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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 

FARKLI İŞLEMLERLE ELDE EDİLEN MERCANKÖŞK (Origanum onites L. ) 
EKSTRAKTLARININ VE UÇUCU YAĞININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN 

BELİRLENMESİ 
 
 
 

Bekir Sami KUNDURACI 
 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Ali BAYRAK 
 
 

Mercanköşk veya İstanbul kekiği (Origanum onites L.) olarak da bilinen bitkinin   
destilasyon öncesi etanol ekstraktı (DÖE), destilasyon öncesi hekzan ekstraktı (DÖH), 
destilasyon sonrası etanol ekstraktı (DSE), destilasyon sonrası hekzan (DSE) ekstraktı, 
uçucu yağı ve karvakrol bileşeni, ayçiçek (Helianthus annuus) yağına  ilave edilmiştir.  
Antioksidan aktivite, aktif oksijen yöntemi (AOY), peroksit sayısı (PS) ve 
konjugasyonla ölçülmüştür.  
Mercanköşk uçucu yağında ana bileşen olarak karvakrol (%73.9), kontrol örneği olarak 
kullanılan ayçiçek yağında ise linoleik asit (% 56.04) temel yağ asidi olarak tespit 
edilmiştir.  
60 ºC’da yapılan fırın testi, peroksit sayısı ve konjuge dien trien değerleri ile izlenmiştir. 
Peroksit sayısı ve dien trien değerleri ile, (% 0.1 konsantrasyonunda) destilasyon öncesi 
hekzan ekstraktının, diğer ekstraktların tümünden (DÖE; DSE ve DSH) daha güçlü bir 
antioksidan aktivite gösterdiği anlaşılmıştır.  
Ransimat testiyle ayçiçek yağına ilave edilen uçucu yağın ve ekstraktların 110 ºC’daki 
oksidasyon dereceleri ölçülmüştür. Bu testle ekstraklar arasında DÖH’ da belirgin bir 
antioksidan etki görülmüştür. Ancak uçucu yağ ve karvakrol bileşeninin ayçiçek yağının 
oksidasyonunu engelleyen herhangi bir etkisi saptanamamıştır.  
 
Sonuçta mercanköşk bitkisinin destilasyon öncesi hekzan ekstraktının (DÖH) diğer 
ekstraktlar, uçucu yağ ve karvakrole göre daha iyi antioksidan etki gösterdiği tespit 
edilmiştir. 
 
 
Mart 2008, 50 sayfa 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mercanköşk, destilasyon, uçucu yağ, karvakrol, antioksidan, 
oksidasyon, ekstrakt. 
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OBTAINED WITH DIFFERENT METHODS 
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Before and after distillation, ethanol and hexane extracts of oregano or Istanbul oregano 
(Origanum onites L.), its volatile oil and also carvacrol were added into sunflower oil.  
Antioxidant activity was monitored by rancimat method, peroxide value and dien trien 
value.  
İt was determinated that main component of oregano essential oil was carvacrol (73.9 
%) and main fatty acid of sunflower oil used as control sample was linoleic asid (56.04 
%).  
Schaal oven test which was carried out at 60 ºC was followed with peroxide and 
congugate dien-trien value. % 0.1 concentration of hexan extract (HE) of oregano 
showed more antioxidant activity than same concentration of other all extracts (EE, 
DEE, DHE)  according to peroixide and dien-trien values.  
Antioxidative activities of essential oil and extracts added into sunflower oil were 
measured by rancimat method at 110 ºC. The results showed that HE had the most 
efficient antioxidant among the others. However, no effect was observered for carvacrol 
and essential oil on inhibition of oxidation.  
As a consequence, it was determined that oregano’s hexan extract showed more 
antioxidative activity compared to the other extracts, essential oil and carvacrol. 
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1. GİRİŞ 
 
 
Lipit oksidasyonu bitkisel ve hayvansal yağlarda, insan sağlığı açısından olumsuz 

etkileri olan serbest radikal oluşumunu teşvik eden reaksiyonlar zinciridir. Bu reaksiyon 

gıdaların depolanması sırasında başlar ve gıdada kötü koku oluşumu ile sonlanır. 

Yağlarda, herhangi bir yağ asidindeki çift bağın sayısı ve tipi, lipit oksidasyonu 

üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bazı yağ asitleri iki, üç veya daha fazla sayıda çift bağ 

içerirler ve oksidasyona aşırı derecede duyarlıdırlar. Bu nedenle oksidasyonun 

engellenmesi son derece önemlidir. En etkin engelleme yollarından biri antioksidan 

madde kullanımıdır.  

 
 
Antioksidanların fonksiyonu, otoksidasyona uğrayan zincirden, substrata hidrojen 

iyonları yerleştirerek aktif radikallerin uzaklaştırılması ve reaktif olmayan forma 

dönüştürülmesidir. 

 
 
Antioksidan maddeler doğal ve sentetik olarak iki sınıfa ayrılırlar. Son yıllarda sentetik 

antioksidanların insan sağlığına olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasından sonra doğal 

antioksidanların kullanımına giderek artan bir eğilim vardır. Doğal antioksidanların 

başlıca kaynaklarından biri de bileşimlerindeki etken maddelerden dolayı baharat ve 

tıbbi bitkilerdir.  

 
 
Baharat ve bitkiler, bitkisel yağların oksidasyonunun stabilitesinde önemli etkileri 

vardır ancak güçlü tat ve kokuya sahip bu baharatlar bitkisel yağların aromasını 

değiştirebilmektedir. Bu olumsuz durumu gidermek için bu materyallerin destilasyonu 

gereklidir.  

 
 
Bu çalışmada mercanköşk uçucu yağının, bu yağın etken bileşeni olan karvakrolün ve 

uygulanan değişik işlemlerle elde edilen ekstrakların antioksidan etkileri araştırılmıştır.  

 

 

 



2. KURAMSAL TEMELLER 

 
 
Lipit Oksidasyonu 
 
 
Lipitlerin oksidasyonu sonucu gıdalarda kötü koku ve bozulmalar meydana 

gelmektedir. Bunun yanında oksidasyon sırasında oluşan çeşitli tepkime ürünlerinin 

insan sağlığı açısından tehlike oluşturmakta hatta karsinojenik maddelerin oluştuğu ileri 

sürülmektedir.  

 
 
Lipitlerde oluşan oksidatif tepkimeler, oluşum şekil ve koşullarına göre kimyasal veya 

ezimatik olabildiği gibi, otokatalitik, termik oksidasyon, oksi-polimerizasyon ya da 

bunların karışımı şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Lipit oksidasyonunda yapıda bulunan 

doymamış bileşenlerin oranı ile oksijen miktarı tepkimelerin başlamasında temel 

faktördür. Bunların yanında yine ortamdaki ışık dalga boyu, çok değerlikli metallerin 

kontaminasyonu, su aktivitesi ve ortamın sıcaklık derecesi tepkimelerin başlaması ve 

hızlanmasını etkileyen diğer faktörlerdir (Kayahan 2003, Bayrak 2006).  

 
 
Otoksidasyon 
 
 
Yapılan çalışma verilerine göre, lipit oksidasyonundaki tepkime hızı, kismi oksijen 

basıncı, lipidin oksijenle temas ettiği yüzey genişliği, yağın bileşimindeki yağ asitlerinin 

çeşit ve miktarı, sıcaklık, nem gibi depolama koşulları,  içerdiği pro- ve antioksidanların 

etkinlik ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Oksidasyon 

tepkimelerinin hızlanması, spesifik bir evre olan “İndüksiyon Periyodu”nun 

aşılmasından sonra gerçekleşmektedir. Bununla birlikte yapılarında prooksidan 

maddeleri içeren gıdalardaki lipitler, indüksiyon periyodunu geçirmeksizin, doğrudan 

ve hızlı bir oksidasyon tepkimesi gösterirler (Kayahan 2003).  

 
 
 
 
 
 



2.1 Oksidasyon Mekanizması 
 
 
Otoksidasyon üç aşamada gerçekleşen bir reaksiyonlar zinciridir. Reaksiyon, sıcaklığa, 

ışığa, metal iyonlarına ve oksijene maruz kalan yağ asidinden (RH) hidrojen atomunun 

ayrılması ile başlar. Bu reaksiyon zincirleme bir reaksiyondur. Reaksiyon bir kez 

başladı mı o reaksiyon kendi kendine devam eder. Yağ asidinden bir hidrojen atomunun 

ayrılması ile aktif radikal (R*) oluşur. Reaksiyon daha sonra, oluşan bu aktif 

radikallerin ortamda bulunan oksijen ile bağlanması sonucu aktif peroksi radikallerinin 

(ROO*) oluşması ile gelişir. Oluşan aktif peroksi radikallerinin nötr yapıya 

geçebilmeleri için ya ortamda bulunan hidrojenlerden veya yağ asidi üzerindeki labil 

yapıdaki hidrojenlerden birini kendine çekerek bağlar ve böylece ilk oksidasyon 

ürünleri hidroperoksitler oluşur. Oluşan bu hidroperoksitler kararlı yapıda değillerdir, 

dolayısıyla ikinci derecedeki oksidasyon ürünlerine ve karbonilli bileşiklere 

parçalanırlar. Bunlar; aldehit, keton, asit, hidrokarbon ve epoksi asitlerdir. Bunlardan 

doymamış aldehit ve ketonlar en düşük duyum eşiğine sahiptir ve bu nedenle 

oksidasyonla oluşan aromalardan sorumludurlar (Bayrak 2006).  

 
 
Tüm bu parçalanma ürünleri, yağlara özgü acılaşmış koku ve lezzeti meydana getirir. 

Bu mekanizmanın temel basamakları aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
Başlangıç :                 X˙  +  RH                  R˙ +  XH  
 
 
Gelişme   :                 R˙  +  O2                             ROO˙ 
 
                                   ROO˙  +  Ŕ H                 ROOH   + R˙ 
 
 
Sonuç   :                     ROO˙  +  ROO˙                ROOR  +  O2 

          

                                   ROO˙  +  R˙                ROOR  
 
                                   R˙  +  R˙               RR 
 
 
İkincil başlangıç   :     ROOH                  RO˙  +  ˙OH    
 



                                   2 ROOH               RO˙  +  ROO˙  +  H2O 
 
Metallerce katalizlenen başlangıç :  
 
                                   Mn+  +  ROOH                RO˙  +  ˙OH   +  M(n+1)+ 

 
                                   M(n+1)+ +  ROOH               ROO˙  +   H+  +   M(n)+   
   
RH  : Yağ asiti   

ROOH : Hidroperoksit  

ROOR : Eter   

ROO˙  : Peroksi radikali 

RO˙  : Alkoksi radikali 

HO˙  : Hidroksi radikali 

R˙  : Lipit radikali 

 

2.2 Antioksidan Mekanizması  
 
 
Çoklu doymamış yağ asitlerini yüksek oranlarda içeren gıdaların tüketimi, oksidasyonu 

önlemek için antioksidanların önemini ve dolayısıyla kullanımını artırmaktadır. 

Özellikle yağlar ve yağ içeren gıdalara antioksidanların ilavesi, onların raf ömrünü 

uzatmak için uygulanan bir yöntemdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çizelge 2.1 Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan ve Türkiye’de kullanımına izin verilen 
antioksidan ve sinerjistler (Türk Gıda Kodeksi, 2003) 

 
 
ANTİOKSİDAN     SİNERJİSTİ 

Askorbik asit      İsoaskorbik asit 

Askorbat K ve/veya Na    İsopropil sitrat karışımı 

Askorbil palmitat ve stearat     

Butillenmiş hidroksi toluen (BHT)   Monogliserit sitrat 

Butillenmiş hidroksi anisol (BHA)   Fosforik asit 

Sitrik asit ve bu asidin Na tuzu   Stannous klorür 

Etilendiamin tetra asetik asit, kalsiyum  Tiyodipropiyonat dilauril 

Disodyum tuzu  

Galatlar (propil, oktil, dodesil gallat)   α-tokoferol 

Tokoferoller (doğal ve sentetik) 

 

 
 
Ülkemizde kullanımına izin verilen antioksidanların ve antioksidan sinerjistleri listesi 

yukarıda verildiği gibi olup Türk Gıda Kodeksinde de yer almaktadır. Antioksidanların 

fonksiyonu, oksidatif zincirden substrata hidrojen iyonları yerleştirerek aktif radikallerin 

uzaklaştırılması ve reaktif olmayan forma dönüştürülmesidir. Bu bileşikler daha sonraki 

safhada, moleküler rezonans yoluyla stabil hale getirilir. Bu işlemler arasında 

antioksidanın kendiside inaktive olur ve sonuçta başlangıçtaki gücünü kaybeder  

(Bayrak 2006).  

 
antioksidan 

Rº + AH                                 RH + Aº  
 
 
Sentetik antioksidanların kanserojenik olabileceği kuşkusundan dolayı BHA, BHT gibi 

antioksidanların gıdalarda kullanımı sınırlandırılmıştır (Madhavi and Salunkhe 1995, 

Jayaprakasha et al. 2003). Bu nedenle özellikle bitki orjinli doğal antioksidanların 

araştırılmasının önemi son yıllarda artmıştır. Birçok bitki ve baharatın, yağlarda ve yağlı 

gıdalarda oksidasyon gelişimini geciktirmede etkili olduğu belirtilmiştir. Bunlardan 



bazılarının antioksidan kapasitesinin sentetik antioksidanlardan daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Schwarz et al. 1996, Ruberto and Baratta 2000, Kulisic et al. 2004).  

 
 
Uçucu yağlar potansiyel antioksidanlardır. Lipofilik özelliklerinden ve radikal yakalama 

aktivitelerinden dolayı, yağ ve yağ içeren gıda sistemlerinde ürünlerin depolanması 

boyunca ortaya çıkan bazı kimyasal bozulmaları engellemek veya geciktirmek için az 

miktarda kullanımları mümkündür (Puertas-Mejía et al. 2002)    

 
 
2.3 Uçucu Yağlar ve Özellikleri 
 
 
Uçucu yağlar bitkilerden veya bitkisel droglardan elde edilen, oda sıcaklığında sıvı 

halde olan su buharı ile sürüklenebilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı 

karışımlardır. Açıkta bırakılınca oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden dolayı 

“uçucu yağ” eter gibi uçtuklarından dolayı da “eterik yağ” isimleri ile adlandırılırlar 

(Baytop 1983, Şarer vd. 1985). 

 
 
Uçucu yağlar bitkinin herhangi bir organında bulunabildiği gibi, bazen bitkinin bütün 

dokularında, bazen de bulunduğu familyaya göre belirli bir organda, salgı tüylerinde, 

salgı ceplerinde, salgı kanallarında veya salgı hücrelerinde de olabilmektedir. Uçucu 

yağın bitkide doğrudan doğruya protoplazmada veya hücre duvarındaki reçinemsi 

tabakanın ayrışmasıyla oluştuğu ileri sürülmekle birlikte, glikozitlerin hidrolizi yoluyla 

da meydana gelebilmektedirler. Kendilerine has renk, koku, tat ve görünüme sahip olan 

uçucu yağlarda terpenik hidrokarbonlar ve bunların oksijenli türevleri yanında, organik 

asitler, alkoller, fenoller ve ketonlar da bulunur. Yapılan bir çalışmada Origanum onites 

L.’nin uçucu yağ bileşiminde ana bileşen olarak; % 67.1 karvakrol, %12.8 linalol,  % 

3.7  p-simen, % 3.3 timol tespit edilmiştir (Erdemgil 1992).  

 
 
Aynı bitki türünden elde edilen uçucu yağda % 74.0 karvakrol tespit edilmiştir (Akgül 

ve Bayrak 1987). Scheffer ve ark. (1986) ise karvakrolü % 60.7-72.3 bulmuşlardır. 

Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada % 47-80 arasında karvakrol tespit edildiği 

belirlenmiştir (Başer 1995).  



Karvakrol: Mercanköşk uçucu yağından izole edildiğinde renksiz, açıkta bırakıldığında 

ve ışığın da etkisiyle donuk bir hal alır ve yapışkan bir sıvıya dönüşür, timolün 

izomeridir. Uçucu ve alkali özellik gösterir. Suda az, alkol ve eterde ise iyi çözünür. 

Güçlü bir antiseptik ve germisit (mikrop öldürücü) olarak tıpta ve oral yolla kullanılan 

preparatların bileşiminde yer alır. Yapay karvakrol bugün d-limonenden sentezlenen 

karvondan veya p-simenden üretilmektedir (Boydağ 1996). 

 

 

Şekil 2.1: Karvakrolun kimyasal yapısı 

 
 

Uyaroğlu vd. (2007) mercanköşk bitkisinden buhar destilasyonuyla uçucu yağ elde 

ettikler. Bu yağın karvakrol bileşeninin kısmen hepatektomi olan farelerde karaciğer 

üzerine rejeneratif etkisini araştırmışlar ve sonuçta karvakrolün karaciğerin yenilenme 

oranını artırdığını tespit etmişlerdir. 

 
 
2.3.1 Mercanköşk (Origanum onites L.) uçucu yağının elde edilmesi 
 
 
2.3.1.1 Destilasyon işlemi 
 
 
Birçok bileşen suya göre daha yüksek derecede kaynama noktasına sahiptir ve bu 

nedenle, kaynama noktasından daha düşük sıcaklıkta buhar fazına dönüşür ve buhar ile 

kolaylıkla taşınarak ortamı terk eder. Birçok uçucu yağ bu yöntemle elde edilir. 

Bitkilerden uçucu yağların ayrılması genellikle kısa zamanda meydana gelen anlık bir 

olay değildir. Bunun için bitkinin suyun içinde bir süre ıslatılarak yumuşatılması 

gerekir. Bu süre içinde yağı bulunduran hücrelerde parçalanma veya gevşeme meydana 

gelir (Bayrak 2006).   

 
 



Uçucu yağların elde edilmesinde birçok yöntem olmakla beraber, bu çalışmada 

kullanılan uçucu yağın elde edilmesinde su destilasyon yöntemi kullanılmıştır. 

 
 
Su destilasyon yöntemi: Küçük parçalar halindeki materyalin ve çiçeklerin 

destilasyonunda tercih edilen bir yöntemdir. Buhar, bu tür materyalin etkili bir şekilde 

distile edilmesinde başarılı değildir. Çünkü buhar, toz halindeki materyalde kanallar 

oluşturur ve çiçekler arasında ağır seyreder. Su destilasyonu birçok yönden buhar 

destilsyonuna benzer. Ancak aralarındaki fark su destilasyonunda materyal su ile temas 

halindedir.  

 
 
Birçok uçucu yağın kaynama noktası suyun kaynama noktasından yüksek olmakla 

birlikte, düşük sıcaklıklarda su buharı ile sürüklenebilecek yapıdadırlar. Bu prensipten 

hareketle, materyal distilasyon cihazına yerleştirilir, yeterli miktarda yani materyalin 

üstünü örtecek kadar su ilave edilir. Distilasyon aygıtı, ceketli ısıtıcı yardımı ile ısıtılır. 

Buharlaşan su ve uçucu yağ soğutucudan geçerek yoğunlaşır ve toplama kabına gelir. 

Bütün uçucu kısımlar toplama kabında toplanana kadar destilasyona devam edilir. 

Destilasyonun bütün tiplerinde, uçucu yağ ve su buharı bir kondansörde yoğunlaşır ve 

bir yağ ayırıcısında toplanır. Bazı uçucu yağların yoğunlukları sudan hafif, bazılarının 

ki ise sudan ağırdır. Separatörün özelliğine göre su ve yağ fazı birbirinden ayrılır 

(Bayrak 2006). Şekil 2.2’de su destilasyon düzeneğinin bir örneği ve ölçüleri 

verilmiştir. 

 

 

 



 

 

Şekil 2.2 Su destilasyonu yöntemiyle uçucu yağ elde etmede kullanılan Clevenger 
düzeneği ve ölçülendirilmesi 
 
 
2.4 Mercanköşkün (Origanum onites L.) Botanik Özellikleri ve Yayılışı  
 
 
Mercanköşk bitkisinin taksonomik özellikleri aşağıda verildiği gibidir. 
 
 

 Bölüm : Spermatophya 

 Alt Bölüm : Angiospermae 

 Sınıf : Dicotyledonae 

 Alt Sınıf : Dialypetalae 

 Takım: Tubiflorae 

 Familya: Labiatae 

 Cins: Origanum 

 Tür: onites  

 



Timol benzeri kokuya sahip bitkiler için “kekik” ifadesi kullanılır. Türkiye’de Labiatae 

familyasına dahil; Origanum (23 tür), thymus (40 tür), thymbra (2 tür), satureja (15 tür) 

ve coridothymus capitatus bitkileri kekik adı ile bilinir (Baytop ve Başer 1995). 

 
 
Oregano, Lamiaceae (Labiatae) familyasının önemli bir üyesidir. Türk ve Yunan 

Origanumu olarak bilinen oregano türleri de bu gruba aittir (Peter 2004).  

  
 
Ülkemizde 21 origanum türü bulunmaktadır. Bunlardan biri de mercanköşk veya 

İstanbul kekiği olarak bilinen Origanum onites L.’dir ve Türkiye’nin önemli ihraç 

ürünleri arasındadır (Akgül 1993). 

 
 
Mercanköşk yarı çalımsı, 65 cm’ye kadar boylanan, sert tüylü bir bitkidir. Dalların 

sayısı her gövdede 10 çifte kadar olmakta ve boyları 13 cm’ye kadar çıkmaktadır. 

Yaprak saplıdan hemen hemen sapsıza kadar, kordat, ovat veya eliptik, 3-22 x 2-19 mm, 

seyrek, damarlar alt yüzeyde hemen hemen belirgindir. Kayalık tepeler ve yamaçlarda 

genellikle kireçtaşı üzerinde, bazen gölge yerlerde, deniz seviyesinden 1400 m 

yükseklikte yetişmektedir (Davis 1982). Şekil 2.3’de bitkinin tek ve toplu haldeki 

fotoğrafı verilmiştir. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3  Mercanköşk  (O. onites L.) bitkisinin görünümü 

 

 



Mercanköşk geniş bir dağılım alanına sahiptir. Yunanistan’ın güneyinde, Girit ve diğer 

birçok Yunan adasında ve Türkiye’nin güneyi ile batısında bulunur. Genellikli yüksek 

rakımlarda kayalıklı alanlarda yetişir. Nisan ayından Ağustos’a kadar çiçek açar 

(Ietswaart 1980).  

 
 
Mercanköşkün Türkiye’deki coğrafi dağılımı Şekil 2.4’de verilmiştir (Boydağ 1996).   

 

 

Şekil 2.4 Mercanköşk bitkisinin Türkiye’deki dağılımı 

 
 
2.5 Mercanköşkün Kullanım Alanları 

 
 
Türkiye’de yetişen mercanköşk türleri genellikle baharat, çeşni ve halk ilacı olarak 

kullanılmaktadır. Bu kekik türleri arasında en çok kullanılanları, O. majorana L., O. 

vulgare L., ve O. onites L.’dir (Baytop ve Öztekin 1984, Baytop 1991) 

 
 
 “Ak kekik, peynir kekiği, güveyotu, mercanköşk, İstanbul kekiği” gibi adlar ile bilinen 

Origanum onites L. bitkisi genellikle kekik olarak bilinmektedir. Midevi, sedatif 

(sakinleştirici), antimikrobiyel, antiseptik, antihelmintik (bağırsak kurtlarına öldünücü 

etkisi olan), kardyovasküler, stimulan (uyarıcı) özelliklerinden dolayı geniş bir kullanım 

alanına sahiptir (Cingi et al. 1991).  



Ayrıca et ve et ürünlerinde, pizza, çorba, salata ve birçok gıda ürününde 

kullanılmaktadır. Mercanköşk yağı ve oleoresini alkollü içki ve alkolsüz içeceklerde ve 

ayrıca kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.  

 
 
Ayrıca kekiğin su destilasyon ürünü olan uçucu yağı ve yağ altı suyu (kekik suyu) mide, 

bağırsak rahatsızlıklarına (karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık), şeker hastalığı gibi 

endokrin sistem rahatsızlıklarında safra artırıcı özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır 

(Aydın vd. 1993). 

 
 
2.6 Mercanköşkün Kimyasal Özellikleri  

 
 
Mercanköşk uçucu yağı açık sarı veya amber renginde, akışkan bir sıvıdır. Bu tür kekik 

içerdiği uçucu yağdan dolayı çok hoş bir kokuya sahiptir. Yapılan çalışmalar sonucunda 

uçucu yağ veriminin % 1.5-4.6 arasında değiştiğini ve yağın ana bileşiklerinin 

oranlarının bitkinin yetiştiği bölgeye göre farklılık gösterdiği ve ana bileşenlerin 

karvakrol (% 50-82), linalol (% 0.04-1.9), p-simen (% 0.01-10.9), γ-terpinen (% 0.09-

7), timol (% 0-1.9) olduğu, Antalya yöresinde karvakrolce fakir (% 0.3), linalolce 

zengin (% 91.9) kemotipine rastlandığı bildirilmiştir (Azcan 1998).  

 
 
Bitkinin içerdiği karvakrol oranı bitkinin toplandığı mevsime göre de değişiklik 

gösterebilmektedir. Örneğin şubat ayında bitkide karvakrol sentezi henüz 

tamamlanmadığı için p-simen oranı yüksek, karvakrol oranı düşük bulunmuştur (Azcan 

1998). 

 
 
Uçucu yağ ekstraktının antioksidan aktiviteye sahip olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya 

konulmuştur (Akgül 1993, Peter 2004).  

 
 
Toplanan ham materyal ve bu materyalin etanol ekstraktı kızartma pamuk yağına ilave 

edilmiş ve yağın oksidasyon stabilitesinin arttığı bulunmuştur (Houhoula et al. 2004).  



60 ºC’da yapılan depolamada bu kekik türünün aseton ekstraktı, yağ-su emülsiyonu ve 

ayçiçek yağında antioksidan etki gösterdiği saptanmıştır (Abdalla and Roozen 1999).  

 
 
Mercanköşk uçucu yağının ham ve pişmiş tavuğun yağ oksidasyonunu geciktirdiği, 

düşük konsantrasyonda (100 ppm) güçlü antioksidan etkinin olduğu saptanmıştır 

(Ruberto et al. 2002, Botsoglou et al. 2002).  

 
 
Kulisic et al. (2004), yaptığı bir çalışmada İstanbul kekiği uçucu yağının antioksidan 

aktivitesinin askorbik asitten az, ancak BHT ve α-tokoferoller ile benzer bir etkisinin 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

 
 
Şahin vd. (2004), metanol ekstraktının güçlü bir serbest radikal tutucu olduğunu tespit 

etmişler ve oksidasyonu % 32 oranında engellediğini bulmuşlardır.  

 
 
Mercanköşkden elde edilen kekik suyu üzerinde kimyasal ve farmokolojik olarak 

ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Laboratuvar koşullarında elde edilen kekik suyu, önce 

n-hekzan ile sonra kloroform ile ekstre edilmiştir. Ekstreler GC/MS ile analiz edilmiş ve 

farklı bileşime sahip oldukları bildirilmiştir. Hekzan ekstresinin karvakrolce zengin 

olduğu, kloroform ekstresinin ise p-ment-4-en-1.2 diol ve bu bileşiğin 3-en izomerini 

taşıdığı görülmüştür (Başer 1995, Aydın vd. 1996b).  

 
 
Kekik üzerine yapılan farmokolojik çalışmalarda, kekik uçucu yağında bulunan terpenik 

bileşiklerin Clostridium botilinum, Vibrio parahaemolyitica, Staphlococus aureus ve 

Salmonella typhimurium gibi patojen bakterilerin gelişimini 500 ve 2000 ppm 

dozlarının engellediği görülmüştür (Kıvanç ve Akgül 1986, Dortunç ve Çevikbaş 1992). 

 
 
2.7 Kekik İhracatı 

 
 
Dünya kekik ticaretinin yaklaşık %70’i Türkiye gerçekleştirmektedir. Türkiye’den 

yapılan ihracatın büyük bölümünü mercanköşk türleri oluşturmakta olup, bu türler 



arasında en büyük paya Origanum onites L. sahiptir. Bu bitki doğadan toplanabildiği 

gibi, kültüre alınarak da üretimi yapılmaktadır (Anonymous 2007a). 

 
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2006 yılında toplam 7979 ton 

kekik üretimi yapılmıştır. Ancak bu miktardan daha fazlası dağlarda doğal olarak 

yetişmekte ve yerli halk tarafından toplanmaktadır. 2006 yılı verilerine göre ülkemizden 

2600 ton öğütülmemiş ve 9570 ton öğütülmüş kekik ihrac edilmiştir. 2006 yılında 

yapılan bu ihracattan toplam 22 554 111 dolar döviz geliri sağlanmıştır. Yine 2006 

yılında, 379 541 dolar değerinde 9022 kg ham kekik yağı ve 1 132 420 dolar değerinde 

14194 kg terpeni alınmamış kekik uçucu yağı ihracatı yapılmıştır. Öğütülmüş veya 

öğütülmemiş haldeki kekiği ithal eden en önemli ülkeler ABD, Almanya, İtalya, 

Avustralya ve Kanada’dır. Türkiye’nin kekik ihracatı son yıllarda artış göstermektedir.  

2000 yılında 16 371 376 dolar olan toplam kekik ihracat geliri, 2006 yılında 22 554 111 

dolara çıkmıştır (Anonymous 2007a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 
 
3.1 Materyal 

 
 
Bitki materyali (Origanum onites L.)  Mayıs 2006 tarihinde Muğla ilinden sap ve 

çiçekli kısımlarıyla birlikte toplanmıştır. Materyal, üstü kapalı havadar bir yerde 

kurutulmuş, sonra bitki yaprakları saplarından ayrılmış ve destilasyon için yapraklarda 

boyut küçültmesi yapılmıştır.  

Kontrol için kullanılan ayçiçek yağı rafine edilmiş olup piyasadan temin edilmiştir. 

 
 
3.2 Yöntem  

 
 
3.2.1 Uçucu yağın elde edilmesi  

 
 
Uçucu yağ elde edilmesinde genel bir uygulama olan Clevenger düzeneği kullanılarak 

su destilasyonu yöntemi uygulanmıştır. Mercanköşk yaprakları Clevenger düzeneği ile 

uçucu yağ miktarı sabit kalana kadar destile edilmiştir. Elde edilen uçucu yağın (V/m) 

suyu çok az miktarda sodyum sülfat kullanılarak uzaklaştırılmış ve analiz edilinceye 

kadar +4 ºC’da muhafaza edilmiştir.  

 
 
3.2.2 Ekstrakların hazırlanması  

 
 
Mercanköşk yaprakları kurutulup, boyut küçültmesi yapıldıktan sonra bundan 10-15 g 

alınarak Soxhlet düzeneğinde, sıcaklığı çözücülerin kaynama noktalarını geçmeyecek 

şekilde 350 mL hekzan ve etanol ile ekstrakte edildi. Ekstraklar Whatman filtre kağıdı 

(No:1) ile süzüldü ve döner buharlaştırıcı (Buchi R110, Switzerland) yardımı ile 35 

ºC’da vakum altında konsantre edildi. Elde edilen bu katı kısmın miktarı belirlendikten 

sonra kendi çözücüsünden 5 mL ilave edilerek tekrar çözündürülmüştür. Ekstraklar 

kullanılmak üzere -18 ºC’da muhafaza edilmiştir.  

 



Destile sonrası ekstrakların hazırlanması amacıyla uçucu yağ elde edildikten sonra arta 

kalan kısım 40 ºC’da etüvde kurutulmuş ve yukarıda verilen işlem basamakları aynen 

tekrarlanmıştır. 

 
 
Bu çalışmada kullanılan DÖH, DSH, DÖE, DSE ekstraklarından 1000 ppm alınarak 

ayçiçek yağının bulunduğu kahve renkli cam şişelere ilave edilmiş ve aynı yağla 

tamamlanarak, homojenize edilmiştir. İşlem basamakları Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1 Ekstrakların hazırlanmasında uygulanan işlem basamakları 

Ham materyal (yaprak) 

Öğütülmüş (küçültülmüş) materyal 

         Öğütme 
(küçültme) işlemi 

Destilasyon (su) Soxhlet ekstraksiyonu  
(çözücü) 

Uçucu yağ Atık kısım 

Destile sonrası 
hekzan ekstraktı 

(DSH) 
 

Destile sonrası 
alkol ekstraktı 

(DSE) 

Destile öncesi 
hekzan ekstraktı 

(DÖH) 
 

Destile öncesi 
alkol ekstraktı 

(DÖE) 

Soxhlet ekstraksiyonu (çözücü) 



3.3 Analiz Yöntemleri  

 
 
3.3.1 Yağ asitleri bileşimi analizi  

 
 
Ayçiçek yağı Anonymous (1990)’da belirtilen yönteme göre esterleştirilmiş ve bu 

esterler aşağıda çalışma koşulları verilen gaz kromatografisi cihazına enjekte edilerek 

analiz edilmiştir. Sonuçlar % olarak verilmiştir. Kromatogram pikleri standart yağ asidi 

metil esterlerinin geliş zamanları dikkate alınmak sureti ile tanımlanmıştır. Aynı işlem 

esterleştirilmiş yağ örneği içinde yapılmış ve karşılaştırılmıştır. 

 

Gaz kromatografisi                  : Shimadzu GC-2010 

Detektör                                   : FID (Flame Ionization Detector) 

Kolon                               : DB 23 kapiler kolon (Agilent J&W) uzunluk 60 m, iç     

                                                   çap 0.25 mm, film kalınlığı 0.25 µm  

Taşıyıcı gaz                             : He (0.71 mL/dakika) 

Split oranı                                : 1:100 

 
Enjeksiyon bloğu sıcaklığı       : 250°C 

Kolon sıcaklığı                         : 210°C 

Detektör sıcaklığı                     : 240°C 

Enjeksiyon miktarı     :1 µL 

 

3.3.2 Uçucu yağ oranı 

 
 
Uçucu yağ, mercanköşkün sadece yaprakları, Guenther (1955), Tanker ve Tanker 

(1976)’in sudan hafif uçucu yağlar için önerdiği Clevenger düzeneği kullanılarak su 

destilasyonu yöntemi ile elde edilmiştir. Damıtma düzeneğinin 2 litrelik balonuna 

küçültülmüş 100 g bitki örneği tartılarak konmuş ve üzerine 500-600 mL su ilave 

edildikten sonra ısıtılmıştır. Damıtma işlemi, dereceli kısımda toplanan yağ seviyesi 

değişmeyinceye kadar sürdürülmüştür. Düzenek kendi halinde soğutulduktan sonra 

toplanan yağın son hacmi okunmuş ve buradan % olarak uçucu yağ miktarı 

hesaplanmıştır.  



 
 
3.3.3 Uçucu yağın bileşimi  

 
 
Elde edilen uçucu yağ, 1:100 (v/v) asetonda seyreltilmiş ve bundan 1 µL GC-MS 

cihazına enjekte edilmiş olup, miktarı integrasyon yöntemi ile % olarak belirlenmiştir. 

Bileşenler, GC-MS kütüphanesinden yararlanarak teşhis edilmiştir. 

 

Gaz kromatografi : Hewlett Packard 6890 N GC 

Dedektör  : HP 5973 mass dedektör 

Kolon : HP-5 MS, kapiler kolon (30 m, 0.25 mm iç çap, 0.25 µm film     

kalınlığı) 

Taşıyıcı gaz  : He ( 1 mL/dakika) 

İyonlaşma enerjisi : 70 eV 

Split oranı  : Splitless 

Enjeksiyon Bloğu : 220 ºC 

Kolon : 50 oC’da 3 dakika, (2) 50-150 oC’da 3 oC/dakika (3) 150 oC’da 

10 dakika (4) 150-250 oC’da 10 oC/dakika 

Dedektör bloğu : 290 ºC  

Enjeksiyon miktarı : 1 µL 

 

 

3.3.4 Fırın testi (Schaal oven)  

 
 
Fırın testi hızlandırılmış oksidasyon testlerinden biridir. Oksidasyon, hava sirkülasyonu 

olan 60 ºC’luk etüvde hızlandırılmıştır. Örneklerin oksidasyon değişiminin izlenmesi 

amacıyla, depolama sırasında belli aralıklarla peroksit sayıları (Anonymous 1989a), 

dien ve trien değerleri (Anonymous 1989b) önerilen yöntemlere göre yapılmıştır.  

 

Absorbans ölçümleri 232 ve 270 nm’de Hitachi U-2800A UV/VIS spektrofotometre 

kullanılarak yapılmıştır. 

 



 
3.3.5 Aktif oksijen yöntemi (AOY) 

 
 
Ransimat testi, belirli sıcaklık ve hava akışında okside yağlardan oluşan uçucu ana 

ürünlerin artışına karşı belirli bir kırılma noktasının, diğer bir ifade ile indüksiyon 

periyodunun belirlenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Ransimat testinde, (Metrohm 

model 743, Herisan, Switzerland) 20 L/saatlik hava akış hızında, 110 oC sıcaklıkta ve 

Anonymous Official Method, 1989c dikkate alınarak uygulanmıştır. Oksidasyon 

stabilitesi, indüksiyon periyodu (saat) olarak ifade edilmiştir.  

 
 
3.3.6 Peroksit  sayısı 

 
 
Peroksit sayısı (PS), yağda peroksit formunda bağlı oksijen miktarını göstermektedir ve 

oksidasyon düzeyi hakkında fikir verir. Bu yöntem  yağın asetik asit kloroform 

çözeltisinde çözünmesi ve potasyum iyodür kullanılarak nişasta belirteci sodyum 

tiyosülfat ile titrasyon esasına dayanır.  

 
 
Peroksit sayısı, yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü olup, 1 g yağdaki  aktif 

oksijenin mikrogramı olarak miktarıdır. Yapılan analiz sonuçlarına göre peroksit 

sayıları milieşdeğer O2/kg yağ cinsinden hesaplanmıştır (Anonymous 1989a).  

 
 
3.3.7 Konjuge dien ve trien analizleri 

 
 
Çoklu doymamış yağ asitlerinden hidroperoksitlerin oluşumu sırasında yapıda da 

konjugasyonlar oluşur. Bu oluşum da 232 ve 270 nm’deki UV bölgesinde 

absorplanmaya neden olur. Konjuge dien oluşumu arttıkça 232 nm’deki özgül soğurma 

değeri artış gösterir. 270 nm’de özgül soğurma değeri ise aldehit ve ketonların 

oluşumuna paralel olarak artış gösterir. 

 
 



Bu çalışmada, DÖH, DÖE, DSH, DSE, karvakrol ve uçucu yağ ayçiçeği yağına ilave 

edilmiş, 60 ºC’da etüvde oksidasyona bırakılan örneklerde oluşan konjugasyonlar UV-

VIS Spektrofotometrede belirlenmiş (Anonymous 1989b) olup, sonuçlar E değerleri 

olarak verilmiştir. 

 
 
3.3.8 İstatistik değerlendirme 

 
 
Araştırmada elde edilen sonuçların istatistik değerlendirilmesi SPSS paket programı 

kullanılarak yapılmıştır (SPSS 2002). Grup ortalamaları arasındaki farklılığın önemli 

olup olmadığı Varyans Analiz Tekniği (ANOVA) uygulanarak hesaplanmıştır. ANOVA 

sonucunda gerekli olduğu zaman hangi grup ortalamaları arasındaki farklılığın önemli 

olduğu Asgari Önemli Fark (LSD) testi uygulanarak belirlenmiştir (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
 
4.1 Ayçiçek Yağının Yağ Asidi Bileşimi  

 
 
Yağ asitleri enjekte edilen µL başına %’de derişim cinsinden hesaplanmıştır. Ayçiçeği 

yağının yağ asiti bileşimi Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.1 Ayçiçek yağının yağ asidi bileşimi  
 
Yağ asitleri Bileşim, % 

Miristik asit (C14:0) 0.06 

Palmitik asit (C16:0) 5.83 

Palmitoleik asit (C16:1) 0.14 

Margarik asit (C17:0) 0.04 

Margaroleik asit (C17:1) 0.03 

Stearik asit (C18:0) 3.65 

Elaidik asit (trans-oleik asit)  (C18:1) 0.05 

Oleik asit (C18:1) 33.06 

Linoleik asidin trans formu (C 18:2) 0.20 

Linoleik asit (C18:2) 55.84 

Linolenik asit (C18:3) 0.05 

Araşidik asit (C20:0) 0.25 

Gadoleik asit (C20:1) 0.14 

Behenik asit (C22:0) 0.66 

TOPLAM 100 

 

 



Ayçiçek yağında yağ asidi bileşimi başlıca linoleik asit % 55.84, oleik asit % 33.06, 

palmitik asit % 5.83 ve stearik asit %3.65 oranlarında, behenik asit (% 0.66), araşidik 

asit (% 0.25), linoleik asidin trans formu (% 0.20), gadoleik asit (% 0.14), pamitoleik 

asit (% 0.14), miristik asit (% 0.06), linolenik asit (% 0.05), elaidik asit (trans-oleik asit)  

(% 0.05), margarik asit (% 0.04) ve margaroleik asit (% 0.03) oransal olarak eser 

miktarda bulunmuştur.   

 
 
Ayçiçek yağı bileşimi üzerinde çalışan, Yazıcıoğlu ve Karaali (1983), yaptıkları bir 

çalışmada ayçiçek yağında yağ asidi bileşimini linoleik asit % 61.1, oleik asit % 24.3, 

palmitik asit % 7.9 ve stearik asit % 6.2 olarak bildirmişlerdir.  

 
 
Bayrak ve Bayraktar (1995), yaptıkları çalışmada farklı bölgede kurdukları denemede 

Ekiz-1 ve Ekiz-2 adı verilen ayçiçek yağlarının yağ asidi bileşimini sırasıyla; palmitik 

asit % 7.52-7.16, stearik asit % 5.44-7.48, oleik asit % 41.99-43.38, linoleik asit % 

44.73-40.26, araşidik asit % 0.30-0.54 arasında bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

  
 
Abdalla ve Roozen (1999), ayçiçek yağı üzerine  yaptıkları bir çalışmada yağ asitlerini 

% 6.6 palmitik asit, % 3.9 stearik asit, % 21.4 oleik asit ve % 68.1 ile linoeik asit olarak 

tespit etmişlerdir. 

 
 
Niklova et al. (2001) tarafında yapılan araştırmada, ayçiçek yağında yağ asitlerini % 6.1 

palmitik asit, % 0.1 palmitoleik asit, % 3.7 stearik asit, % 24.2 oleik asit, % 64.4 

linoleik asit, % 0.2 linolenik asit, % 0.3 araşidik asit, %0.4 gadoleik asit, % 0.6 behenik 

asit olarak belirlemişlerdir.  

 
 
Valesco et al. (2004), ayçiçek yağında bulunan başlıca yağ asitlerinin % 6.4 ile palmitik 

asit, % 4.7 stearik asit, % 21 oleik asit ve % 67.7 linoleik asit olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Kıralan vd. (2007), ayçiçek yağında başlıca yağ asitlerini %61.47 linoleik asit, %25.95 

oleik asit, %6.48  palmitik asit ve %4.19 stearik asit olarak bulmuşlardır.  

 



Yapılan bütün bu çalışmalara göre, ayçiçek yağında bulunan yağ asitlerine ait değerler 

(linoleik, palmitik ve stearik asit) Yazıcıoğlu ve Karaali (1983), Abdalla ve Roozen 

(1999), Niklova et al. (2001), Valesco et al. (2004), Kıralan ve ark. (2007)’nın 

belirlediği değerlerden daha düşük, oleik asit miktarı ise bildirilen değerlerden daha 

yüksek bulunmuştur.  

 
  
Bunun muhtemel nedenleri, yetişme koşulları, iklim, tohumların yağ asidi sentezleme 

kinetiği, uygulanan ekstraksiyon işlemi gibi birçok parametreden ileri gelebileceği 

düşünülmektedir. 

 
 
4.2 Uçucu Yağın Kimyasal Bileşimi  

 
 
Mercanköşk uçucu yağının GC-MS ile elde edilen bileşenlerine ait sonuçlar Çizelge 

4.2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2 Mercanköşk (Origanum onites L.) uçucu yağının bileşimi 

 
Alıkonma zamanı, dakika Bileşen ismi Derişim, % 

8.62 α-pinen 0.35 

9.19 Kamfen 0.12 

10.35 β-pinen 0.06 

11.07 Mirsen 1.06 

12.13 α-terpinen 1.18 

12.52 p-simen 3.88 

14.13 γ-terpinen 5.96 

15.43 Terpinolen 0.18 

18.99 İsoborneol 1.04 

19.57 Terpinen-4-ol 1.29 

23.75 Karvon 0.15 

24.99 Timol 0.29 

25.83 Karvakrol 73.9 

30.35 β-karyofilen 2.09 

31.71 α-humulen 0.13 

32.84 Germakrin-D 0.13 

34.03 β-bisabolen 1.66 

34.57 δ-cadinen 0.16 

36.64 Spatulenol 0.42 

36.85 Karyofilen oksit 0.53 

TOPLAM  94.58 

 



Mercanköşk uçucu yağında 20 bileşen tanımlanmş olup, bunların oranı yağın toplam % 

94.58’ini oluşturmaktadır. Uçucu yağda ana bileşen olarak; % 73.9 karvakrol, % 5.96 γ-

terpinen, % 3.88 p-simen, % 2.09 β-karyofillen, % 1.66 β-bisabolen, % 1.29 terpinen-4-

ol, % 1.04 isoborneol, % 1.18 α-terpinen, % 1.06 mirsen tespit edilmiştir.  

 
 
Akgül ve Bayrak (1987), Origanum onites L. türünün uçucu yağında % 74.06 

karvakrol, % 5.28 p-simen, %3.10 terpin-4-ol, % 2.51 α-terpinen, % 2.08 borneol, % 

2.04 γ-terpinen, % 1.47 linalol, % 1.36 timol tespit etmişlerdir. 

 
 
Azcan (1998) aynı bitki türünün uçucu yağında % 71.22 karvakrol, % 5.97 timol, % 

4.11 p-simen bileşenlerini tespit etmiştir. 

 
 
Ceylan vd. (1999), yaptıkları bir çalışmada, Muğla yöresinden topladıkları O. onites 

uçucu yağında % 75.88 karvakrol, % 7.7 1.8-sineol, % 6.84 terpinen, % 5.54 borneol, % 

2.32 a-pinen bulunduğunu bildirmişlerdir.  

 
 
Azcan vd. (2000), yaptıkları başka bir çalışmada mercanköşk uçucu yağında % 71.22 

karvakrol, % 5.97 timol, % 4.18 p-simen, % 2.20 γ-terpinen, % 1.74 linalolü ana 

bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır.  

 
 
Oflaz vd. (2002), yaptıkları bir çalışmada, Muğla-Fethiye yöresinden topladıkları 

Mercanköşk uçucu yağında % 67 karvakrol, % 4.5 p-simen, % 4.5 terpinen, % 4 linalol, 

% 3.7 timol tespit etmişlerdir.  

 
 
Gounaris et al. (2002), mercanköşk yapraklarından uçucu yağ elde etmişler ve elde 

edilen bu uçucu yağda % 58.73 karvakrol, % 5.98 p-simen, % 10  terpinen, % 0.25 

linalol, % 0.4 timol, % 4 borneol tespit etmişlerdir. 

 
 
Sokovic et al. (2002), ise aynı türün uçucu yağında % 58.6 karvakrol, % 7.4 p-simen, % 

6.4  terpinen, % 1.7 α-pinen, % 4.9 borneol bulunduğunu bildirmişlerdir. 



Baydar vd. (2004), mercanköşk uçucu yağında % 86.9 karvakrol, % 3.9 γ-terpinen, % 

2.9 p-simen, % 1.3 mirisin tespit etmişlerdir. 

 
 
Bu çalışmada mercanköşk uçucu yağında bulunan karvakrol değeri Oflaz vd. (2002), 

Gounaris et al. (2002)  ve Sokovic et al. (2002)’dan yüksek, Baydar ve ark. (2004) ve 

Ceylan ve ark. (1999)’dan düşüktür. γ-terpinen miktarı Baydar ve ark. (2004), Oflaz vd. 

(2002)’dan yüksek, Sokovic et al. (2002) , Gounaris et al. (2002), Ceylan vd. 

(1999)’dan düşüktür. P-simen miktarı Baydar vd. (2004)’dan yüksek, Oflaz vd. (2002), 

Gounaris et al. (2002) ve Sokovic et al. (2002)’dan düşüktür.  

 
 
Aynı bitki türü uçucu yağının bileşimindeki bu farklılıklar genel olarak iklim, toprak, 

hasat zamanı ve özellikle uçucu yağın elde edilme yöntemleri ile boyut küçültmesi gibi 

parametrelerden ileri geldiği düşünülmektedir.  

 
 
4.3 Fırın  Testi  
 
 
Hızlandırılmış oksidasyon testleri yapılarak yağların oksidasyon stabiliteleri 

belirlenebilir ve dolayısıyla raf ömrü tahmin edilebilir. Fırın testi de bu testlerden 

biridir. Bu test ile yağ, 60 ºC gibi sabit bir sıcaklıkta tutularak oksidatif değişimi 

izlenmiştir. Fırın testinde oksidasyon, peroksit sayısı ve özgül soğurma değerleri (dien-

trien) ile izlenmiştir.  

 
 
4.4 Peroksit Sayısı Değerleri 
 
 
Kontrol olarak kullanılan ayçiçek yağının ilk peroksit sayısı 4.05 milieşdeğer O2/kg 

(meq O2/kg) olarak ölçülmüştür. 

 
 
Bu amaçla değişik aşamalarda ve değişik çözücülerle elde edilen ekstrakların tümü, 

uçucu yağ ve karvakrol bileşimi ayçiçek yağına ilave edilmeden ve edildikten sonra 

deneysel olarak bulunan peroksit sayıları  Şekil 4.1. ve Şekil 4.2’ de gösterilmiştir. 

Ölçülen değerler Ek 1’de verilmiştir. 
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Şekil 4.1 Farklı oranlarda ekstrakt içeren ayçiçek yağlarının 60 ºC’da 12 gün boyunca 

peroksit sayılarındaki değişimi (meq O2/kg ) 
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Şekil 4.2 Farklı oranlarda uçucu yağ ve karvakrol içeren ayçiçek yağının 60 ºC’da 12 

gün boyunca peroksit sayılarındaki değişimi (meq O2/kg) 
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Şekil 4.3 Farklı oranlarda ekstrakt, uçucu yağın ve karvakrol içeren ayçiçek yağının 60 

ºC’da 12 günün sonundaki peroksit sayısı değerleri (meq O2/kg) 
 
 
Şekil 4.1’de görüldüğü gibi depolamada 12. günün sonunda kontrol örneğinin peroksit 

sayısı 151.91’e çıkmış, buna karşın destile öncesi hekzan ekstraktı 84.35, destile sonrası 

hekzan ekstraktı 112.3, destile öncesi etanol ekstraktı 116.41 ve destile sonrası etanol 

ekstraktının 103.44 peroksit sayılarına ait değerleri daha düşük bulunmuştur.  

 
 
Şekil 4.2’de de görüldüğü gibi 12. günün sonunda kontrol örneğinin peroksit sayısı 

176.43, uçucu yağın 170.23 ve karvakrolün ise 165.50 olarak saptanmıştır.  

 
 
12 gün depolama sonrasındaki inhibisyon kontrol örneğine karşılık % olarak 

hesaplanmıştır. 12 gün sonundaki DÖH, DSH , DÖE ve DSE nın inhibisyon yüzdeleri 

sırası ile % 44.47, % 26.07, % 23.36, % 31.90 olarak hesaplanmıştır.  

 
 
Bulunan sonuçlar, DÖH’nın oksidasyon inhibisyonunun diğer ekstraklardan daha iyi 

olduğunu göstermektedir. DSE ayçiçek yağının oksidasyonunun inhibisyonunda, DÖE 

ve DSH den daha güçlü bir etki göstermiştir (p<0.05).  

 
 
Uçucu yağ ve karvakrolün inhibisyon yüzdesi sırası ile yalnızca % 3.51 ve % 6.19 

bulunmuştur. Uçucu yağ ve karvakrol ayçiçek yağının oksidasyonunun inhibisyonunda 
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önemli bir etki göstermemiştir (p<0.05).  

 
 
Schwarz et al. (1996), yaptıkları bir çalışmada karvakrolü 60 ºC’da 15 gün boyunca 

depolamış ve peroksit sayısı değerlerini izlemişlerdir. Karvakrolün kontrol örneğini çok 

az antioksidan etki gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

 
 
Milos et al. (2000) yaptıkları çalışmada Origanum vulgare’nin uçucu yağını, pentanda 

çözdükleri timol ve tokoferolü, uçucu aglikonları ve timokinonü 60 ºC’da 20 ile 90 gün 

arası değişen süre boyunca depolamış ve oksidasyondaki değişimi peroksit analizi ile 

izlemişlerdir. Sonuçta uçucu aglikonlar ve uçucu yağın en etkili bileşik olduğunu 

bildirmişlerdir  

 
 
Marinova and Yanishlieva (1997), Origanum vulgare ve diğer 5 farklı türün etanol, 

hekzan ve etilasetat ekstraklarının antioksidan aktivitelerini yaptıkları çalışma ile 

belirlemeye çalışmışlardır. Çözücüler arasında etanolün en iyi etkiyi göstermiş olmasına 

karşın, türler arasında O. vulgare’nin oksidasyon üzerine bir etki göstermediği yapılan 

peroksit analizi ile anlaşılmıştır. 

 
 
Oreopoulou et al. (2007), Origanum dictamnus’un etanol, petrol eteri ve dietileter 

ekstraklarının antioksidan etkisini DPPH, peroksit sayısı ve dien değerleri ile tespit 

etmişlerdir. Peroksit ve dien analizinde etanolün haricindeki ekstraklarda bir etkinin 

olduğunu bildirmişlerdir.  

 
 
4.5 Dien Trien Değerleri    

 
 
Özgül soğurma yağların tağşişinde ve oksidasyonunda kullanılan en yaygın yöntemdir. 

(Kamal-Eldin and Pokorny 2005).  

 
Bu çalışmada, 12 günlük depolama sonunda kontrol örneğinin dien değeri ilk değer olan 

4.96’dan 23.95’e yükselmiştir. Şekil 4.4’de de görüldüğü gibi DÖH, DSH, DÖE ve 

DSE değerleri 12 gün sonunda sırası ile 14.65, 18.27, 18.57 ve 16.92 olarak 



ölçülmüştür. Elde edilen bu değerler Ek 1’de verilmiştir. 
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Şekil 4.4  60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge dien formülasyonu üzerine 

değişik ekstraklar ilave edilmiş ayçiçek yağının 232 nm’deki özgül soğurma 
değerleri 
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Şekil 4.5 60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge trien formülasyonu üzerine 

değişik ekstraklar ilave edilmiş ayçiçek yağının 270 nm’deki özgül soğurma 
değerleri 
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Şekil 4.5’de görüldüğü gibi kontrol örneği, DÖH, DSH, DÖE, DSE’nin 12 günün 

sonunda 270 nm’de ölçülen trien değerleri sırasıyla, 4,62 değerinden, 4.04, 4.15, 3.80, 

3.89, 4.40 değerlerine düşmüştür . 

 
 
DÖH’nın DSH, DÖE, DSE’e göre daha güçlü bir antioksidan aktivite gösterdiği tespit 

edilmiştir (p <0.05).  

 
 
12 günün sonunda kontrol örneğinin dien değeri 28.80’e çıkmış, uçucu yağ ve 

karvakrolün dien değerleri ise sırası ile 25.67 ve 25.70 gibi bir değer göstermiştir. 

Uçucu yağ ve karvakrolde hiçbir belirgin etki gözlenememiştir (p>0.05, Şekil 4.6).  
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Şekil 4.6  60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge dien formülasyonu üzerine 
farklı oranlarda ayçiçek yağına ilave edilmiş uçucu yağ ve karvakrolün 232 
nm’deki özgül soğurma değerleri 
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Şekil 4.7     60 ºC’da 12. günde 232 nm’deki özgül soğurma değerleri 

 
 
12 günün sonunda kontrol örneğinin trien değeri 4.62’den 2.45’e düşmüştür. Uçucu 

yağın trien değeri 2.09’a ve karvakrolün trien değeri 2.43’e düşmüştür. Bu nedenle 

uçucu yağ ve karvakrolde önemli bir etki gözlenememiştir (p>0.05, Şekil 4.8). 
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Şekil 4.8  60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge trien formülasyonu üzerine 

farklı oranlarda ayçiçek yağına ilave edilmiş uçucu yağ ve karvakrolün 270 
nm’deki özgül soğurma değerleri 

 

 

 

 

D
ie
n 
D
eğ

er
le
ri
 

T
ri
en

 D
eğ

er
le
ri
 



Lipit oksidasyonunun ilk ürünleri genellikle peroksit olarak bilinen hidroperoksitlerdir. 

Peroksit sayısı lipit oksidasyonu sırasında oluşan hidroperoksitlerin ölçüsüdür ve 

böylece peroksit sayısı sonuçları lipit oksidasyonunun bir göstergesi sayılmaktadır. 

Dien değerleri, peroksit sayısı değerlerinin doğrulanması amacıyla kullanılan bir 

deneysel parametredir.  

 
 
Ekstraklar arasında DÖH en iyi etkiyi göstermiş, peroksit sayısı ve konjuge dien 

değerini düşürmüştür. Bununla birlikte DSH, DÖE ve DSE’nin dien ve peroksit  sayısı 

değerlerinden antioksidan aktivite gösterdiği anlaşılmıştır. Buna karşın uçucu yağın ve 

karvakrolün oksidasyonu  etkilemediği elde edilen sayısal değerlerle anlaşılmıştır.  

 
 
Yapılan çalışmalar, mercanköşkün domuz yağında güçlü bir antioksidan etki 

gösterdiğini bildirmektedir (Banias et al. 1992, Pizzale et al. 2002).   

 
 
Abdalla ve Roozen (1999), 60 ºC sıcaklıkta, karanlık bir yerde depolanan ayçiçek 

yağında mercanköşk ekstraktının ve su emülsiyonunun antioksidan aktivite gösterdiğini 

bildirmişlerdir.  

 
 
Yapılan bazı çalışmalarda Oregano’nun etanol ekstraktının kızartma pamuk yağının 

oksidasyondaki etkisini, konjuge dien ve peroksit analizi ile izlemişlerdir. Elde edilen 

sonuçlardan oreganonun etanol ekstraktının kızartma yağının oksidasyonunun 

engellenmesinde etkili bir antioksidan olduğu vurgulanmıştır (Houhoula et al. 2004).   

 
 
Kulisic et al. (2004), mercanköşk uçucu yağı, yağın fraksiyonları ve karvakrolün β-

karoten (BCB) testi, 2,2’-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) testi ve  tiyobarbütirik asit 

reaktif (TBARS) testi analizleri sonucunda iyi birer antioksidan etkiye sahip oldukları 

saptanmıştır. Diğer bir çalışma karvakrolün in vitro testlerde en yüksek antioksidan 

aktiviteye sahip olduğu ortaya konmuştur (Ruberto and Baratta 2000).  

 
 
Oreganonun etanol, dietileter ve petrol eter ekstraklarının, kızartma sırasında keten 



tohumu yağının oksidasyonu üzerine etkilerini konjuge dien, peroksit sayısı değeri ve 

diğer bazı analizlerle izlemişlerdir. Böyle bir çalışmada Oreganonun kızartma yağının 

oksidasyonunu düşürücü etkisi olduğu ve ekstraklar arasında etanol ve petrol eteri 

ekstraklarının daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Houhoula et al. 2004). 

 
 
Bu çalışmanın sonuçları, mercanköşk materyali ile daha önce yapılmış tüm çalışmaların 

sonuçları uyumludur. Bununla birlikte uçucu yağın ve karvakrolün, yağın oksidasyon 

stabilitesinde bir etki göstermediği açıkça anlaşılmıştır.  

 
 
Bir uçucu yağ veya onun ana bileşenlerinin antioksidan etkinliği değişebilmektedir. 

Çünkü birçok bileşen (hem ayçiçek yağı ile hemde uçucu yağ ile) etkileşime 

girebilmektedir. Böylece antagonistik veya sinerjistik etki, antioksidan aktivite 

kapasitesini değiştirebilmekte ve böylece farklı sonuçlar alınabilmektedir (Frankel and 

Meyer 2000).  

 
 
Bandoniene et al. (2002) ekstrakların etkileri arasındaki farklılığı  muhtemel 3 nedenle 

açıklamaya çalışmışlardır. Birincisi, DSE’de, uçucu yağda bulunan aktif ana 

bileşenlerden karvakrol, timol, γ-terpinen, p-simen gibi bileşenler bulunmamaktadır 

(Ruberto and Baratta 2000).  

 
 
İkincisi uçucu ve uçucu olmayan bileşenler kullanılan mateyaldeki bileşenlerle 

reaksiyona girebilirler, antioksidan ve prooksidan özellikler gösterebilirler. 

Hidrolizasyonda hidroliz veya diğer ayrılma proseslerinde farklı yollardan ortaya 

çıkabilmekte ve oksidasyon prosesini antioksidan veya prooksidan olarak 

destelemektedir.  

 
 
Üçüncüsü ise destilasyon sırasındaki su ve ısı kimyasal reaksiyonu etkileyebilmekte ve 

birçok bileşenin yapısı değişebilmektedir. Pizzale et al. (2002) tanımlanmış üç ana 

bileşenin  (kafeik asit, rosmarinik asit ve karvakrol) mercanköşkün fenolik içeriğinin 

toplam % 55’i olduğunu belirtmişlerdir. Destilasyon sonrasında karvakrolün önemli bir 

kısmının uçmasına rağmen rağmen DSE de antioksidan etki saptanmıştır. Bu etkinin  



kafeik asit, rosmarinik asit veya diğer fenolik bileşenlerden ileri geldiği tahmin 

edilmektedir.  

 
 
4.6 Aktif Oksijen (Ransimat) Testi  

 
 
Hızlandırılmış oksidasyon deneylerinden bir diğeri olan aktif oksijen yöntemi (AOY) 

ile yağlara yüksek sıcaklık uygulanarak oksidasyona karşı olan dirençleri 

belirlenmektedir. 

 
 
Ekstraklar, uçucu yağ ve karvakrol bileşeninin ayçiçek yağının oksidasyonu üzerine 

etkisi 110 ºC sıcaklıkta ransimat testi uygulanarak değerlendirilmiştir. Koruma faktörü 

ve indüksiyon zamanları Çizelge 4.3’ te verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.3 Açiçek yağı, uçucu yağ, karvakrol ve ekstrakların ransimat değerleri  

 
Örnekler Zaman, saat 

Kontrol Örneği 4.69 ± 0.03 A 

Ayçiçek yağı+DÖH 5.97 ± 0.12 B 

Ayçiçek yağı +DSH 4.77 ± 0.085 A 

Ayçiçek yağı +DÖE 5.33 ± 0.075 C 

Ayçiçek yağı +DSE 5.16 ± 0.01 C 

Ayçiçek yağı +Karvakrol 4.71 ± 0.075 A 

Ayçiçek yağı +Uçucu yağ 4.73 ± 0.03 A 

 
A-C          :Aynı sutun içindeki periyotlar arasında farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak     
                  önemlidir (p<0,05). 
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Şekil 4.9  110 ºC sıcaklıkta yapılan oksidasyonda ayçiçek yağına ilave edilen 

ekstraktlar, uçucu yağ ve karvakrolün etkileri (saat) 
 
 
Şekil 4.9’dan da görüldüğü gibi destile öncesi hekzan (DÖH), ayçiçek yağında 

diğerlerinden daha iyi bir aktivite göstermiştir. Bunun yanında destile öncesi etanol 

(DÖE) da belirgin bir etki göstermiştir (p<0.05). Bu ekstrakların aksine; destile sonrası 

hekzan (DSH), destile sonrası etanol (DSE), uçucu yağ ve karvakrol ransimat testinde 

önemli bir etki göstermemiştir (p<0.05).  

 
 
Ransimat testinde, düşük polariteye sahip ekstrakt DÖH, ayçiçek yağının oksidasyon 

stabilitesinde yüksek polariteli DÖE kadar etki göstermiştir. Bununla birlikte DSE, 

DSH, uçucu yağ ve karvakrolün hiçbir etki göstermediği tespit edilmiştir.  

 
Yapılan daha önceki çalışmalarda kızartma sıcaklıklarında oreganonun, etanol ve 

dietileter ekstraklarının antioksidan etki gösterdiği belirtilmiştir (Houhoula et al. 2004).  

 
 
Ayrıca yüksek polaritedeki organik çözücüler fenolik bileşiklerin eldesinde polar 

olmayan çözücülere göre daha etkilidirler (Tzia and Liadakis 2003). Bunun nedeni 

antioksidan etki gösteren fenolik bileşenlerin polar yapıda olmalarıdır. 

 



Pizzale et al. (2002) yaptıkları bir çalışmada Origanum onites’in yaprak ve sap 

kısımlarının antioksidan aktivitelerini ayrı ayrı ransimat testinde belirlemeye 

çalışmışlardır. Alınan sonuçlarda 400 ve 1000 ppm’lik derişimdeki metanol ekstraktı 

O. onites’in BHA ve BHT karışımından daha düşük bir antioksidan etki gösterdiğini 

tespit etmişlerdir. 

 
Nogala-Kalucka et al. (2005) tokoferolün ve biberiyenin hekzan ekstraktının 

antioksidan etkisini DPPH ve ransimat testi ile kolza yağında belirlemeye çalışmışlar 

ve sonuç olarak biberiyenin tokoferolden daha iyi antioksidan etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

 
 
Schwarz et al. (1996), Thymus vulgaris’in hekzanla Soxhlet düzeneğinde elde 

ettikleri ekstraktı; domuz yağına ayrı ayrı ilave ettikleri karvakrol, timol, p-simen 2-

3 diol, α-tokoferol, BHA, karnosik asidi 60 ºC’da 13 gün boyunca oksidasyona 

bırakmışlar, antioksidan etkilerini peroksit analizi ve Ransimat testi ile tespit etmeye 

çalışmışlardır. Ransimat testi sonuçlarından; karnosik asidi>p-simen 2-3 

diol>BHA>α-tokoferol> karvakrol=timol>kontrol, peroksit analizinden; ; karnosik 

asidi> p-simen 2-3 diol> α-tokoferol > BHA > timol >karvakrol >kontrol olarak 

tespit etmişlerdir.  

 
 
Uçucu yağın ve bileşenlerinin herhangi bir etki göstermemesinin muhtemel nedeni, 

ransimat testi sırasında sıcaklığın yüksek oluşu, dolayısıyla uçarak kaybolmasından ileri 

gelebileceği vurgulanmış olup (Wan 1995), bu çalışma sonuçları da aynı doğrultuda 

açıklanabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SONUÇ 

 
 
Bu çalışmada mercanköşk veya İstanbul kekiği (Origanum onites L.) olarak bilinen 

bitkiden su destilasyonuyla uçucu yağı elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

ekstraklar Soxhlet yöntemiyle elde edilmiş ve bu yöntemde hekzan ve etanol 

kullanılmıştır. Elde edilen ekstrakların antioksidan aktiviteleri, peroksit sayısı değerleri, 

dien-trien analizi ve ransimat analizleri yapılmıştır. 

 
 
Elde edilen sonuçlardan, kontrol örneğinin peroksit sayısı 60 ºC’da 12 gün boyunca, 

4.05 değerinden, 151.91 meq O2/kg’a yükseldiği tespit edilmiştir. Peroksit sayısı 

değerlerine göre ekstrakların antioksidan özellikleri DÖH>DSE>DSH>DÖE>Kontrol 

olarak sıralanmaktadır. Bu sonuçlardan DÖH ekstraktının daha fazla antioksidan etki 

gösterdiği anlaşılmıştır. 

  
 
Dien analizi sonucunda; kontrol örneğinin dien değeri 12 günlük depolama sonunda ilk 

değer olan 4.96’dan 23.95’e yükselmiştir. Şekil 4.4’de de görüldüğü gibi dien 

değerlerine göre ekstrakların antioksidan özellikleri DÖH>DSE>DSH>DÖE>Kontrol 

olarak sıralanmaktadır. Yine bu analizde de DÖH ekstraktının diğer ekstraklardan daha 

etkili antioksidan etki gösterdiği görülmüştür. Peroksit sayısı analizi ile dien analizi 

sonuçlarının benzer ve birbirini doğrular nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
Ransimat analizi sonucunda ise Şekil 4.3’de görüleceği gibi kontrol örneği, DÖH, DSH, 

DÖE, DSE, karvakrol bileşeni ve uçucu yağın ransimat değerleri dikkate alındığında 

antioksidan özellik DÖH>DÖE>DSE>DSH>karvakrol>uçucu yağ şeklinde 

sıralanmaktadır. Bu sonuçlar arasından DÖH’nın (5.97 saat) ransimat analiz sonucuna 

göre diğerlerinden daha iyi dayanma süresine sahip olduğu saptanmıştır.  

 
 
Bu çalışmada, uçucu yağın ve bir bileşen olan karvakrolün ayçiçek yağına ilavesinden 

sonraki, peroksit analizinde ve dien-trien analizinde antioksidan etkisi tespit 

edilememiştir.  



Mercanköşkten elde edilen DÖE’ın, peroksit, dien-trien analizi ve ransimat testi sonucu 

antioksidan etki gösterirken, DSH ve DSE, sadece 60 ºC’da fırın testinde antioksidan 

etki göstermiştir. Uçucu yağ ve karvokrolde ise hiçbir etki tespit edilememiştir.  

 
 
Çalışmada yapılan analizlerin tümü birbirini doğrular niteliktedir. Mercanköşk ile 

yapılan peroksit sayısı, dien-trien ve ransimat analizinde DÖH ekstraktında kontrol 

örneği ve diğer ekstraklara nazaran belirgin bir etki saptanmıştır.  

 
 
Daha önce yapılan az sayıda çalışma genellikle ham materyal ve uçucu yağın 

antioksidan aktivitelerini değerlendirmeye yöneliktir. Uçucu yağ üretimi sonunda kalan 

posa genellikle değerlendirilmeden atılmaktadır. Bu çalışma ile mercanköşkün 

destilasyon sonrası kalan posalarının yalnız fırın testinde antioksidan aktivite gösterdiği 

görülmüştür. DÖH ekstraktının antioksidan etkisinin hangi bileşenlerden 

kaynaklandığının tam olarak anlaşılması için bu konuda daha ileri araştırılmaların 

yapılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYNAKLAR 

 
 
Abdalla, A. E. and Roozen, J. P. 1999. Effect of plant extracts on the oxidative stability 

of sunfower oil and emulsion. Food Chemistry 64; 323-329. 
 
Akgül, A. and Bayrak, A. 1987. Constituents of Essential Oils from Origanum species 

Growing Wild in Turkey, Planta Medica, 1-120. 
 
Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 

Yayın No: 15, Ankara. 
 
Anonymous 1987. Standard Methods for Analysis of Oils, Fats and Derivatives, 7th 

edn., Blackwell Scientific, Oxford, IUPAC Method 2.301. 
 
Anonymous. 1989a. Peroxide Value, AOCS Official Method, Cd 8-53. 
 
Anonymous. 1989b. Determination of Specific Extinction of Oils and Fats, Ultraviolet 

Absorption, AOCS Official Method, Ch 5-91. 
 
Anonymous. 1989c. Fat stability, Active Oxygen Method (AOM), AOCS Official 

Method, Cd 12-57. 
 
Anonim. 1990. Bitkisel Margarin. TSE. 2812, Ankara. 
 
Anonim. 2003. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda 

Katkı Maddeleri Tebliği. 2003/44, 2004/15, 2004/49. Resmi Gazete.   
 
Anonim. 2007a. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı, 

Ankara. 
 
Anonim. 2007b. Web sitesi. http://www.cevreorman.gov.tr/edergi/k62.pdf Erişim 

Tarihi: 10.12.2007. 
 
Aydın, S., Öztürk, Y., Başer, K.H.C. 1993. Ege Yöresinde Yetişen Origanum onites L. 

(İzmir Kekiği) Üzerinde Etnofarmakolojik Araştırmalar, X. Bitkisel İlaç 
Hammaddeleri Toplantısı, İzmir, (20-22 Mayıs) 

 
Aydın, S., Öztürk, Y. ve Başer, K.H.C. 1996. Kekik (Origanum onites L.) Yağ-altı-

suyunun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi, XI. Bitkisel Hammaddeleri 
Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara (22-24 Mayıs) 

 
Azcan, N. 1998. Origanum onites L. ve kekik siklon tozunun lipitleri ve kekik siklon 

tozunun değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Osmangazi Üniv. Eskişehir. 
 
Azcan N., Kara M., Asilbekova D.T., Özek T. and Başer K.H.C. 2000. "Lipids and 

Essential Oil of Origanum onites", Chemistry of Natural Compounds, 36 (2), 
pp.132-136. 



 
Bandoniene, D. Venskutonis, P. R., Gruzdiene, D. and Murkovic, M.  2002. 

Antioxidative activity of sage (Salvia officinalis L.), savory (Satureja hortensis L.) 
and borage (Borago officinalis L.) extracts in rapeseed oil. Eur. J. Lipid Sci. 
Technol. 104, 286–292. 

 
Banias, C., Oreopoulou, V. and Thomopoulos, C. 1992. The effect of primary 

antioxidants and synergists on the activity of plant extracts in lard. JAOCS 69, 520-
524. 

 
Başer, K.H.C. 1995. Essentail Oils from Aromatic Plants Which Are Used As Herbal 

Tea in Turkey, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th 
International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, 67-79, AREP 
Publ., İstanbul, 15-19 Ekim. 

 
Baydar H., Sağdiç, O., Özkan, G. and Karadoğan T. 2004. Antibacterial activity and 

composition of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with 
commercial importance in Turkey. Food Control. 15 , 169-172. 

 
Bayrak, A. ve Bayraktar, N. 1995. Ayçiçek (Helianthus annuus L.) Yağının Yağ 

Asitleri Komposizyonu. Gıda 20. 393-396. 
 
Bayrak, A. 2006. Gıda Aromaları. Gıda Teknolojisi Derneği, 268-273, Ankara 
 
Baytop, A. 1983. Farmasötik Botanik, 4. İlaveli Baskı, Dilek Matbaası, İstanbul, 282-

285. 
 
Baytop, T. ve Öztekin, A. 1984. Türkiye’nin Bitkisel Katran Çeşitleri Üzerinde 

Araştırmalar, V. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, 15-17 Kasım. 
 
Baytop, A. 1991. Türkiye’de kullanılan Yabani ve Yetiştirilmiş Aromatik Bitkiler, 

Doğa, Tr.J.Pharmacy, 1, 76-88. 
 
Baytop, T. and Başer, K.H.C. 1995. On Essential Oils and Aromatic Waters Used As 

Medicine İn İstanbul Between 17th and 19th Centuries, K.H.C. Başer (ed.), 
Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International 
Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, pp.67-79, AREP Publ., 
İstanbul, 15-19 Ekim. 

 
Botsoglou,  N.A., Christaki, E., Fletouris, D.J., Florou-Paneri, P. and Spais, A.B. 2002. 

The effect of dietary oregano essential oil on lipid oxidation in raw and cooked 
chicken during refrigerated storage. Meat Science 62; 259–265. 

 
Boydağ, İ. 1996. Üç Origanum Türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum 

O.Schwarz and P.H. Davis ve Origanum onites L. Uçucu Yağlarının Ffraksiyonlu 
Distilasyonu . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv., Eskişehir. 

 



Ceylan A., Bayram E. ve Geren H. 1999. İzmir Kekiği (Origanum onites L. )Islahında 
Geliştirilen Klonların Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma. J. of 
Agriculture and Forestry 23, Ek Sayı 5, 1163-1168. 

 
Cingi, M. İ., Kırımer, N., Sarıkardaşoğlu, İ., Cingi, C. ve Başer, K.H.C. 1991. 

Origanum onites ve O.minutiflorum Uçucu Yağlarının Farmakolojik Etkileri, IX. 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Eskişehir. 

 
Davis, P.H. 1982. Flora of Turkey and East Aegean Island. Vol. 7, Edinburg University 

Pres, Edinburg, 297-313. 
 
Dortunç, T. and Çevikbaş, A. 1992. The Investigations on the antibacterial and 

antifungal effects of some volatile oils, J.Pharm. Univ. Mar., 8, 117-128. 
 
Erdemgil, Z. 1992. Origanum onites L. Uçucu Yağının Bileşimi, Yüksek Lisans Tezi, 

Anadolu Üniv., Eskişehir. 
 
Frankel, E. N. and Meyer, A. S. 2000.   The problems of using one-dimensional 

methods to evaluate multifunctional food and biological antioxidants. J. Sci. Food 
Agric., 80, 1925-1941. 

 
Gounaris, Y., Skoula, M., Fournaraki, C., Drakakaki, G. and Makris, A. 2002. 

Comparison of essential oils and genetic relationship of Origanum × intercedens to 
its parental taxa in the island of Crete. Biochemical Systematics and Ecology, 30; 
249-258. 

 
Guenther, E. 1955. The Essential Oils. Vol. 1. History Origin Plants Production, 

Analysis, 3rd Print. D. Van Nostrand Company Inc., Newyork. 
 
Houhoula, D. P., Oreopoulou, V. and Tzia, C. 2004. Antioxidant efficiency of oregano 

in frying and storage of fried products. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 106; 746–751. 
 
Ietswaart, J.H. 1980. A Taxonomic revesion of the genus Origanum, Leioen Unşversity 

Pres, The Hague, Boston, London, p.91. 
 
Jayaprakasha, G.K., Rao, L.J. and Sakariah, K.K. 2003. Volatile Constituents from 

Cinnamomum zeylanicum Fruit Stalks andTheirAntioxidantActivities. J.Agric. 
Food Chem. 51: 4344-4348. 

 
Kamal-Eldin, A. and Pokorny, J. 2005. Analysis of Lipid Oxidation. AOCS pres, USA.  
 
Kayahan, M. 2003. Yağ Kimyası. ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim A.Ş. 

Yayınları, 220 s., Ankara. 
 
Kıralan, M., Coşge, B. ve Gürbüz, B. 2008. Metanol Uygulamalarınının Ayçiçeği 

(Helianthus annuus L.) Yağ ve Yağ Asitleri Bileşimine Etkileri. Gıda Dergisi. 
 



Kıvanç, M. and Akgül, A. 1986. Antbacterial activities of essential oils from Turkish 
species and citrus, Flavour Fragrance J., 1:175-179. 

 
Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V. and Milos, M. 2004. Use of different methods for 

testing antioxidative activity of oregano essential oil. Food Chemistry, 85, 633-640. 
 
Madhavi, D.L. and Salunkhe, D.K., 1995. Toxicological aspects of food antioxidants. 

In: Madhavi, D.L., Deshpande, S.S., Salunkhe, D.K. (Eds.), Food Antioxidants. 
Marcel Dekker Inc., New York, p. 267. 

 
Marinova, E. M. and N.V. Yanishlieva 1997. Antioxidative activity of extracts from 

selected species of the family Lamiaceae in sunflower oil. Food Chemistry 58(3): 
245-248. Inst. Organic Chem., Bulgarian Acad. Sci., 1113 Sofia, Bulgaria. 

 
Milos, M., Mastelic, J. and Jerkovic, I. 2000. Chemical composition and antioxidant 

effect of glycosidically bound volatile compounds from oregano (Origanum vulgare 
L. ssp. hirtum). Food Chemistry 71; 79-83. 

 
Niklová, I., Schmidt, S., Habalová, K. and Sekretár, S. 2001. Effect of evening primrose  

extracts on oxidative stability of sunflower and rapeseed oils. Eur. J. Lipid Sci. 
Technol., 103; 299–306  

 
Nogala-Kaluckaa, M., Korczakb, J., Dratwiaa, M., Lampart-Szczapaa, E., Sigera A. and 

Buchowski, M. 2005. Changes in antioxidant activity and free radical scavenging 
potential of rosemary extract and tocopherols in isolated rapeseed oil 
triacylglycerols during accelerated tests. Food Chemistry Volume 93, Issue 2, Pages 
227-235. 

 
Oflaz, S., Kürkçüoğlu, M. ve Başer  K.H.C. 2002. Origanum Onites ve Origanum 

Vulgare Subsp. Hirtum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, 14. Bitkisel İlaç 
Hammaddeleri Toplants, Bildiriler, 29-31, Eskişehir. 

 
Oreopoulou, V., Kouria, G., Tsimogiannisa, D. and Bardouki, H. 2007. Extraction and 

analysis of antioxidant components from Origanum dictamnus. Innovative Food 
Science & Emerging Technologies. Volume 8, Issue 2, June 2007, Pages 155-162.  

 
Peter, K. V. 2004. Handbook of herbs and spices. Volume II, USA, Woodhead 

Publishing Limited. 
 
Pizzale, L., Bortolomeazzi, R., Vichi, S., Überegger, E. and Conte, L.S. 2002. 

Antioxidant activity of sage (Salvia officinalis and S. fruticosa) and oregano 
(Origanum onites and O. indercedens) extracts related to their phenolic compound 
content. J. Sci. Food Agric. 82: 1645–1651. 

Puertas-Mejia, M., Hillebrand, S., Stashenko, E. and Winterhalter, P. 2002. In vitro 
radical scavenging activity of essential oils from Columbian plants and fractions 
from oregano (Origanum vulgare L.) essential oil. Flavour Fragr. J.17; 380–384. 

 
SPSS  2002. Release 9.05. Chicago, IL, USA: SPSS Inc. 



 
Ruberto, G. and Baratta, B. 2000. Antioxidant activity of selected essential oil 

components in two lipid model systems. Food Chemistry. 69, 167-174. 
 
Ruberto, G., Baratta, B. T., Sari, M. and Kaabeche, M. 2002. Chemical composition and 

antioxidant activity of essential oils from Algerian Origanum glandulosum Desf. 
Flavour Fragr. J. 17; 251–254. 

 
Scheffer, J.J.C., Looman, A., Swendsen, A.B. and Şarer, E. 1986. The Essential Oils of 

Three Origanum Species Grown in Turkey. Progress in Essential Oil Research, 151-
156. 

Schwarz, K., Ernst, H. and Ternes, W. 1996. "Evaluation of Antioxidative Constituents 
from Thyme," J. Sci. Food Agric., 70, pp. 217-223. 

 
Sokovic, M., Tzakou, O., Pitarokili, D. and Couladis, M. 2002. Antifungal activities of 

selected aromatic plants growing wild in Greece. Nahrung, 46; 317-320. 
 
Şahin, F., Güllüce, M., Daferera, D., Sökmen, A., Sökmen, M., Polissiou, M., Agar, G. 

and Özer, H. 2004. Biological activities of the essential oils and methanol extract of 
Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food 
Control 15; 549–557. 

 
Şarer, E., Scheffer, J.J.C., Janssen, A.M. and Swendsen, A.B., 1985. Composition of 

The Ess. Oil of O.majorana Grown in Different Localities in Turkey, Essential Oils 
Aromatic Plants, Martinus Nijhoff/Dr. Junk Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 

 
Tanker, M. ve Tanker, N. 1976. Farmakognozi, Cilt 2. A.Ü. Ecz. Fak. Ankara. 
 
Tzia, C. and Liadakis, G. 2003. Extraction Optimization in Food Engineering. Marcel 

Dekker, Inc. USA. 
 
Uyaroğlu, M., Canbek, M., Aral, E. and Baser, K.H.C. 2007. Effects Of Carvacrol Upon 

The Liver Of Rats Undergoing Partial Hepatectomy. Eskişehir Osmangazi 
University, Faculty of Science, Biology Department, 26480, Eskişehir, Turkey. 
Phytomedicine. 

 
Valesco, J., Dobarganes, M. C. And Marquez-Ruiz, G. 2004. Antioxidant activity of 

phenolic compounds in sunflower oil-in-water emulsions containing sodium 
caseinate and lactose. Eur. J. Lipid Sci. Technol, 106; 325-333. 

 
Wan, P. J. 1995. Accelerated stability methods. In K. Warber and N. A. M.Eskin (Eds.), 

Methods to assess quality and stability of oils and fat containing foods (pp.179–
189). Champaign: AOCS Press.  

 
Yazıcıoğlu T ve Karaali A. 1983. Türk Bitkisel Yağlarının Yağ Asitleri Bileşimleri. 

Tübitak, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Yayını No 70. 
 

 



EK 1 Farklı İşlemlerle Elde Edilen Mercanköşk Ekstrakları, Uçucu Yağı ve     
Karvakrolün Oksidatif Kararlılığının Belirlenmesinde Kullanılan Analiz 
Sonuçlarına Ait İstatistik Analiz Çizelgeleri 

 
 
Çizelge 1  Farklı oranlarda ekstrakt içeren ayçiçek yağlarının 60 ºC’da 12 gün boyunca 

peroksit sayılarındaki değişimi (meq O2/kg ) 
 

Örnekler 

Peroksit Sayısı (meq O2/kg) 
Depolama 

Periyodu 

(gün) 
Kontrol DÖH DSH DÖE DSE 

0 4,05
 a
 4,05

 a
 4,05

 a
 4,05

 a
 4,05

 a
 

4 43,02±0,31
 b
 16,35±1,98

 d
 41,82±1,21

 b
 30,08±1,87

 c
 34,45±0,94

 c
 

6 66,15±2,07
 d
 31,00±2,28

 e
 58,12±1,44

 c
 49,75±3,31

 b
 47,36±0,26

 b
 

8 90,1±1,23
 c
 50,71±0,94

 b
 76,24±1,09

 d
 73,39±3,04

 d
 64,88±0,84

 e
 

10 116,74±0,98 
f
 66,54±1,21 

c
 89,23±2,14 

e
 93,20±1,22 

e
 79,72±0,13 

d
 

12 151,91±2,52
 e
 84,36±1,45

 h
 112,31±0,57

 f
 116,42±0,45

 f
 103,45±0,49

 g
 

 

a-g            : Aynı satır içindeki örnekler arasında farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak  
                   önemlidir (p<0,05). 
* Ortalama ± standart hata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çizelge 2 60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge dien formülasyonu üzerine 
değişik ekstraklar ilave edilmiş ayçiçek yağının 232 nm’deki özgül soğurma 
değerleri 

 
Örnekler 

Dien Değerleri 
Depolama 

Periyodu 

(gün) Kontrol DÖH DSH DÖE DSE 

0 4,96
 a
 4,96

 a
 4,96

 a
 4,96

 a
 4,96

 a
 

4 9.11±0,008
 b
 6.13±0,005

 c
 8.89±0,004

 d
 7.51±0,008

 e
 7.90±0,003

 f
 

6 12,33±0,000
 c
 8,40±0,036

 d
 11,69±0,014

 e
 10,44±0,019

 f
 10,83±0,038

 b
 

8 15,82±0,007
 d
 10,69±0,007

 e
 14,53±0,001

 f
 13,69±0,003

 b
 12,65±0,007

 c
 

10 20,25±0,0175 
e
 13,11±0,028

 f
 16,66±0,031 

b
 15,32±0,054 

c
 14,43±0,015

 d
 

12 23,95±0,027
 f
 14,65±0,016

 b
 18,27±0,029

 c
 18,57±0,007

 d
 16,92±0,005

 e
 

 
a-f            : Aynı satır içindeki örnekler arasında farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak  
                   önemlidir (p<0,05). 
* Ortalama ± standart hata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Çizelge 3 Farklı oranlarda uçucu yağ ve karvakrol içeren ayçiçek yağının 60 ºC’da 12 
gün boyunca peroksit sayılarındaki değişimi (meq O2/kg) 

 
Örnekler 

Peroksit Sayısı (meq O2/kg) 
Depolama 

Periyodu 

(gün) 
Kontrol Uçucu Yağ Karvakrol 

0 4,05
 a
 4,05

 a
 4,05

 a
 

4 51,59±2,85
 b
 54,12±0,37

 b
 50,12±0,70

 b
 

6 81,02±0,69
 c
 77,74±0,90

 c
 79,34±1,67

 c
 

8 118,69±1,30
 d
 114,71±3,84

 d
 111,08±5,05

 d
 

10 148,50±0,92 
e
 153,09±0,71

e
 143,74±7,65

 e
 

12 176,43±6,17
 f
 170,23±3,48

 f
 165,51±2,53

 f
 

 
a-f            : Aynı satır içindeki örnekler arasında farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak  
                   önemlidir (p<0,05). 
* Ortalama ± standart hata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çizelge 4 60 ºC sıcaklıkta yapılan depolamada konjuge dien formülasyonu üzerine 
farklı oranlarda ayçiçek yağına ilave edilmiş uçucu yağ ve karvakrolün 232 
nm’deki özgül soğurma değerleri 

 
 

Örnekler 

Dien Değerleri 
Depolama 

Periyodu 

(gün) Kontrol Uçucu Yağ Karvakrol 

0 4,96
 a
 4,96

 a
 4,96

 a
 

4 10,54±0,36 
b
 10,76±0,41

 b
 10,73±0,36

 b
 

6 14,32±0,26
 c
 14,24±0,08

 c
 14,07±0,01

 c
 

8 19,09±0,29
 d
 18,43±0,30

 d
 18,20±0,19

 d
 

10 22,88±0,20 
e
 23,17±0,13 

e
 21,24±0,46 

e
 

12 28,80±1,34
 f
 25,67±0,03

 f
 25,70±0,85

 f
 

 
a-f            : Aynı satır içindeki örnekler arasında farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak  
                   önemlidir (p<0,05). 
* Ortalama ± standart hata 
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