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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

Balıkesir-Bandırma’da bulunan Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzü ziyaret 

etti. Bakan PAKDEMİRLİ ilk olarak Enstitü’nün 

Konferans Salonu’nda Genel Müdürümüz Dr. Nevzat 

BİRİŞİK ve Enstitü Müdürü Erdinç VESKE’den 

Enstitü Müdürlüğünde yapılan faaliyetler ve 

bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Biyoteknoloji Merkezi bünyesinde bulunan Yemler 

ve Hayvan Besleme Laboratuvarı, Su Ürünleri 

Laboratuvarı ve Islah ve Genetik Laboratuvarını 

tek tek yerinde ziyaret ederek buralarda yürütülen 

bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda 

yayınlanan makaleler hakkında bilgilendirildi. Daha 

sonrasında ise başta Karacabey Merinosu olmak 

üzere Enstitü bünyesinde yetiştirilen ve koruma 

altında olan hayvan varlıklarına ilişkin bilgi alan 

PAKDEMİRLİ, Güney Marmara’da yetişen koyun ve 

keçi ırklarını yerinde gördü. 

Bakan PAKDEMİRLİ, günün anlam ve önemine 

ait hediye edilen kepeneği giydi. PAKDEMİRLİ’ye, 

babası Ekrem PAKDEMİRLİ’nin 2014 yılında 

Balıkesir’de çekilen bir fotoğrafı ile merhum 

Başbakan Adnan MENDERES ve 3.Cumhurbaşkanı 

Celal BAYAR’ın 1950’li yıllardaki enstitü ziyaretinin 

fotoğrafları takdim edildi.
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TAGEM ve UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai 

Kalkınma Teşkilatı) tarafından yürütülen “Türkiye 

Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını 

Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle 

Kullanımı Projesi” tarafından desteklenen, TAGEM-

UNIDO iş birliğinde, Samsun Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde 

online olarak gerçekleştirildi. 21 Mayıs’ta sona 

eren sempozyuma, akademisyenler, araştırmacılar 

ve bilim insanları için Biyoenerji alanında en son 

araştırma ve sorunları tartışmak için uluslararası 

bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü, 

UNIDO yetkilileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekerriya AYDIN 

ve Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK’in açılış 

konuşmasını yaptığı sempozyumda 15 ülkeden 60 

sözlü 30 poster olmak üzere 90 bildiri sunulmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, TÜBİTAK 

MAM Enerji Enstitüsünün, MÜSİAD, Üniversite 

ve Özel Sektörün desteklediği bu sempozyum 

Biyoenerji Sektöründeki yeni gelişmelerin takibi 

için önemlidir.

3. BIOENERGY STUDIES SYMPOSIUM 
Çevrimiçi Ortamda Yapıldı.
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TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK, 

Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. İlhan AYDIN,  

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire 

Başkanı Dr. Süleyman ASLAN ve Hayvan Sağlığı 

Gıda ve Yem Araştırmaları  Daire Başkanı 

Ramazan BÜLBÜL tarafından 25.05.2021 

tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Necdet ÜNÜVAR, Veteriner Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ender YARSAN, Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR, Kalecik 

Meslek Yüksekokulu Müdüresi Doç. Dr. 

Havva Eylem POLAT’a hayırlı olsun ziyareti 

gerçekleştirilmiştir.

Ziyarette Genel Müdürlüğümüz ile Ankara 

Üniversitesi arasında tarımsal ve hayvancılık 

alanlarında fikir alışverişi yapılarak kurumsal 

işbirliklerinin geliştirilmesi, taraflar 

arasında bilgi alışverişinin sağlanması 

ve olası ortaklıkların projeler yoluyla 

gerçekleştirilmesi için protokol yapılması 

konuları değerlendirilmiştir.

TAGEM’DEN ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET
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Bioenergy Studies, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bilimsel yayın organı olup 2020 yılında 

makale kabulüne başlamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Samsun Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde bulunan, ülkemizde enerji tarımı konusunda çalışan tek merkez olma özelliği 

taşıyan Enerji Tarımı Araştırma Merkezi, biyoenerji alanındaki çalışmalarına “Bioenergy Studies” dergisi 

ile bir yenisini eklemeyi hedeflemektedir. Dergi, uluslararası hakemli, açık erişime sahip (open access) 

ücretsiz bilimsel bir dergi olarak faaliyet gösterecektir.

Bioenergy Studies dergisi, sürdürülebilir biyoenerji hammadde kaynaklarının üretilmesi, hammadde 

lojistiği, biyoenerji dönüşüm yöntemleri, katı biyoyakıtlar, yağ bazlı biyoyakıtlar, biyoalkoller, biyogaz, 

biyohidrojen, biyokimyasal maddeler ve bu biyoyakıtların kullanımı, biyoenerjinin ekonomik ve çevresel 

etkileri ile biyoenerji mevzuatı gibi biyoenerjinin daha birçok farklı alanından makale kabul etmektedir.

Dergi, İngilizce dilinde orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, teknik notlar ve kısa araştırma 

raporlarını kabul etmektedir. Yılda iki kez online olarak yayınlanması planlanan Bioenergy Studies, ilk 

sayısını Temmuz 2021’de yayımlamayı hedeflemektedir.

BIOENERGY STUDIES
http://bioenergystudies.org
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TAGEM’de
İz  Bırakanlar
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15.01.1953 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa’da 

doğan Bahri TUNÇ ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede 

tamamlamıştır. 1972 yılında girdiği Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi 

Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. Aynı yıl Bursa 

Gıda Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğüne atanarak 

göreve başladı. 1988 yılında Tarım Temelli Endüstriyel 

Gelişim konusunda Malezya’da bir aylık eğitime katıldı. 

Görev süresi boyunca 1991 yılında Döner Sermaye 

İşletmesinde üretimden sorumlu İşletme şefi, 1998 

yılında Meyve Sebze Ürünleri Bölüm Başkanı olarak 

görevlendirildi. 18.01.2006 ’ ya kadar Bitkisel Sıvı Yağ 

ve Margarin Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra Teknik 

personel olarak görevine devam etti. 24.04.2006 yılında 

ise Döner Sermaye İşletme Şefi oldu. 

Özellikle konservecilik alanında yaptığı çalışmalarla 

Enstitüye ve konserve sanayinin gelişimine önemli 

katkılarda bulunmuştur. Çalıştığı süre boyunca 12 

adedinde yürütücü olmak üzere toplam 19 projede 

yer almıştır. Gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği 

sonuçlarla yaptığı ulusal ve uluslararası yayınları ile 

katıldığı sempozyum, kongre ve panellerde sözlü ve 

yazılı bildirileri bulunmaktadır.

Humus Konservesi, Suda Meyve Konservesi, Bütün 

Domates Konservesi Üretimi, Karpuzun Farklı Şekillerde 

Değerlendirilmesi, Kayısı Çeşitlerinin Sanayiye 

Uygunluğunun Araştırılması, Meyve Suyu Üretiminde 

Durultma Teknikleri ve Paketlenmiş Zeytinlerin Raf 

Ömrünün Uzatılması, Kültür Mantarlarının Saklama 

Koşulları gibi Ülkemizde ilk olarak gerçekleştirilen 

çalışmalara imza atmıştır. Özellikle Kahvaltılık Sebze 

Püresi Üretimi ile ilgili yaptığı çalışmalar ile bu konuda 

eksikliği bulunan teknik bilginin gelişimine katkıda 

bulunduğu gibi ürünü sanayi ile paylaşarak sektöre 

ticari olarak da katkı sağlamıştır.

Üretime yönelik gerçekleştirdiği bu yenilikçi çalışmaların 

yanında Reçel ve Marmelatlarda HMF miktarının 

belirlenmesi ve azaltılması,  Reçel ve Marmelatlarda 

meyve oranının belirlenmesi, piyasada satılan balların 

kalite ve duyusal özelliklerinin incelenmesi konularında 

durum tespitine yönelik çalışmaları bulunmaktadır.

TAGEM’de 
İz Bırakanlar...
Bahri TUNÇ
Ziraat Yüksek Mühendisi
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Gerçekleştirdiği çalışmalardan elde ettiği tecrübeyi 

aktarabilmek için birçok eğitimde eğitmen olarak 

görev almıştır.  Cam Ambalajda Ev Konserveciliği 

ve Yöre Ürününün Değerlendirilmesi, Mantarcılık 

Kongresi, EUREPGAP Paneli, Cumalıkızık Ahududu 

Festivali ve Gıda Sanayi Araştırma Geliştirme konulu 

organizasyonlar katıldığı faaliyetlere örnek olarak 

verilebilir. 

Bahri Tunç ayrıca konusunda kazandığı tecrübe ile 

Bursa Bilirkişi listesine girerek çeşitli mahkemelerde 

çalışma alanları ile ilgili konularda görev almıştır. 

Yaptığı çalışmalar ile edindiği tecrübeler ile hem 

Enstitümüzün genç araştırıcılarının hem de ülkemiz 

sanayisinin gelişimi için büyük çaba harcayan Bahri Tunç 

dolu dolu geçen çalışma hayatının ardından 02.04.2008 

tarihinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak emekliye 

ayrılmış olup halen Bursa’da ikamet etmektedir.
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ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT

Dr. Nursen ÜSTÜN
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Bornova, İzmir

Xylella fastidiosa

Türkiye zengin bitki çeşitliliğine ve yüksek tarımsal 

potansiyeline sahiptir. Ülkemizde tahıllar, meyve, 

sebze, süs bitkisi gibi çok farklı bitki türleri 

yetişmektedir. Dünyada sayıca fazla bitki türünün 

üretiminde öncü olan Ülkemiz özellikle zeytin, üzüm, 

badem, kiraz, turunçgil gibi ürünler bakımından ilk 

sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz aynı zamanda 

önemli süs bitkisi üreticisidir. Tarımsal üretimin 

yanında farklı bölgelerde çeşitli bitki türlerinden 

oluşan doğal habitatlar mevcuttur. Ormanlarda, 

yamaçlarda veya sosyal amaçlı kurulan tesislerde 

çeşitli bitki türlerine rastlamak mümkündür. Kıyı 

bölgelerimizin yamaçlarında ise maki türünde 

bitkiler görülmektedir. 

Son zamanlarda tarımsal alanlar, doğal habitatlar 

ve rekreasyon alanlarındaki pek çok bitki türü 

Xylella fastidiosa isimli bakterinin tehdidi altındadır. 

Etmen 2013 yılında İtalya’nın Apulia bölgesinde 

zeytin yetiştiriciliğine darbe vurmuş ve asırlık 

zeytin ağaçlarının kesilmesine yol açmıştır (Şekil 

1). Daha sonra Fransa, İspanya, Portekiz gibi 

diğer Akdeniz ülkelerine yayılmasıyla sorun daha 

büyük boyut kazanmıştır. Oluşan zararlar tüm ilgili 

tarafların ve karar vericilerin dikkatini çekmiş ve 

Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde hastalık etmeninin 

önlenmesine yönelik bir dizi yasal mevzuat 

yürürlüğe girmiştir. 

Daha önce Amerika’ya özgü olduğu düşünülen 

X. fastidiosa 2013-2020 yılları arasında İtalya 

(2013- Apulya; 2018 yılı-Toskana); Fransa (Korsika 

adasında, kıta Fransada), İspanya (Balearik adaları 

ve Alicante) ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde, 

ayrıca İran (2016), Tayvan (2002), İsrail (2017-2018) 

gibi Asya ülkelerinde de tespit edilmiştir. 



13

X. fastidiosa nasıl bir etmendir?

Belirtileri ilk defa 1892 yılında Kaliforniya’da 

bağ alanlarında gözlemlenmiş olan X. Fastidiosa 

ksilemde yaşayan ve pek çok konukçu bitkide 

hastalık oluşturabilen Xanthomonadaceae 

familyasına ait Gram–negatif bir bakteridir. 

X. fastidiosa etmeninin fastidiosa, pauca, multiplex, 

sandyi, morus ve tashke alttürleri ve konukçuyla 

ilişkili sekans tipleri mevcuttur. 

Etmenin oluşturduğu hastalık Asmada Pierce 

hastalığı (Pierce disease),  Turunçgilde alacalı 

kloroz (Citrusvariegatedchlorosis), Bademde 

yaprak yanıklığı (Almondleafscorch), Şeftalide 

Phony hastalığı (Phonypeachdisease),  Erikte 

yaprak yanıklığı (Plumleafscald),  Zeytinde yaprak 

yanıklığı (Oliveleafscorch) gibi farklı konukçularda 

ayrı isimlerle anılmaktadır. 

Hastalık etmeninin belirtileri konukçulara göre 

farklılık göstermekle birlikte genelde yapraklarda 

kısmi yanıklık, yeşil aksamda solgunluk, dallarda 

kuruma, geriye ölüm, cüceleşme ve ölüm 

şeklindedir. Turunçgillerde damar aralarında 

alacalı kloroz belirtileri oluşmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Xylella fastidiosa etmeninin farklı konukçularda belirtileri (https://gd. eppo. int/taxon/XYLEFA/photos)

Zeytin

Asma

Badem Kiraz Turunçgil
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Yüksek polifag özelliğine sahip olan etmen en 

az 595 bitki türünü hastalandırabilmektedir. En 

önemli konukçuları arasında zeytin, asma, badem, 

turunçgiller, sert çekirdekli meyveler ile zakkum, 

lavanta, Polygalamyrtifolia gibi süs bitkileridir. 

Yapılan çalışmalarla sürekli güncellenen konukçu 

listeleri arasında Ülkemiz için önemli olan 

Trabzon hurması, pikan cevizi, ceviz, lavanta, 

kekik, magnolia, palmiye türleri, biberiye, incir, 

kuşkonmaz, meşe, yaban mersin gibi bitkiler 

bulunmaktadır. 

X. fastidiosa vektör böcekler aracılığı ile kısa 

mesafede yayılmaktadır. Sokucu emici ağız 

yapısına sahip ksilemden beslenen Hemiptera 

takımına bağlı özellikle Cicadellidae, Cercopidae, 

Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait 

40’tan fazla böcek türü etmenin vektörü olarak 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra bakterinin ülke içi 

veya ülkeler arası yayılması dikim amaçlı, özellikle 

belirti göstermeyen latent enfekteli bitkiler ile 

gerçekleşmektedir. Enfekteli bitkilerin meyveleri 

ve diğer parçaları da ülkeler hatta kıtalararasında 

yayılmada etkili olabilmektedir. 

Etmen Dünyada farklı konukçu bitkilerde ciddi 

ekonomik kayıplara neden olmuştur. Asmada 

Pierce hastalığı Kuzey Amerika (Kaliforniya)’da 

geçmişte geniş bağ alanlarının yok olmasına, 

turunçgillerde alacalı kloroz hastalığı ise 

Brezilya’da bitki ölümlerine ve bazı bölgelerde 

turunçgil üretiminden vazgeçilmesine yol açmıştır. 

Süs bitkilerinde özellikle zakkumda hastalık 

nedeniyle Kaliforniya’da milyonlarca dolar kayıp 

rapor edilmiştir. Avrupa ülkelerinden başta İtalya 

olmak üzere İspanya, Fransa ve Portekiz gibi 

diğer Akdeniz ülkeleri de hastalıktan etkilenmiştir. 

Bu ülkelerde en büyük kayıplar stratejik bir 

ürün olan zeytinde oluşmuştur. En etkilenen 

ülke olan İtalya’nın Apulya bölgesinde yaklaşık 

8000 hektarlık bir alanda zeytin ağaçları yok 

olmuştur. İtalya, İspanya ve Yunanistan için yapılan 

modelleme çalışmasıyla ileriki yıllarda koşulların 

patojenin lehine gelişmesi durumunda sadece 

zeytinde milyarlarca dolar kayıpların oluşacağı 

hesaplanmıştır. 

X. fastidiosa’nın Türkiye için oluşturduğu tehditler

X. fastidiosa, çok geniş konukçu dizisine sahip, 

değişken ve adaptasyon gücü yüksek olan 

bir patojendir. Bazı konukçularda belirti 

oluşturmadan latent olarak bulunabilmektedir. 

Ülkeler arası ticaret yoluyla farklı bölgelere 

giriş yapabilmektedir. Latent enfekteli bitkilerin 

bu girişin gerçekleşmesinde önemi büyüktür. 

Bitkisel materyal ticareti ile gerek bakterinin 

kendisi gerekse vektörleri başka bölgelere 

ulaşabilmektedir. Yeni bölgelere, özellikle Akdeniz 

iklimine sahip olanlara yerleşme potansiyeli 

yüksektir. Yerleştiği coğrafyada büyük ekonomik 

kayıplar oluşturabilmekte ve sosyal etkiler 

yaratabilmektedir. Ksilem öz suyu ile beslenen çok 

sayıda böcek türü taşınmasını sağlayabilmektedir. 

Mücadelesi, maliyeti yüksek ilave yasal önlemlerin 

alınmasını gerektirmektedir. Bütün bu nedenlerden 

dolayı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için çevresel, 

ekonomik ve sosyal etki yaratan 20 öncelikli zararlı 

organizma arasında yer almaktadır. 

Türkiye etmenin girişi ve yerleşmesi için elverişli 

şartlara sahiptir. Uluslararası ticaretin bir parçası 
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Son yıllarda X. fastidiosa konusunda yapılan araştırmalar

X. fastidiosa etmeninin 2013 yılında İtalya’da 

yaratmış olduğu büyük yıkım sonrasında tüm 

Avrupa Birliği ülkeleri konu ile ilgili seferberlik 

ilan etmiş ve etmenin erken tespiti için yoğun 

çalışmalara başlamıştır. Bunun dışında etmenin 

görüldüğü ülkelerin öncülüğünde sürveyi, tespiti, 

alttürleri, konukçuları, vektörleri ve mücadelesi 

konusunda çok yönlü uluslararası araştırmalar 

yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. 

Bu projelerden bazıları AB destekli Avrupa’yı 

tehdit eden organizmaları hedefleyen PONTE, 

Avrupa’da ve üçüncü ülkelerde X. fastidiosa 

etmeninin mücadelesi için altyapı ve farkındalık 

oluşturmayı amaçlayan CURE-XF, erken tespit 

ve mücadele konusunda her türlü bilgilerin elde 

edilmesini sağlayan XFACTOR, zeytinde etmenin 

ve vektörlerinin biyolojik mücadelesini araştıran 

BIOVEXO gibi projelerdir. 

Bu araştırmalar sonucunda etmen ve vektörleri 

konusunda yeni teknolojiler kullanılarak çok 

fazla bilgi üretilmiştir. Etmenin erken tespiti için 

en uygun örnekleme yöntemlerini içeren sürvey 

ve izleme sistemleri belirlenmiş, matematiksel 

modeller ile optimal örnekleme yerleri ve 

miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca uzaktan algılama 

olarak dünyanın farklı ülkelerinden çok çeşitli 

dikim amaçlı bitkiler ülkemize gelmektedir. Meyve 

fidanları veya peyzaj için kullanılmak üzere getirilen 

bu bitki türlerinin çoğu etmenin konukçuları 

arasındadır. Ülkemizde etmen için uygun olan 

Akdeniz iklimine sahip bölgeler mevcuttur. Etmenin 

zeytin, asma, turunçgil, sert çekirdekliler gibi ana 

konukçuları çok geniş alanlarda üretilmektedir. 

Ayrıca risk altında olabilecek makilik, orman, 

yamaç gibi doğal habitatlar veya sosyal amaçlı 

rekreasyon alanları çoktur. Giriş yapması 

durumunda etmenin yayılmasında etkili olabilecek 

vektör böcek türlerinin çeşitliliği fazladır. Bütün 

bunların yanı sıra etmen komşu ülke İran’da tespit 

edilmiş ve ülkemize çok yaklaşmıştır. Ülkemizde 

en fazla zarar zeytin, badem, asma gibi bitki 

türlerinde beklenmektedir. Ekonomik kayıpların 

yanı sıra bu bitkilerin üretimini yapan çiftçilerin 

olumsuz etkilenmesi ve gelir kaybının yanında 

işlerinden vazgeçmesi söz konusu olabilir. Doğal 

habitatlarda bitki çeşitliği üzerinde olumsuz etki 

yanında rekreasyon alanlarında bitkilerin zarar 

görmesi önemli sosyal etkiler yaratabilir. Bu 

durum ek yasal tedbirler, yeni araştırmalar, mali 

destek gibi maliyet artışına sebep olan konuların 

gündeme gelmesi anlamına gelir. 

Ülkemizde bakterinin tehdidine karşı 2013 yılından 

itibaren Bakanlık tarafından bir dizi çalışma 

yürütülmüştür. Türkiye için risklerini belirlemek 

için Zararlı risk analizi yapılmış, Bitki karantina 

yönetmeliğinde X. fastidiosa konukçuları ve yasaklı 

bitkiler ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş, 

Survey talimatı hazırlanarak zorunlu surveyler 

başlatılmış, Xylella Yaprak Yanıklığı İle Mücadele 

Hakkında Yönetmelik (19 Ocak 2019) yürürlüğe 

girmiş ve TAIEX (Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi 

Değişim Mekanizması) kapsamında uluslararası 

eğitimler düzenlenmiştir. Bunun dışında teknik 

elemanlar özellikle zorunlu sürveylerde görevli 

olanlar hastalığın belirtileri, sürveyi ve mücadelesi 

konusunda, sorumlu laboratuvarlarda çalışan 

konu uzmanları ise uluslararası geçerli tespit 

yöntemleri konusunda eğitilmiştir.
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ve hiperspektral kamera fotoğraflarının hastalık 

teşhisinde kullanım olanakları araştırılmış, 

etmenin yayılmasını tahmin edebilecek 

epidemiyolojik modeller oluşturulmuştur. Özellikle 

zeytin  (İtalya) ve badem (İspanya) çeşitlerinin 

etmene karşı dayanıklılığı belirlenmiş ve Leccino 

ve FS17 zeytin çeşitlerinin (hatlar) dayanıklı 

oldukları ortaya çıkmıştır. Bakteriyofaj, endofit 

veya doğal bileşiklerin etmene karşı etkinliği 

konusunda ümitvar ön bulgular elde edilmiştir. 

Etmenin alt türleri yanısıra vektör böceklerin 

popülasyon dinamikleri ve DNA barkodlaması 

ile popülasyondaki genetik farklılıklar ortaya 

çıkarılmış, bunun yanında etmenin taşınmasında 

etkili faktörler belirlenmiş ve alternatif yaklaşımlar 

sunularak vektör mücadelesi için Entegre Mücadele 

stratejisi önerilmiştir. 

Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi

Avrupa ülkelerinde yürütülen çalışmalara 

paralel olarak 2016-2020 yılları arasında 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü (TAGEM)’nün desteği ile Bornova Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 

koordinatörlüğünde erken tespiti amaçlayan 

“Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi” 

gerçekleştirilmiştir. Projeye Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (Ege Bölgesi), 

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü (Orta Anadolu Bölgesi); Adana Biyolojik 

Mücadele Araştırma Enstitüsü, Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (Doğu Akdeniz 

Bölgesi); Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü ve GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü 

Müdürlükleri- Şanlıurfa  (Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesi); Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü (Antalya ili); Yalova Atatürk 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(Marmara Bölgesi); Samsun Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Karadeniz Bölgesi) 

veErzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü (Erzincan ili) katılım sağlamıştır. Bu 

projede zeytin başta olmak üzere bağ, badem, 

kiraz ve turunçgil gibi ekonomik öneme sahip 

sürvey alanlarında X. fastidiosa etmenin varlığı ve 

potansiyel vektörleri araştırılmış ve farkındalık 

oluşturmak amacıyla üretici ve teknik elemanlara 

eğitim verilmiştir. Proje süresince 1431 sürvey 

alanından 1364 zeytin, 1653 bağ, 496 turunçgil, 490 

badem ve 202 kiraz olmak toplam 4248 bitki örneği 

analiz edilmiştir. Analizlerde uluslararası geçerli 

real-time PCR yöntemi adapte edilerek kullanılmış 

ve hiçbir örnekte etmenin varlığı saptanmamıştır. 

Vektör çalışmalarında Aphrophoridae, Cicadellidae, 

Delphacidae, Dictyopharidae ve Membracidae 

familyalarına ait çok sayıda tür belirlenmiştir. Bazı 

bölgelerde Philaenusspumarius, Euscelislineolatus  

ve Cicadellaviridis gibi etmenin bilinen bazı 

vektörleri tespit edilmiştir. Bu türler özellikle de 

P. spumarius İtalya’da etmenin yayılmasında en 

etkili vektördür. Bunun yanı sıra tespit edilen diğer 

türler ksilem öz suyu ile beslendiklerinden etmeni 

taşıma potansiyeline sahiptir. 

Proje çıktıları 

Ülkemizde pek çok önemli meyve türünü tehdit 

eden X. fastidiosa etmeninin sürvey yapılan zeytin, 

asma, turunçgil, badem ve kiraz alanlarında 
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İkinci dilim proje çalışmaları

Türkiye için Xylella fastidiosa tehdidi ortadan 

kalkmadığından erken tespit çalışmalarının 

dünyadaki bilimsel gelişmelerin ışığında devam 

etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Ülkesel 

Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi’nin ikinci dilimi 

hazırlanarak TAGEM’e sunulmuştur. 

Çalışmanın ikinci diliminde 2021-2025 yılları 

arasında farklı bölgelerde duyarlı konukçular 

üzerinde, AB ülkelerinde önerildiği şekilde risk 

esaslı sürveylerle, X. fastidiosa etmeninin varlığı 

araştırılacaktır. 

Sürveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana 

konukçuların yanı sıra fidanlıklar, yerli ve ithal 

süs bitkileri, makilik, yamaçlar gibi doğal habitat 

verekreasyon alanlarında yetişen bitki türleri dahil 

edilecektir. Ülkemizdeki tüm potansiyel vektörleri 

belirleyebilmek için farklı habitatları kapsayan 

sürvey alanlarında vektör çalışmaları devam 

edecektir. Ayrıca belirti göstermeyen bitkileri erken 

tespit edebilmek için “Casus böcek’’ yönteminden 

yararlanılacaktır. Bilimsel yöntemlere göre 

planlanan sürveylerde toplanan örneklerden 

etmenin tespiti için moleküler yöntemler, teşhisi 

için ise klasik, serolojik ve moleküler temele dayalı 

olan tüm yöntemler uygulanacaktır. Proje sonunda 

risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak 

ve farkındalık çalışmaları arttırılacaktır. 

İkinci dilim Proje çıktıları

Projenin ikinci diliminde X. fastidiosa etmeninin 

Türkiye’deki varlığı, farklı bitki türleri ve böcek 

vektörleri incelenerek belirlenecektir. En riskli 

yerler/alanlar/habitatlar tahmin edilerek etmenin 

erken tespiti kolaylaştıracaktır. Bu veriler etmenin 

önlenmesi için gerekli olan risk esaslı sürvey, 

erken tespit ve izleme sisteminin kurulmasında 

kullanılacaktır. Bu sistem acil eylem planının 

temelini oluşturacaktır. Ayrıca bulgular AB 

ülkelerine ihracatta istenilen sürvey ve analiz 

bilgisini sağlayacaktır. 

bulunmadığı bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. 

Ayrıca etmenin tespit ve teşhisi için uluslararası 

kabul edilen yöntemlerin Ülkemizde adaptasyonu 

ve kullanılabilirliği sağlanmıştır. Vektör çalışmaları 

sonucunda Hemiptera takımına bağlı özellikle 

Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea 

familyalarına ait potansiyel vektör böcek türleri 

belirlenmiştir. 

Bulguların Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

sunularak hastalığın önlenmesine yönelik eylem 

planında yer alması sağlanacaktır. Bununla 

birlikte elde edilen veriler, AB ülkelerinin ithalatta 

talep ettikleri sürvey ve analiz bilgisini sağlayarak 

bu ülkelere ihracatımızı kolaylaştıracaktır. 

Ayrıca çalışma alanları “korunmuş alan” olarak 

ilan edilerek ihracat sırasında istenilen Xylella 

fastidiosa’dan ari alanlarda yetiştirilmiş olma şartını 

karşılayabilecektir. 

Proje kapsamında X. Fastidiosa konusunda 

farkındalık oluşturmak amacıyla teknik eleman 

ve üreticilere hastalık etmeninin belirtileri, önemi 

ve mücadelesi konusunda eğitimler verilmiştir. 

Oluşturulan farkındalık şüpheli durumların 

bildirilmesine katkı sağlayacak ve Ülkemizde 

etmenin erken tespitini kolaylaştıracaktır. Elde 

edilen veriler araştırılması gereken konulara 

ayrıca ışık tutmuştur.
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Patojenin tespit edilmesi durumunda alttürleri ve 

sekans tipleri belirlenerek uluslararası geçerli 

önemli bilimsel veriler elde edilmiş olacaktır. 

Tespit edilen alttürlere göre alınacak önlemler ve 

mücadele stratejisi şekillendirilecektir. 

Vektör çalışmalarında ülkemizde bulunan 

potansiyel vektörler belirlenerek hastalığın 

yayılmasının önüne geçmek için alınacak önlemlere 

ışık tutacaktır. 

Proje kapsamında eğitimler verilerek veya sosyal 

medya dahil farklı platformlar kullanılarak 

üreticiler, teknik elemanlar, diğer ilgililer ve 

kamuoyunda farkındalık oluşturulacaktır. Oluşan 

farkındalık alınacak önlemlerin ve mücadelenin 

daha etkin uygulanmasını sağlayacaktır. 

Proje bulguları uluslararası dergi, konferanslarda 

veya ilgili katılımcı ülkelerde yapılan toplantılarda 

sunulabilecek ve elde edilen veriler yeni araştırma 

projelerine ışık tutacaktır. 

Sonuç

X. fastidiosa etmeni Türkiye için tehdit 

oluşturmaktadır. Ülkemiz etmenin görülmediği 

Yunanistan, Fas, Tunus gibi Akdeniz ülkeleri 

arasında risk bakımından en önde yer almaktadır. 

Hastalığın İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki ürkütücü 

durumu düşünüldüğünde konunun önemi ve göz ardı 

edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İtalya, 

İspanya ve Yunanistan verileri üzerinden yapılan 

modellemelerle ileriki 50 yılda sadece zeytin için 

hesaplanan milyarlarca dolarlık kaybın Türkiye’de 

de oluşabileceği unutulmaması gereken bir 

husustur. Dünyanın en büyük meyve üreticilerinden 

birisi olarak Ülkemizde zeytinin yanısıra diğer 

konukçu meyve türlerinde oluşabilecek yıllık kaybın 

milyarlarca doları geçebileceği tahmin edilebilir. 

Bütün bunlar hastalık etmeninin erken tespitine 

yönelik çalışmalarının önemini vurgulamaktadır. 

Etmenin erken tespit edilmesi durumunda acil 

önlemler alınabilecek,  ilgili yasal mevzuat 

kapsamında eradikasyon ve mücadele çalışmaları 

gerçekleştirilecek ve Türk tarımında bu etmen 

kaynaklı kayıpların önüne geçilebilecektir. 
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