliğin önemi 

üzerinde durulmuştur.  

İkinci, üçüncü dördüncü ve beşinci dönem eğitimlerinde 

kekik, adaçayı, lavanta, dağ çayı, biberiye ile çöven bitkileri sırası 

ile teker teker ele alınmıştır. Bu bitkilerin yetiştiriciliği, bakımı, 

hasadı, harmanı ve hasat sonrası işlemleri hakkında gerekli 

bilgiler interaktif bir şekilde verilmiştir. Her bir bitkinin ekonomik 

önemi, pazar durumları ve satış kanalları hakkında önemli 

hususların neler olduğu anlatılmıştır. Saha ve laboratuvar 

uygulamalarına da bil fiil devam edilerek kursiyerlerin bu alanda 

beceri ve tecrübelerinin oluşması sağlanmıştır. 

Altıncı ve son eğitim ise 18.06.2019 tarihlerinde hem teknik 

elemanlara hem de üreticilere aynı gün tarlada, bir “TARLA 

GÜNÜ” etkinliği düzenlenerek yapılmıştır. Bu eğitime Siirt 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat ERMAN,  Siirt İl Tarım ve 

Orman Müdürü Ergün DEMİRHAN,  Siirt İl Tarım ve Orman Şube 

Müdürlerinden Mehmet SEVEN’in yanı sıra yerel ve ulusal basın 

da katılım sağlamışlardır. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu 

eğitim ile araştırmada öngörülen eğitimler başarı ile 

tamamlanmıştır.  

Gerçekleştirilen bu Tarla Günü faaliyeti ile çalışmada elde 

edilen sonuç ve başarıların hem yerel hem de ulusal anlamda 

tanıtımının yapılma fırsatı da yakalanmıştır. 

3.1 Birinci Eğitim 

Bu eğitimde kursiyerlere araştımanın ve eğitimin amacı 

anlatılmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı, tarihi, önemi 

hakkında önemli bilgiler verilmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin 

ekonomik önemleri ile pazarlama ve satış kanalları anlatılmıştır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin neden yetiştirilmesi gerektiği, Ülkemiz 

https://siirt.tarimorman.gov.tr/
https://siirt.tarimorman.gov.tr/
https://siirt.tarimorman.gov.tr/
https://siirt.tarimorman.gov.tr/
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ve Siirt için önemi izah edilmiştir. Ardından araştırmaya konu olan 

lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, dağ çayı ve çöven hakkında 

kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Bu eğitime ilişkin fotoğraflar 

aşağıda  verilmiştir. 
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3.2 2, 3, 4, 5 ve 6. Eğitimler 

Bu eğitimlerde araştırmaya konu olan bitkiler (lavanta, kekik, 

adaçayı, biberiye, dağ çayı, çöven) ayrı ayrı olarak her bir 

eğitimde ele alınarak birer birer ayrıntılı olarak  anlatılmıştır. Her 

bir bitkinin yetiştiriciliği, hasadı, hasat sonrası işlemleri, 
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bunlardan  elde edilen uçucu yağlar ve diğer metabolitler, 

ekonomik önemleri, pazarlanması gibi konular detaylı bir şekilde 

kursiyerlere verilmiştir. Eğitimler üreticilere ve teknik elemanlara 

farklı günlerde olacak şekilde düzenlenmiş, böylece kursiyerlerin 

bilgi düzeylerine, ilgi alanlarına ve sahada kendilerine lazım 

gelecek bilgilerin her iki gruba da doğru bir şekilde verilmesi 

hedeflenmiştir. Netice itibari ile eğitimin üretici ve teknik 

elemanlara ayrı ayrı verilmesinin de oldukça isabetli bir tercih 

olduğu araştırma sürecinde her iki kesim tarafından da kabul 

edilmiştir. Bu tarz bir eğitim ile herkesin bilgi ve ilgi alanına göre 

eğitimlerin verilmesi kursiyerlerin ilgisinin hep canlı kalmasını da 

sağlamıştır.  

 

 
 

Aşağıda 2, 3, 4, 5, ve 6. eğitimlere ait fotograflar 

sunulmuştur. 
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Deneme alanları ve laboratuvarlarda yapılan uygulamalı 

eğitimler. 
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3.3 Tarla Günü Faaliyeti ve Görselleri  

Araştırma sonuçlarının üreticiler ve diğer sektör temsilcileri 

ile paylaşılması amacı ile 18.06.2019 tarihinde bir tarla günü 

düzenlenmiştir. Bu tarla günü etkinliğine Siirt Üniversitesi 

Rektörü, Siirt Tarım İl Müdürü, Siirt Tarım İl Müdürlüğü teknik 

elemanları, çalışma süresince yapılan eğitimlere iştirak eden 

kursiyerler, önder çiftçiler, girişimciler, Siirt Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi öğrencileri ile yerel ve ulusal basından muhabirler 

katılım sağlamıştır.  
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3.4 Antalya ve Çevresine Yapılan Teknik Gezi Faaliyeti 

 
 

 
 

Çalışmada planlandığı üzere “Özel Sektör ve Kamu 

Kuruluşları Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricilik ve Üretim Tesisleri 

Teknik Gezisi” 22-26 Ekim 2019 tarihlerinde yapılmıştır. Bu 

teknik gezide eğitimlere katılan kursiyerlere tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusunda ülkemizde öncü konumunda bulunan illerden 

biri olan Antalya iline gidilmiştir. Adı geçen teknik geziye yapılan 

eğitimlere katılım sağlayan toplamda 20 kişilik bir kafile ile 

gidilmiştir. Bu teknik gezi ile Antalya ilinde tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusunda uzmanlaşmış olan özel sektör ve kamu 

kurumları/kuruluşları/işletmeleri ziyaret edilip teknik bilgi ve 

uygulamalı bilgiler alınmıştır. Böylece katılımcıların eğitim 

sonrası profesyonel üretim, işleme, değerlendirme, pazarlama ve 

satış işlemlerini yerinde görmeleri sağlanmıştır. Antalya Tarım ve 

Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün sağladığı araç ile Isparta iline 

de gidilerek Isparta’da lavanta ve yağ gülü bahçeleri/tarlaları 

gezildi, uçucu yağ işleme ve çıkarma tesisleri ziyaret edildi. Tarım 

ve Orman Bakanlığı Isparta/Eğirdir Meyvecilik Araştırma 

Enstitüsü’nde öğlen yemeğinin akabinde Kurumun tıbbi ve 
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aromatik bitki deneme, üretim alanları ve laboratuvarlarında 

incelemelerde bulunuldu. Yetkililerden bilgi alındı. Antalya ilinde 

de Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Mükemmeliyet Merkezi ziyaret edilerek buradaki 

çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Yine Antalya ilinde 

bulunan konu ile ilgili kurumsallaşmış özel sektörlere ziyaretler 

yapıldı. Böylece Üretici-Özel Sektör-Kamu arasında bir iletişim 

bağı kurulması sağlandı. Ayrıca 23-27 Ekim 2019 tarihleri 

arasında kurulan Antalya YÖREX’de (Yöresel Ürünler Fuarı) bu 

kapsamda gezilmiştir. 

3.4.1 Gezinin Antalya Bölümü 

3.4.1.1 Özel sektör ziyareti 

Yapılan bu gezide önce tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine 

çalışan özel bir firma ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette firma 

yetkilileri firmanın kuruluş amacı, çalışma alanları ve çalıştığı 

tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler vermiştir. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin pazarlaması ve işlenmesi gibi konularda 

firmanın bilgi ve birikimleri hakkında teknik gezide yer alan ekibe 

sunum yapıldıktan sonra fabrika ve üretim tesisleri gezilmiş, 

buradaki çalışmalar hakkında ilgili mühendisler tarafından gerekli 

bilgiler verilmiş; gerek üreticiler gerekse teknik elemanlar 

tarafından sorulan bütün sorulara büyük bir içtenlik ve nezaketle 

cevaplar verilmiştir.  

 

Antalya firma gezisine ait birkaç fotoğraflar aşağıda 

sunulmuştur. 
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3.4.1.2 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
(BATEM) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Mükemmeliyet 
Merkezi Ziyareti  

BATEM gezisinde enstitünün Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Mükemmeliyet Merkezi  enstitüde görevli Ziraat Mühendisi Dr. 

Fatma UYSAL ile gezilmiştir. Burada Dr. UYSAL heyetimize hem 

enstitülerinde hem Tarım Bakanlığı’nda yer alan diğer 

enstitülerde yürütülen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler 

verdikten sonra BATEM bünyesinde yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkiler alanında sahada ve seralarda yapılan çalışmaları 

anlatmış, bunlar hakkında önemli bilgiler aktarmıştır. BATEM 

gezisine ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almaktadır. 
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3.4.1.3 Isparta Gezisi 

Isparta ilinde bizleri Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Ziraat 

Yüksek Mühendisi Hasan ASLANCAN karşılamıştır. Sayın 

ASLANCAN’ın eşliğinde önce Isparta İlinde faaliyet gösteren 

tıbbi ve aromatik bitkiler alanında çalışan bir fabrikaya gidilmiştir. 

Burada fabrikanın yönetici ve mühendisleri tarafında hem 

fabrikadaki faaliyetler hem de ticari anlamda Isparta’da ve 

Türkiye’de gelecekte tıbbi ve aromatik bitkilerin gelişimi ile ilgili 

özel sektör olarak öngördükleri durumları bizlerle 

paylaşmışlardır. Fabrikanın üretim ve AR-GE çalışmaları yerinde 

anlatılmış ve katılımcıların sorunlarına ilgili cevaplar verilmiştir. 
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Fabrika gezisinin ardından lavanta tarlaları ile ünlü Kuyucak 

köyüne gidilerek burada ki lavanta tarlaları ve üretimi yerinde 

görüldü. 
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Kuyucak köyünden sonra gül yağı ile meşhur olan 

Isparta’da bu kez bir gül yağı üretim fabrikası ziyaret edilerek 

burada gül yağının üretim aşamaları incelendi.  

 

 

Gül yağı fabrikası gezildikten sonra da son olarak Eğirdir 

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gidilerek burada ki 

tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları hakkında bilgi alınarak deneme 

alanları gezildi.  
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4. YAPILAN SAHA ÇALIŞMALARI VE ELDE EDİLEN 
BULGULAR 

Bu bölümde denemelerin kurulumu, yapılan bakım, hasat 

ve kurutma işleri gibi faaliyetler hakkında bilgiler verildikten sonra 

elde edilen bulgular paylaşılmıştır. 

4.1 LAVANTA  
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Lavantada iki türün Siirt ekolojisinde adaptasyonu 

incelenmiştir. İncelenen türler Lavandula angustifolia ve 

Lavandula intermedia türleridir.  

Lavandula angustifolia türünden elde edilen ortalama 

veriler aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 62 cm 

Kanopi Çapı (cm): 48  cm 

Çiçekli Sap Uzunluğu (cm): 27 cm 

Başak Uzunluğu (cm): 12 cm 

Çiçekli Dal Sayısı (adet): 172 adet 

Saplı Yaş Çiçek (kg): 496  

Kuru Sap Ağırlığı Çiçekli (kg): 220 

Kuru Çiçek Ağırlığı (kg): 138 

Uçucu Yağ Aranı (%): 2,98 

Lavandula angustifolia’da uçucu yağ bileşenleri 

bakımından linalil asetat %22.64, linalool %24.72, lavandulil 
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asetat %9.44 ile başlıca bileşenleri oluşturmuştur. Uçucu yağın 

içeriğinde ise toplamda 24 farklı bileşen tespit edilmiştir.  

Lavandula intermedia türünden elde edilen ortalama veriler 

aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 88 cm 

Kanopi Çapı (cm): 82  cm 

Çiçekli Sap Uzunluğu (cm): 46 cm 

Başak Uzunluğu (cm): 15 cm 

Çiçekli Dal Sayısı (adet): 234 adet 

Saplı Yaş Çiçek (kg): 324  

Kuru Sap Ağırlığı Çiçekli (kg): 319 

Kuru Çiçek Ağırlığı (kg): 160 

Uçucu Yağ Oranı (%): 6,21 

Lavandula intermedia’da  linalool %35.50, linalil asetat 

%26.43, kafur %8.09 uçucu yağda tespit edilen başlıca 

bileşenlerdir. Uçucu yağın içeriğinde ise toplamda 30 farklı 

bileşen tespit edilmiştir. 

Lavanta denemesinde her iki tür içinde elde edilen veriler 

ile daha önce farklı yerlerde farklı araştırmacılar tarafından 

yapılan çalışmalar bir birine benzer çıkmıştır (Jianu ve ark.,2013; 

Baydar, 2013; Baydar, 2014; Zeybek ve Haksel 2011). 
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4.2 KEKİK (Farklı Origanum türleri) 

 
 

Altı farklı  Origanum türünün Siirt ekolojisinde adaptasyonu 

incelenmiştir. İncelenen türler Origanum onites, Origanum 

syriacum, Origanum majorana, Origanum vulgare subs. hirtum, 

Origanum vulgare subs. gracile, Origanum vulgare subs.vulgare 

türleridir.  

Origanum onites türünden elde edilen ortalama veriler 

aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 65 

Kanopi Çapı (cm): 45 

Yeşil Herba Verimi (kg): 728 

Drog Herba Verimi (kg): 294  

Dal Sayısı (adet): 30 
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Drog Yaprak Verimi: 118 

Uçucu Yağ Oranı (%): 2,3 

Uçucu yağ bileşenleri bakımından %30 Carvacrol, %29 

Thymol, %10  o-Cymene başlıca bileşenleri oluşturmuşlardır. 

Uçucu yağın içeriğinde toplamda 8 farklı bileşen tespit edilmiştir. 

Origanum syriacum türünden elde edilen ortalama veriler 

aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 89 

Kanopi Çapı (cm): 64 

Yeşil Herba Verimi (kg): 1160 

Drog Herba Verimi (kg): 502 

Dal Sayısı (adet): 30 

Drog Yaprak Verimi: 174 

Uçucu Yağ Oranı (%): 3,3 

Uçucu yağ bileşenleri bakımından %70 Carvacrol, %14 o-

Cymeneilk, %11 Thymol başlıca bileşenleri oluşturmuşlardır. 

Uçucu yağın içeriğinde toplamda 6 farklı bileşen tespit edilmiştir. 

Origanum majorana türünden elde edilen ortalama veriler 

aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 59 

Kanopi Çapı (cm): 40 

Yeşil Herba Verimi (kg): 330 

Drog Herba Verimi (kg): 145 

Dal Sayısı (adet): 16 

Drog Yaprak Verimi (kg): 78 

Uçucu Yağ Oranı (%): 4,8 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/255270?cm_sp=Insite-_-caSrpResults_srpRecs_srpModel_527-84-4-_-srpRecs3-1
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Uçucu yağ bileşenleri bakımından %61 Carvacrol, %20 

linalool, %6 Thymol başlıca bileşenleri oluşturmuşlardır. Uçucu 

yağın içeriğinde toplamda 7 farklı bileşen tespit edilmiştir. 

Origanum vulgare subs. hirtum türünden elde edilen 

ortalama veriler aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 96 

Kanopi Çapı (cm): 85 

Yeşil Herba Verimi (kg): 1302 

Drog Herba Verimi (kg): 504 

Dal Sayısı (adet): 28 

Drog Yaprak Verimi: 192 

Uçucu Yağ Oranı (%): 3,5 

Uçucu yağ bileşenleri bakımından %41 Carvacrol, %22  γ-

Terpinene, %14 o-Cymene başlıca bileşenleri oluşturmuşlardır. 

Uçucu yağın içeriğinde toplamda 7 farklı bileşen tespit edilmiştir. 

Origanum vulgare subs. gracile türünden elde edilen 

ortalama veriler aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 68 

Kanopi Çapı (cm): 45 

Yeşil Herba Verimi (kg): 635 

Drog Herba Verimi (kg): 304 

Dal Sayısı (adet): 36 

Drog Yaprak Verimi: 146 

Uçucu Yağ Oranı (%): 5,2 

Uçucu yağ bileşenleri bakımından %27 Carvacrol, %22 

Thymol, %18  γ-Terpinene başlıca bileşenleri oluşturmuşlardır. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/255270?cm_sp=Insite-_-caSrpResults_srpRecs_srpModel_527-84-4-_-srpRecs3-1


129 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

Uçucu yağın içeriğinde toplamda 14 farklı bileşen tespit 

edilmiştir. 

Origanum vulgare subs.vulgare türünden elde edilen 

ortalama veriler aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu (cm): 67 

Kanopi Çapı (cm): 42 

Yeşil Herba Verimi (kg): 528 

Drog Herba Verimi (kg): 218  

Dal Sayısı (adet): 24 

Drog Yaprak Verimi (kg): 83 

Uçucu Yağ Oranı (%): 2,0 

Kekik denemesinde her iki tür içinde elde edilen veriler ile 

daha önce farklı yerlerde farklı araştırmacılar tarafından yapılan 

çalışmalar bir birine benzer çıkmıştır (Baydar, 2014). 

4.3 ADAÇAYI  
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Adaçayında kurulan denemede Salvia officinalis türünün  

Siirt ekolojisinde adaptasyonu incelenmiştir. Deneme sonucunda 

elde edilen ortalama veriler aşağıda bulunmaktadır. 

Bitki Boyu (cm): 78 

Dal sayısı (adet): 13 

Yaprak Uzunluğu (mm): 67 

Yaprak Eni (mm): 20 

Yeşil Herba Verimi (kg): 2450 

Drog Herba Verimi (kg): 675 

Drog Yaprak Verimi (kg): 322 

Drog Yaprak Verimi (kg): 340 

Uçucu Yağ Oranı (%): 0,84 

Adaçayı denemesinde her iki tür içinde elde edilen veriler 

ile daha önce farklı yerlerde farklı araştırmacılar tarafından 

yapılan çalışmalar bir birine benzer çıkmıştır (Baydar, 2014). 



131 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

4.4 DAĞÇAYI  

 

 

Bitki Boyu (cm): 132 

Kanopi Çapı (cm): 68 

Drog Herba Verimi (kg): 460,76 

Dal Sayısı (adet): 14 

Drog Yaprak Verimi (kg): 192,25 

Kuru Sap Ağırlığı (kg): 172,19 

Uçucu Yağ Oranı (%)0,6 

Dağ çayı denemesinde her iki tür içinde elde edilen veriler 

ile daha önce farklı yerlerde farklı araştırmacılar tarafından 

yapılan çalışmalar bir birine benzer çıkmıştır (Sarı ve ark., 2005; 

Karadoğan ve ark., 2003;. Bilginoğlu 2015). 
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4.5 BİBERİYE 

 

 
 

Yas Ağırlığı (da/kg): 2304 

Kuru Ağırlığı (da/kg): 1161 

Kuru Yaprak Ağırlığı (da/kg): 536 

Uçucu Yağ Oranı (%): 1,6 

Biberiye denemesinde her iki tür içinde elde edilen veriler 

ile daha önce farklı yerlerde farklı araştırmacılar tarafından 

yapılan çalışmalar bir birine benzer çıkmıştır (Baydar, 2014).  

4.6 ÇÖVEN 

Çöven denemesinde yapılan çalışma neticesinde ölçüm ve 

verim alınamamıştır. Çöven bitkilerinin zayıf ve cılız bir gelişim 

gösterdikleri gözlemlendiği için sadece kök hasadı yapılmıştır. 
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Ancak kök hasadında da değerlendirilebilecek bir miktarda ürün 

elde edilememiştir. Buna rağmen çövende saponin miktar tayini 

için bir analiz yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde ortalama 

%2,5 oranında saponin olduğu tespit edilmiştir. Bu miktarın da 

daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslandığında oldukça az 

olduğu görülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda Gaygısız 

ve Akınerdem (1998) %15-25 arasında, İnan (2006) %11,20-

11,45 arasında, Aslancan ve ark., (2013) ise %19,48-22,85 

arasında tespit etmişlerdir. Elde edilen bu netice ışığında Siirt 

koşullarında çöven veriminin başarılı bir tarım için yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. 
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5. EKONOMİK ANALİZ  

Araştırma Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi içerisinde 

bulunan deneme alanlarında yürütülmüştür. Dikim yerlerinin 

hazırlanması, dikim işlemleri, damlama sulama hatlarının 

döşenmesi gibi faaliyetler ile birlikte bitki gelişiminin sağlanması 

amacıyla gerekli kültürel işlemler de her bitkinin ihtiyacına uygun 

olacak şekilde vejetasyon süresince uygulanmıştır. 

Brüt marj değerlerinin tespitinde geleneksel yetiştirme 

teknikleri esas alınmış ve brüt marj değeri aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır; 

Brüt Marj= Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) - Değişken 

Masraflar 

Gayrisafi üretim değeri kuru bitki, kuru yaprak, uçucu yağ 

ve lavanta için yaş çiçek satışlarından elde edilen değerlerdir. 
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Değişken masraflar ise ilk yatırım maliyetleri, sulama, 

gübreleme ve geçici işçi giderlerinden oluşmaktadır. 

İşçilik masraflarının hesabında bölgede tarım işleri için 

ödenen günlük (8 saat) işgücü ücreti baz alınmıştır. 

GSÜD hesaplamasında çalışmaya konu olan bitkilerin kuru 

ve yaş bitki parçaları ile uçucu yağlarının toptan fiyatları 

araştırılmış ve ortalama toptan satış fiyatları baz alınmıştır. 

Buna göre ürünlerin yıllar itibari ile brüt marj analiz tabloları 

TL/da bazında aşağıda verilmiştir. 

Çizelgelerden de anlaşılacağı üzere yatırım maliyetleri 

nedeniyle ilk yıl GSÜD tüm ürünlerde daha düşüktür. Hatta dağ 

çayı GSÜD ilk yıl negatif çıkmıştır. Sonraki yıllara elde edilen 

GSÜD ilk yıla göre daha yüksektir. Bununla birlikte dört üründe 

de görüldüğü üzere GSÜD içerisinde en büyük pay uçucu yağ 

satışından elde edilen değerdir. Her ne kadar yaş ve kuru olarak 

bitki parçası satışlarından da iyi bir gelir elde ediliyor olsa da 

hasat sonunda ürünlerden uçucu yağın alınması ve nihai ürün 

olarak değerlendirilmesi, yetiştiriciliği yapılan ürünlerin değerini 

ve önemini artırmaktadır. 

Buna en güzel örnek çizelgelerden de görüleceği üzere 

kekik ve lavantadır. Her iki üründe de uçucu yağların ayrıştırılıp 

değerlendirilmesi ile elde edilen değer ile birlikte GSÜD yaklaşık 

10 kat artmaktadır. Bu durum yörede üreticilerin bu ürünlere 

yönelmesinin teşvik edilmesi konusunda oldukça ikna edici bir 

veridir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi 

konusunda, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi geleneksel 

anlamda bitki parçası, meyvesi veya tohumlarının 

pazarlanmasının yanında uçucu yağlarının nihai ürün olarak 

pazarlanmasının esas olduğu ön plana çıkartılmalıdır. 

Söz konusu ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda 

izlenecek politikalar içerisinde sadece fide vb. üretim 
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materyallerinin desteklenmesi değil, üreticiye katma değeri 

yüksek nihai ürün elde edebileceği tesislerin de desteklenmesi 

ve/veya bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Çizelge 5.1 Biberiye Yetiştiriciliğinde Brüt Marj (TL/da) 

Satışlar İlk Yıl İkinci Yıl Üçüncü Yıl 

1- Kuru 9.288,00  9.288,00  9.288,00  

2- Kuru Yaprak 4.288,00  4.288,00  4.288,00  

3- Uçucu Yağ 16.291,15  16.291,15  16.291,15  

Brüt Kâr 29.867,15   29.867,15  29.867,15  

Maliyetler       

1-Yatırım Maliyeti  8.000,00                      -                         -    

2- Sulama 1.600,00  1.600,00  1.600,00  

3- Gübreleme 13,20  13,20  13,20  

4- İşçilik 2.500,00  2.500,00  2.500,00  

Toplam Masraf 12.113,20  4.113,20  4.113,20  

Net Kâr 17.753,95  25.753,95  25.753,95  

 
Çizelge 5.2 Dağçayı Yetiştiriciliğinde Brüt Marj (TL/da) 

Satışlar İlk Yıl İkinci Yıl Üçüncü Yıl 

1- Kuru  6.911,40   6.911,40   6.911,40  

2- Kuru Yaprak  2.883,75   2.883,75   2.883,75  

3- Uçucu Yağ  -     -     -    

Brüt Kâr  9.795,15   9.795,15   9.795,15  

Maliyetler 
   

1-Yatırım Maliyeti  8.000,00   -     -    

2- Sulama  1.400,00   1.400,00   1.400,00  

3- Gübreleme  50,04   50,04   50,04  

4- İşçilik  2.500,00   2.500,00   2.500,00  

Toplam Masraf  11.950,04   3.950,04   3.950,04  

Net Kâr -2.154,89   5.845,11   5.845,11  
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Çizelge 5.3 Kekik Yetiştiriciliğinde Brüt Marj (TL/da) 

Satışlar İlk Yıl İkinci Yıl Üçüncü Yıl 

1- Kuru  13.992,00   13.992,00   13.992,00  

2- Kuru Yaprak  5.664,00   5.664,00   5.664,00  

3- Uçucu Yağ  156.022,74   156.022,74   156.022,74  

Brüt Kâr  175.678,74   175.678,74   175.678,74  

Maliyetler 
   

1- Yatırım Maliyeti  8.000,00   -     -    

2- Sulama  1.600,00   1.600,00   1.600,00  

3- Gübreleme  50,04   50,04   50,04  

4- İşçilik  2.500,00   2.500,00   2.500,00  

Toplam Masraf  12.150,04   4.150,04   4.150,04  

Net Kâr  163.528,70   171.528,70   171.528,70  

 
Çizelge 5.4 Lavanta Yetiştiriciliğinde Brüt Marj (TL/da) 

Satışlar İlk Yıl İkinci Yıl Üçüncü Yıl 

1- Yaş Çiçek  5.600,00   5.600,00   5.600,00  

2- Kuru Yaprak  -     -     -    

3- Uçucu Yağ  51.412,54   51.412,54   51.412,54  

Brüt Kâr  57.012,54   57.012,54   57.012,54  

Maliyetler 
   

1- Yatırım Maliyeti  8.000,00   -     -    

2- Sulama  1.200,00   1.200,00   1.200,00  

3- Gübreleme  22,32   22,32   22,32  

4- İşçilik  2.500,00   2.500,00   2.500,00  

Toplam Masraf  11.722,32   3.722,32   3.722,32  

Net Kâr  45.290,22   53.290,22   53.290,22  
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6. 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öneriler ve Sonuç 

Araştırma neticesinde elde edilen bulgular ışığında Siirt ili 

ve benzer ekolojilerde Lavanta, Kekik (Origanum türleri), 

biberiye, dağ çayı ve adaçayının başarı ile yetiştirilebileceği 

anlaşılmıştır. Çöven bitkisinde ise araştırma bulgularına göre 

Siirt ilinde ekonomik bir yetiştiricilik olmayacağı düşünülmektedir. 

Ancak gelecekte çöven ile ilgili en az birkaç benzer araştırmanın 

yapılması ve nihai kanıya bundan sonra varılmasının daha uygun 

olacağı önerilmektedir.  

Çalışmada verilen eğitimlerin nihayetinde ise Siirt ilinde 

gerek üreticiler gerekse teknik elemanlar arasında bir farkındalık 

oluşturulmuştur. Oluşan bu farkındalığın ilk sonuçlarından biri 

olarak Siirt Kurtalan ilçesinde yürütülen “ALTERNATİF ÜRÜN 

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ” kapsamında 100 dekar 

alanda bir lavanta plantasyonu oluşturulmuştur. Bu proje 

kapsamında lavanta dikiminden önce de proje çalışanlarına ve 

üreticilerine dikim öncesi bir adet eğitim verilmiştir.  

 

 

 

 

 



139 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

 

 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 140 

 

 

 



141 | BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

 
 

 

 

 



BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 
TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  | 142 

 
Verilen eğitimin ardından lavanta plantasyonu 

oluşturulmuştur.  

Bu bağlamda Siirt ilinde gerek AR-GE gerekse üretim 

faaliyetlerinin desteklenmeye devam etmesi önem arz 

etmektedir. Binaenaleyh bu sektörde faaliyet gösterecek 

girişimcilerin de (sanayici, toptancı, perakendeci vb.) teşvik 

edilmesi oldukça önemlidir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin gerek Siirt ilinde gerekse Türkiye 

genelinde tarımının sağlıklı bir şekilde gelişimine devam 

edebilmesi için aşağıdaki önerilerinde dikkate alınması yararlı 

olacaktır: 
 

• Sektör paydaşlarının kurs, seminer, toplantı, çalıştay vb. 

gibi etkinliklerle eğitilmesi,  

• Siirt ili ve çevresinde yetiştirilebilecek, ekonomik değeri 

yüksek  tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması,  

• Farklı ve ekonomik değeri yüksek olan tıbbi bitkilerin 

adaptasyon çalışmalarının yapılarak ürün desenine 

katılarak bölge ekonomisine katkı sağlaması için gerekli 

çalışmaların yapılması, 

• Mısır, buğday, pamuk, baklagiller, meyve ve sebzeler 

gibi ürünlerin başarı ile yetiştirilemediği alanlarda uygun 

tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi 

tavsiye edilmektedir. Çünkü birçok kültür bitkisinin 

ekonomik olarak yetiştirilemediği alanlarda farklı tıbbi ve 

aromatik bitkilerin başarılı bir şekilde tarımının yapılması 

imkanı mevcuttur. 

• Tıbbi ve aromatik bitkiler alanın yetişmiş konu 

uzmanlarının (akademisyen, araştırmacı vb.) fikir ve 

düşüncelerinin alınıp hayata geçirileceği platformların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Teşekkür 

Bu çalışma, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen BAZI ÖNEMLİ 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE 

TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ 

tarafından desteklenmiştir.  
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