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Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti 

arasında tarım ve gıda alanında AR-GE 

faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Genel 

Müdürümüz Dr.Nevzat BİRİŞİK, Genel Müdür 

Yardımcımız Doç. Dr. İlhan AYDIN, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus 

BAYRAM, Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi 

Daire Başkanı Dr. Hasan GEZGİNÇ, Antalya Zirai 

Karantina Müdürü Ekrem ÇETİN, Bahçe Bitkileri 

Araştırmaları Daire Başkanlığından koordinatör 

Sinem GÜLER, Tarla Bitkileri Araştırmaları 

Daire Başkanlığından koordinatör Muhammed 

GÖKALP ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğünden Özbekistan sorumlusu Mustafa 

UZ’dan oluşan bir heyet tarafından Özbekistan’a 

ziyaret gerçekleştirildi. Heyetimizce Özbekistan 

Büyükelçiliği, Özbekistan Bitki Koruma ve 

Karantina Ajansı, Özbekistan Tarım Bakanlığı, 

Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Üniversitesi, 

Ulusal Bilim ve İnovasyon Merkezi (AKIS), 

TİKA, tarımsal yatırım yapan Özbekistan devlet 

bankalarına ziyaret gerçekleştirildi. Heyet 

tarafından, iş adamları ve Özbekistan’da resmi 

ziyarette bulunan TBMM milletvekillerimiz ile 

görüşmelerde bulunuldu. Söz konusu heyet 

ziyareti; iki ülke arasında bilimsel anlamda ileriye 

dönük yol haritasının belirlenmesi açısından 

önemli bir adım olmuştur. 

TAGEM Proje Ofisi Özbekistan’da Kuruluyor.
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Yapılan ziyaret Bakanlığımız ile Özbekistan’ın 

ilgili kurumları arasında kurulan bağın 

güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Ziyaret 

programı çerçevesinde yapılan toplantılarda; 

özellikle Özbekistan’da tarımsal Ar-Ge 

kapasitesinin geliştirilmesi ve çiftçilere ulaşan 

yayım faaliyetlerinin Türkiye’den gönderilecek 

konu uzmanı ve eğitim çalışmaları ile 

desteklenmesi gündeme alınmıştır.  Ziyaret 

sonrası TAGEM Taşkent Proje Ofisi’nin açılması 

planlanmakta olup, “Özbekistan Gıda Tarım 

Sektör Politika Belgesi” ve Türkiye ile Özbekistan 

arasında işbirliği alanlarında bir dizi “Mutabakat 

Zaptı” imzalanması hedeflenmektedir.

Yapılan bu ziyaret sonucunda, Özbekistan ile 

başlatılan ve geliştirilmesi planlanan işbirliği 

faaliyetleri benzer ülkeler ile ileride yapılacak 

çalışmalar için model oluşturacaktır.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elektronik 

Hayvan Takip sistemini ve projeye entegre olarak çalışan 

Elektronik Hayvan Takip Cihazı uygulamasını tanıttı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Ar-Ge çalışmaları için 

yaklaşık 1 milyar TL bütçe ayırdıklarının altını çizen Bakan 

Pakdemirli, sektörün ihtiyaçlarını ortaya koyarak üreticiye 

kolaylık sağlayacak ve hızlıca uyum sağlayabilecek 

şekilde planlama yaptıklarını ifade etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Elektronik 

Hayvan Takip Sistemi” tanıtım toplantısını Karaman’da 

gerçekleştirdi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü ve AselsanNet iş birliği ile gerçekleştirilen 

Elektronik Hayvan Takip sisteminin ülkemiz hayvancılığına 

çok büyük katkı sağlayacak bir yenilik olduğunu dile 

getiren Bakan Pakdemirli, “Hayvancılıkta hem işletme 

bazında hem de ülke genelinde, üretim, yönetim ve 

hayvan hareketleri giderek karmaşık hale geliyor. 

Elektronik Hayvan Takip Sistemi uygulaması ile hayvan 

varlığını koruyacak, verim kayıplarının önlenmesinin 

takibini sağlayacağız” dedi.

HEDEF YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE SİSTEMİ 

DÖNÜŞTÜRMEK 

Yetiştiricinin, daha kârlı bir faaliyet yapması için hayvan 

verimini günlük izlemesi ve hastalıkları takip etmesi 

gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİ. PROJEYLE, 
SÜT SIĞIRLARININ KÜPELERİ DİJİTALLEŞİRKEN, HASTALIKTAN YAYILIM HARİTASINA KADAR 
HAYVANLAR ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK”

ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP 
SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR
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“Sürü yönetiminin etkin şekilde planlanması ve hayvan 

sevkinin sorun yaşanmadan gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

Bakanlık ayağında ise bizler de ülkedeki hayvan 

varlığını ve verim artışını anlık olarak izlemek istiyoruz. 

Sistem ile hayvan hastalıklarının çıkma ve yayılma 

durumunu, hayvan hareketlerinin yoğunluğunu takip 

edip, politikalarımızı etkin şekilde hayata geçireceğiz. 

Sistemin ilk hedefi yetiştirici ve karar vericiler için önemli 

olan hayvan verilerinin toplanmasıdır. Bu veriyi Tarım ve 

Orman Bakanlığı bünyesinde muhafaza edeceğiz. Üretim 

sistemimizdeki damızlık hayvanlarımızdan başlamak 

üzere yerli ve milli teknolojilerle hayvancılık sistemimizi 

dönüştürmek ana hedefimizdir.

Dünyada bir ilk olan Nb IoT tabanlı ‘’Elektronik Hayvan 

Takip Sistemi’ sayesinde; hayvanların konumları, yem yeme 

ve geviş getirme (ruminasyon) gibi beslenme durumları, 

aşılama kayıtları, koordinasyon bilgisi ile hareket ve 

sevk durumları, kızgınlık ön uyarı bilgilendirmesi, vücut 

sıcaklığı gibi veriler anlık olarak merkezi programa 

aktarılmaktadır. Veriler hayvanlar üzerindeki hayvan takip 

cihazında (kulağa takılan) bulunan ve algoritmaları yerli 

olarak geliştirilen sensörler vasıtasıyla sim kart teknoloji 

ile merkeze iletilmektedir.  

Sistemin ileriki dönemlerde yerli ve milli olarak geliştirilecek 

daha sonra teknolojik donanımlar (buzağı besleme 

robotları, sağım sistemleri, yemleme ve otomasyon 

sistemleri, süt ölçer ve sensör içeren ekipmanlar) ilave 

edilerek tam bir çiftlik yönetim sistemine dönüşecektir.”

İLK OLARAK 20 BİN HAYVAN SİSTEME DÂHİL OLACAK

Toplam 400 baş hayvanda programın denemelerinin 

tamamlanarak algoritmalarının oluşturulduğu sistemin, 

ilk olarak 20 bin baş sığırda test edileceğini müjdeleyen 

Bakan Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu: 

“Elektronik Hayvan Takip Cihazı takılan TAGEM 

Enstitülerinde ve bugün bulunduğumuz özel işletmede 

hayvanların bulunduğu ortamın görsel olarak izlenmesi 

ve hayvan hareketlerinin kayıt altına alınabilmesi 

amacıyla kamera kurulumları da yapılmıştır. “Hayvan 

Takip Yazılımı” gereksinimleri detaylandırılmış, toplanan 

verilerin yazılım üzerinde anlamlı bir şekilde incelenmesi 

ve izlenmesi için gerekli temel modüller tamamlanmıştır. 

Veri toplamanın büyük bir önem arz ettiği “IoT Platform” 

gereksinimleri detaylandırılarak, cihazlardan veri alma, 

verileri işleme ve Hayvan Takip Yazılımı’ na iletebilme 

fonksiyonları aktif hale getirilmiştir.

Proje sonucunda mevcut imkânlarımız dâhilinde 

yetiştiricilerimize herhangi bir yük bindirmeden sistemi 

belirli büyüklükteki damızlık işletmelerimizden başlamak 

üzere sistemi genişletmeyi hedefliyoruz.”

ÜLKENİN EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ TARIMSAL AR-GE 

ALT YAPISI

Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü olan TAGEM’e bağlı Türkiye 

genelinde 48 Araştırma Enstitüsü, 200 bin dekar arazi, 

300 laboratuvar, 2.100’ü akademik seviyede olmak 

üzere, yaklaşık 7000 personel ile ihtiyaç duyulan her 

alanda bilgi ve teknoloji ürettiklerinin altını çizen, Bakan 

Pakdemirli, “Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli 

kaynaklardan yıllık yaklaşık 1 Milyar Lira bütçe kullanıyor 

ve tarım sektörünün çözümlerin %70’ini biz üretiyoruz. 

Bakanlık Ar-Ge sistemimiz 120 üniversitemiz, ilgili özel 

sektör firmalarımız ve sivil toplum örgütleri ile birlikte 

çalışıyor ve sektör için ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarına 
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yıllık 50 milyon TL Ar-Ge desteği sağlıyor. Bütün bu 

çalışmaları, sektörün ihtiyaçlarının ortaya koyarak ilgili 

taraflarla belirliyor, üreticinin maliyetlerini düşürecek 

ve verimini artıracak yerli teknolojileri geliştirmek için 

her türlü Ar-Ge ve İnovasyon çalışmasına sonuna kadar 

destek veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki “teknoloji bizimse 

çözümde bizimdir” dedi.

HAYVANCILIĞA 75 MİLYAR TL DESTEK 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırımlarında ciddi oranda 

artış gösterdiğini belirten Bakan Pakdemirli, son 20 yılda 

hayata geçirilen yeni projelerle değişim ve dönüşüm 

yaşandığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Hayvancılığa reel rakamlarla, 16 milyar TL’si son 3 yılda 

olmak üzere 19 yılda toplam 75 milyar TL destek verdik.  

Son 3 yılda ise yerli, yeterli ve kaliteli üretim hedefiyle 

hayvancılık desteğini iki kattan fazla artışla 7,8 milyar 

TL’ye çıkardık. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya 

çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem 

fiyatlarındaki aşırı artışa müdahale ediyoruz. Bu yıl ilk 6 

ayda toplam 821 milyon TL yem bitkileri desteği ödedik. 

Böylece son 19 yılda ödediğimiz yem bitkileri desteği 

toplamda 7,5 milyar TL’ye ulaştı.

Son 3 yılda; büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla, 

18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu 

kırdı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise aynı dönemde %22 

artışla 54,1 milyon başa ulaşarak son 30 yılın en yüksek 

seviyesine ulaştı. Gururla söylüyorum, bugün Türkiye; 

küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da birinci, büyükbaş 

sayısında ikinci sırada.”
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Ülkemizde antepfıstığı üretiminde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ilk sırayı almaktadır ve hasattan 

sonraki işleme sürecinde ortaya çıkan antepfıstığı dış 

kabuğu bölgemizdeki tarımsal yan ürünlerden biridir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2021) verilerine 

göre son iki yılın (2019 ve 2020) antepfıstığı 

(Pistacia vera L.)  üretim ortalaması 190.000 ton 

olarak gerçekleşmiştir. Antepfıstığının yumuşak 

dış kabuk miktarı meyvenin %18’i düzeyindedir 

(Demiral ve ark., 2008). Bu veriler ışığında yılda 

ortalama yaklaşık 34 bin ton yaş antepfıstığı dış 

kabuğu, antepfıstığı işleme tesislerinin yan ürünü 

olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu atıklar araziye 

dökülerek terk edilmekte veya uygun olmayan 

depolama yöntemleriyle çevre kirletilmekte ve hiç 

bir uygulamada kullanılmamaktadır. Bu çalışma 

kapsamında hayvancılığın önemli girdilerinden 

olan yem giderlerinin azaltılmasında katma değer 

sağlaması düşünülen antepfıstığı dış kabuğu silajının 

hayvan beslemede kullanılma olanağı araştırılmaktır.

Farklı Katkılar ile Hazırlanan Antepfıstığı (Pistacia vera L.) 
Dış Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, Kuzularda Yem Tüketimi 
ve Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Zeliha SAVRUNLU - Veteriner Hekim

Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir fıstık işleme 

tesisinden üzere yaş olarak temin edilen 5.5 ton 

antepfıstığı (Pistacia vera L.) dış kabuğuna kuru 

madde esasına göre %30 buğday samanı ve %15 

oranında melas ilave edilerek 220 kg’lık varillerde 

silajlar hazırlandı. Hazırlanan silajların kuzularda yem 

tüketimi ve sindirilebilirlik değerleri üzerine etkisi 

araştırılmaktadır.

Kuzu yedirme ve  klasik sindirim denemelerinde tüketilmek üzere hazırlanan Antepfıstığı dış kabuğu silajları 
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Sirkenin tarihi 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. 

İlk sirkenin muhtemelen meyve ve tahıl 

sularının kontrolsüzce mayalanması sonucu 

oluştuğu düşünülmektedir (Altunbağ ve 

Zencir, 2018). Hipokrat, hasta kişilerin tedavi 

edilmesinde beslenmenin önemini vurgulamış ve 

tedavilerinde bal, 

sirke ve karabiber 

k a r ı ş ı m l a r ı n ı 

u y g u l a m ı ş t ı r 

(Gökırmaklı ve 

ark., 2019). Sirke, 

fermente ürünler 

arasında her 

zaman atık ürün 

olarak görülmüş 

olmasına rağmen 

antik çağlardan günümüze kadar, insan ve 

hayvanlar için basit bir ilaç, aroma verici ve 

gıda koruyucu olarak hayatımızın bir parçası 

olmuştur (Bhat ve ark., 2014; Mas ve ark., 

2014). Uluslararası Gıda Kodeksine göre sirke; 

insan tüketimi için uygun, tarım kökenli çiğ 

materyallerden üretilen, içinde nişasta ve/veya 

şeker barındıran, önce alkol sonra asetik asit 

fermantasyonu olmak üzere iki aşamalı süreçten 

oluşan sıvı ürün olarak tanımlanmıştır. Sirke, 

fermente olabilir şekerlerin mayalar tarafından 

etanole (etil alkol, C2H5OH) dönüşümünü 

takiben asetik asit bakterileri (AAB) tarafından 

etanolün oksidasyonu ile asetik asit oluşumudur. 

Türk Gıda Kodeksine ve ABD standartlarına göre 

standart sirkede en az %4 asetik asit bulunmalıdır.

Sirkede bulunan organik asitler, fenolik bileşikler, 

Sirke ve sirke üretim 
atıklarının hayvan 

beslemede kullanımı
Erinç YÜKSEL ÇALIK - Veteriner Hekim / Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü/ANKARA

Prof. Dr. Sakine YALÇIN / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi/ANKARA
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amino asitler, vitaminler ve melanoidinler 

sirkenin organoleptik özelliklerinde önemli rol 

oynamaktadır. Sirkede bulunan bu maddelerin 

antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik, 

antitümör, antikarsinojenik, antienfeksiyon 

etkilerinin olduğu, egzersiz sonrası direnci 

artırdığı ve bu nedenlerle sirkenin çeşitli sağlık 

uygulamalarında kullanıldığı bildirilmektedir 

(Budak ve ark., 2014; Şengün ve Kılıç, 2018).

Sirke Çeşitleri

Sirke üretiminde hammadde olarak meyve, tahıl, 

şeker miktarı yüksek diğer gıdalar, şarap ve bira 

gibi alkollü içecekler, peynir altı suyu ve bal gibi 

hayvansal kaynaklı ürünler kullanılır. Ülkelerde 

var olan farklı hammaddelere göre üretilen sirke 

çeşitleri Çizelge 1’de verilmektedir.

Çizelge 1. Bazı ülkelerde farklı hammaddelere göre üretilen sirke çeşitleri

Kategori Hammadde Sirke adı Menşei

Tahıl/sebze Pirinç Komesu-Kurosu Doğu ve Güneydoğu Asya

Bambu sapları Bambu sikesi Japonya, Kore

Malt Malt sirkesi Kuzey Avrupa, ABD

Arpa Bira sirkesi Almanya, Avusturya, Hollanda

Sorgum, Buğday Siyah sirke Çin ve Doğu Asya

Çay ve şeker Kombucha Rusya, Asya (Çin, Japonya, Endonezya)

Soğan Soğan sirkesi Doğu ve Güneydoğu Asya

Domates Domates sirkesi Japonya, Doğu Asya

Meyve Elma Elma suyu sirkesi ABD, Kanada, Dünya geneli

Üzüm Kuru üzüm sirkesi Türkiye, Orta doğu 

Şarap sirkesi Dünya geneli

İspanyol şarabı sirkesi İspanya 

Üzüm şırası Balzamik sirke İtalya

Hurma Hurma sirkesi Orta doğu 

Mango Mango sirkesi Doğu ve Güneydoğu Asya

Erik Ume-su Japonya

Cennet hurması Cennet hurması sirkesi Güney Kore, Japonya

Beyaz/ karadut Dut sirkesi Türkiye

İncir İncir sirkesi Türkiye 

Vişne Vişne sirkesi Avrupa, ABD

Çilek Çilek sirkesi İspanya

Hayvansal 

kaynaklı
Peynir altı suyu Peyniraltı suyu sirkesi Avrupa 

Bal Bal sirkesi Avrupa, Amerika, Afrika 

Kaynak: (Budak ve ark., 2014; Şengün ve Kılıç, 2019)
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Sirke üretiminde asetik asit ve mayalar önemli 

mikroorganizma gruplarını oluşturduğu gibi 

bazı küf ve laktik asit bakteri çeşitleri de sirke 

üretiminde rol alabilmektedir (Bhat ve ark., 

2014; Şengün ve Kılıç, 2019). Saccharomyces, 

fermentasyon teknolojisinde ve içecek 

endüstrisinde ilk akla gelen maya cinsidir. Tarihte 

sirke üzerinde yapılan ilk çalışmalarda asetik 

asit bakterileri belirlendiği için bu bakteriler 

sirke bakterisi olarak bilinmektedir. Asetik asit 

bakterileri doğada yaygın mikroorganizmalar 

olup şeker ve/veya alkol içeren substratlarda 

(meyve suyu, şarap, elma suyu, bira, sirke 

gibi) bulunur. Sirke çeşitli besin maddeleri 

(aminoasitler, şeker, vitaminler ve mikro 

elementlerden) ile biyoaktif bileşenler içerir. Bu 

besin maddeleri asit-baz dengesini sağlar, hücre 

metabolizmasını düzenler, enerji sağlar, bağışıklık 

sistemini güçlendirir. Sirke içinde bulunan 

biyoaktif bileşenler organik asitler, polifenoller, 

melanoidinler ve tetrametilpirazinlerdir (Chen 

ve ark., 2016). Sirkede bulunan organik asitlerin 

çeşit ve miktarı, üretimde kullanılan hammadde 

ve üretim tekniği ile ilgili bilgi verir (Şengül ve 

Kılıç, 2018). 

Sirke Üretim Atıklarının Özellikleri

Sirke üretim atıkları (SÜA), sirke üretimi için 

kullanılan hammaddelerden fermantasyon 

sonucu arta kalan kısımdır. Dünyanın önde gelen 

sirke üreticilerinden olan Çin, yılda 3 milyon 

tondan fazla sirke atığı üretmektedir. Çin’de 

üretilen tahıl ve kepek sirkelerinin fermantasyon 

sonucu kalan katı fermantasyon atıklarında 

asetik, malik, laktik ve tartarik asit içeriği tespit 

edilmiştir. Sirke atığı zengin protein ve asetik asit 

içeriğine ve düşük pH değerine sahiptir (Uddin ve 

ark., 2010).  Ülkemizde sirke üretim atığı miktarı 

ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır. SÜA’nın direkt 

kullanımlarının yanısıra selülaz enzimi üretiminde 

kullanılabileceği (Liu ve Yang, 2007), Aspergillus 

ficuum yardımı ile sorgum ve mısır sirkesi 

atıklarının kullanılarak fitaz enzimi üretilebileceği 

kaydedilmiştir (Wang ve ark., 2010).  

Hayvan Beslemede Kullanımı

Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinin artmasıyla 

birlikte hastalıkları önlemek amacıyla profilaktik 

yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 

probiyotikler, prebiyotikler, organik asitler, 

esansiyel yağlar, enzimler gibi antibiyotiklere 

alternatif ürünler geliştirmek gerekli hale 

gelmiştir. Organik asitler bir veya çoklu karboksil 

grubuna sahip (-COOH) olan ve genel olarak 

güvenli bulunan antimikrobiyel özellikli yem katkı 

maddeleridir. Asetik asit, yüksek bakterisidal 

etkiye sahip önemli kısa zincirli yağ asitlerinden 

biridir. Organik asitler, bağırsak fonksiyonu ve 

mikroflorası üzerine olumlu etkileri, yemlerin 

patojen kontaminasyonundan korunması, 

patojenik bakteri inhibisyonu, mineral madde 

emiliminin artırılması, besin sindirilebilirliğinin 

iyileştirilmesi amacıyla hayvan beslemede 

kullanılan yem katkı maddeleridir. Sirkenin 

hayvan beslemede kullanımı organik asitlerin 

kullanımına dayanmaktadır.

Balık ve karides yetiştiriciliğinde, rasyonda 

elma suyu sirkesi ve probiyotiklerin beraber 

kullanımının büyüme performansını, antioksidan 

sistem ve bağışıklıkla ilişkili gen ekspresyonlarını 

ve immunulojik parametreleri geliştirme 

potansiyelinin yüksek olduğu kaydedilmiştir 

(Safari ve ark. ,2017;  Pourmozaffar ve ark., 2017; 

Pourmozaffar ve ark., 2019; Ahmadifar ve ark., 

2019). 
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Broylerde yapılan çalışmalarda ise sirke ve 
probiyotik takviyelerinin immun yanıt, bağırsak 
sağlığı ve performans üzerine olumlu etkileri 
olduğu (Allahdo ve ark. 2018), bağırsaklarda 
Salmonella kolonizasyonunun azaldığı 
kaydedilmiştir (Lilly ve ark. 2011). İçme suyuna 
eklenen hurma sirkesinin broyler civcivlerde 
büyüme performansı ve jejenum histomorfolojisi 
üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir 
(Tasharofi ve ark.,2017). Hayajneh ve ark. (2018) 
broylerlerde içme suyuna eklenen elma sirkesi 
ile dışkıdaki oosit sayısının azaldığı, koksidiyoza 
ilişkin semptomların ortadan kaybolduğu, 
total antioksidan, katalaz düzeylerinin arttığı 
ve buna bağlı olarak MDA düzeyinin önemli 
ölçüde azaldığını belirtmişlerdir. Karaalp ve ark. 
(2018) yumurta tavuğunda yapılan çalışmada 
ise içme suyuna elma sirkesi (3 ml/l) ilavesinin 
yumurta depolanması ile oluşabilecek lipid 
peroksidasyonunu önlemede katkısı olabileceğini 
bildirmişlerdir.

Koyunlarda rasyona eklenen cennet hurması 

sirkesi ile yapılan çalışmada rumendeki toplam 

uçucu yağ asidi ve asetik asit seviyelerinin 

arttığı ve amonyak azotu seviyelerinin azaldığı 

kaydedilmiştir. Süt ineği beslenmesinde peynir 

altı suyundan elde edilen sirke kullanımında 

kaba yem ağırlıklı rasyonun lezzetini olumlu 

olarak etkilediği, süt üre azotunun azaldığı ve süt 

kalitesini olumlu etkilediği bildirilmiştir (Lustrato 

ve ark., 2013).

Yumurta tavuğunda rasyonlara eklenen sirke 

üretim atığı (mısır, sorgum ve kepeklerden 

elde edilen sirke üretim atığı) ile yürütülen 

çalışmalarda azotun toplam sindirilebiliriiğini 

artırdığı (Song ve ark., 2012), sindirim kanalının 

üst bölümünde pH değerini düşürdüğü, pepsin 

aktivitesini yükselttiğini bildirmişlerdir (Song 

ve ark., 2014). Koyunlarda sirke üretim atığının 

Neurospora sitophila ile fermente edilerek 

rasyonlarda kullanılması ile sirke üretim atığının 

besin bileşenlerini ve protein kullanım oranını 

iyileştirebileceği kaydedilmiştir (Liu ve ark., 

2019).

Sirke içerdiği besin maddeleri ve biyoaktif 

bileşenler sayesinde asit-baz dengesini korur, 

hücre metabolizmasını düzenler, enerji sağlar 

ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sirke ve sirke 

üretim atığının hayvan beslemede kullanılması 

ile ekonomik ve ekolojik avantajlar sunabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca günümüzde organik 

hayvancılığa artan ilgi sebebiyle sirke gibi doğal 

ürünlerin hayvan beslemede kullanımı konusunda 

çalışmalarda artış gözlenmektedir. Sirkenin 

antimikrobiyel etkisi ve sağlık üzerindeki olumlu 

etkilerinden dolayı yem katkı maddesi olarak 

kullanılabileceği, yemlerin ve içme sularının 

asitleştirilmesini sağlaması ile bağırsak sağlığına 

olumlu etkileri olacağı sonucuna varılmıştır. Sirke 

üretim atığının ise alternatif bir yem maddesi 

olarak ruminant beslemede kullanılabileceği 

görülmüştür. 



Laktik asit bakterisi  Lactococcus lactis’ten 

üretilen nisin; peynir, krema, işlenmiş yumurta 

ve yumurta ürünleri irmik gibi gıdalarda 

kullanılmaktadır. Nisin raf ömrü süresince 

gıdayı mikrobiyal etkilerden korumak amacıyla 

kullanılmaktadır.

Nisin Gram pozitif bakterilere ve bazı bakterilerin 

sporlarına karşı doğal bir antimikrobiyal etkiye 

sahiptir.  Ayrıca nisinin herhangi bir toksikolojik 

özelliği bulunmamaktadır. Nisinin gıdalarda 

kullanılmasına yönelik pek çok çalışma mevcut 

olup ülkemizde gıda sanayinin bu koruyucu 

maddeyi ne düzeyde kullandığı, olası kullanımı 

durumunda Türk Gıda Kodeksi’ne uyulup 

uyulmadığına dair veri olmaması sebebi ile bu 

proje gerçekleştirilmek istenmiştir.

40.000 TL bütçe ve 3 kişi ile gerçekleştirilen 

proje 1 yılda tamamlanmıştır.

30.06.2013 Tarih ve 28693 Sayılı Resmi 

Gazete ile yayınlanan ‘Gıda Katkı Maddeleri 

Yönetmeliği’ne göre işlenmiş peynirlerde, 

olgunlaştırılmış peynirlerde, olgunlaştırılmış ve 

işlenmiş peynir ürünlerinde 12.5 mg/kg düzeyine 

kadar bulunmasına izin verilmekte; mascarpone 

hariç olgunlaştırılmamış peynirlerde ve kremada 

bulunmaması gerekmektedir.

Peynirde ve Kaymakta 
Nisin Miktarının 

Belirlenmesi
Ömer Şerif AYDIN / Gıda Yüksek  Mühendisi

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
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Kayısı 
Çekirdeğinden 
Glutensiz Bisküvi 
Üretimi
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Günümüzde giderek artan; kronik ve otoimmün 
bir hastalık olan çölyak hastalığı hastaların 
sağlık ve yaşam kalitesini oldukça olumsuz 
etkilemektedir.

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, glüten adlı 
proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen 
alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve 
Yulaf gibi tahıllar glüten içerir. Alınan gıda, ince 
bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak 
mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun 
yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta 
çok sayıda bulunan ve villus çıkıntıları olarak 
adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak 
Hastaları glütenli yiyecekler tükettiklerinde 
bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus 
çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve 
küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe 
azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. 
Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da 
hastalık belirtileri ortaya çıkar. 

Bu belirtiler: Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik, 
yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, 
dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacı 
artması, kusma, bezginlik, iştahsızlık, büyüme 
geriliği, ağız içinde oluşan aftlar, İştahsızlık, gaz 
şikâyetleri, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, ciltte 
kaşıntılı döküntülerdir.

Hastalığın tek tedavi yöntemi, ömür boyu 
glutensiz beslenme olup, kesin ve net bir 
diyet uygulanmasıdır. Diyetten, başta buğday 
olmak üzere arpa ve çavdar gibi unların 
çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle hastaların 
tüketebileceği glütensiz ürün yelpazesinin 
geliştirilmesi ve özellikle uygun kalite ve fiyatta 
ürün temini büyük önem arz etmektedir. 

Bu ihtiyaca istinaden, Genel Müdürlüğümüz 
Kayısı Araştırma Enstitüsünün DAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 
“Glutensiz Bisküvi Üretiminde Kayısı Çekirdeği 
ve Dut Kullanımı” projesi kapsamında Malatya 
bölgesinde yetiştirilen kayısı çekirdeklerinin 
değerlendirilerek fonksiyonel bir ürün olarak 
bisküvi üretiminde kullanılması amacıyla kurulan 
glutensiz bisküvi üretim tesisinin açılışı 15.09.2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Zengin diyet lif içeriğine sahip olan ve biyoaktif 
bileşenlerden dolayı yüksek antioksidan aktivite 
gösteren, vitamin ve minerallerce zengin kayısı 
çekirdeği unu kullanarak besin değeri yüksek 
bir ürün elde etmek için kurulan tesis, her türlü 
temastan uzak çapraz bulaşmayı önleyecek 
şekilde dizayn edilmiştir. Öncelikli hedef, Çölyak 
hastalarına her zaman ulaşabilecekleri, ucuz, 
sağlıklı, katkısız bir ürün sunmaktır.



Balda DNA 
İzolasyon 

Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması 

ve Metot
Optimizasyonu

Nihal AKMAN, Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ, Ayşe DAĞDELEN, 
Hakan TOSUNOĞLU, Halil ER

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Bal içerdiği 
vitaminler, 
mineraller, 

organik 
asitler, 

flavonoidler, 
fenolik 

asitler, aminoasitler 
ve enzimler nedeniyle sindirimi kolay, 

besleyici ve pek çok hastalığa karşı 
koruyucu ve tedavi edici özellik gösteren 

fonksiyonel bir gıdadır.

Antimikrobiyal, antiviral, antiparaziter, 

antiinflamatuvar, antioksidan ve antitümör 

özellikleri gibi tıbbi yönleri nedeniyle insanlık 

tarihinden yüzyıllardır şifa kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Sağlık açısından bu kadar 

önemli olan balın ihracat potansiyeli ve ticari 

değeri de oldukça yüksektir. Hem bu nedenle 

ve hem de yapısal özellikleri sebebiyle taklit ve 

tağşişe de açıktır. 

Balın kalitesi ve kimyasal yapısı, coğrafi bölge 

ve botanik kaynağa (bitki florası) göre değişiklik 

göstermektedir. Bu nedenlerle, ulusal ve 

uluslararası gıda kodekslerinde balın kalitesini, 

botanik kaynağını ve saflığını belirlemek 

için çeşitli parametreler ve analiz yöntemleri 

tanımlanmıştır. 

Balın botanik kökeninin belirlenmesinde 

yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntem 

polen tanelerinin mikroskobik tanımlamasına 

dayanan palinolojik analizlerdir. Serbest amino 
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asitler, aroma bileşikleri veya mineraller ya da iz 

elementler gibi balın içeriğini ve balın saflığını 

tespit etmek için kimyasal ve  kromatografik 

yöntemler de mevcuttur ancak bu yöntemler 

karmaşık olup hassasiyeti az, zaman alıcı ve 

pahalı yöntemlerdir.

Son yıllarda balın coğrafi kökeninin 

karakterizasyonu için ilk defa Laube vd.(2010) 

tarafından geliştirilen DNA tabanlı yöntemler, 

basit, hızlı ve güvenilir olmaları nedeniyle 

önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaklaşım, 

“DNA barkodlamasına” dayanmaktadır. 

Yöntemde arının beslendiği bölgede yetişen 

bitki türü kompozisyonu ile referans veri tabanı 

karşılaştırılmaktadır. Baldaki alerjenleri ve 

mikroorganizmaları tespit etmek için de bu 

yönteme başvurulmaktadır. 

Balda bulunan polen ve diğer bitki türevi bileşenler, 

DNA kaynağını oluşturmaktadır. DNA analizi 

öncelikle verimli bir DNA ekstraksiyon yöntemini 

gerektirmektedir. Zira DNA ekstraksiyonu 

esnasında bitki hücre duvarının bozulması ve 

bitki hücresi lizatında DNA kalitesini inhibe eden 

tanenler, fenoller ve kompleks polisakkaritler 

gibi bileşiklerin varlığından dolayı problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle baldaki polen 

çeşitliliğinin, mikroorganizma varlığının, 

tağşişin ve genetiği değiştirilmiş organizma 

(GDO) durumunun tespit edilmesi için DNA 

ekstraksiyonu önemlidir. Fakat doğası gereği 

oldukça viskoz olan ve içinde bulundurduğu 

inhibitörlerden dolayı balın DNA ekstraksiyonu 

kolay değildir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar 

incelendiğinde baldan DNA analizi için güvenilir 

ve verimli sonuç veren bir DNA izolasyon tekniği 

olmadığı görülmektedir .Her ne kadar Waiblinger 

vd. (2005)balda DNA ekstraksiyonu için manuel 

bir CTAB tamponu ve daha sonra optimize 

edilmiş temelli DNA ekstraksiyon prosedürü 

geliştirmişse de, bu yöntemin zahmetli olması, 

kloroform kullanımını içermesi ve müteakiben 

bir ticari kit ile saflaştırılması nedeniye verimli 

bir yöntem olmamıştır. Bu nedenle baldan DNA 

izolasyonu için araştırmalar yapılmaya devam 

etmektedir.

Akredite olan laboratuvarımızda numunelerin DNA 

ekstraksiyonundaticari kitler kullanılmaktadır. 

Problemli bir matris olan balda, ticari kitlerle 

yapılan ekstraksiyonlarda yeterince DNA elde 

edilememiştir. Bu nedenle  CTAB metodu ile 

karşılaştırmalı çalışma planlanmıştır. CTAB 

metodunun olumsuz yönlerini bertaraf etmek ve 

fazla miktarda saf DNA elde etmek için de CTAB 

metodu modifiye edilerek uygulanmıştır. 

Sonuç olarak bu proje ile,ticari kit ve modifiye 

CTAB metodu karşılaştırılarak,modifiye 

CTAB metodunun ticari kite göre balda DNA 

izolasyonuna uygunluğunun ortaya konulması 

amaçlanmıştır.
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Çalışma kapsamında salgı balı ve çiçek balı 

örnekleri analiz edilmiştir. Piyasadan salgı 

balı olarak ülkemizin dünya üretiminde birinci 

sırada olduğu çam balı, monofloral bal olarak 

kestane balı ve multifloral çiçek ballarından 

3’er adet numune toplanmıştır. Öncelikle bu 

numunelerin palinolojik analizi gerçekleştirilmiş 

ve alınan örneklerin botanik açıdan uygunluğu 

saptanmıştır. Bitkilerden DNA izolasyonu 

amacıyla yaygın olarak kullanılan bir metot olan 

CTAB (Hekzadesil Trimetil Amonyum Bromür) 

metodu ve ticari kit GENESpin (Eurofins, 

Almanya) metodu kullanılarak bal örneklerinden 

3’er paralel DNA ekstrakte edilmiştir. Nanodrop 

spektrofotometre ile DNA miktar ve saflıkları 

ölçülmüştür. Elde edilen DNA izolatlarında Real-

Time PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) metodu 

ile bitki geni aranması gerçekleştirilmiştir. 

İki izolasyon metodunun sonuçları 

karşılaştırıldığında modifiye CTAB metodunda 

elde edilen DNA miktarının, DNA bazlı bir analiz 

için yeterli olduğu görülmüştür. Balların DNA 

izolatındaki spektrofotometrik DNA miktarı 

ölçümleri ve Real Time PCR’da yapılan Plant Ct 

sonuçlarına göre iki metod arasında istatiksel 

anlamda önemli düzeyde farklılık tespit edilmiştir 

(P<0,05). 

DNA izolasyonunda CTAB metodu ucuz olsa da 

işgücü ve zaman bakımından dezavantajları nedeni 

ile rutin çalışmalarda tercih edilmemektedir. 

Ticari kitler ise maliyetli olmakla birlikte 

işgücü ve zaman tasarrufu sağladığı için tercih 

edilmektedir. Ancak bal gibi DNA miktarı düşük 

ve inhibitör içeriği yüksek numunelerde ticari kit 

yerine modifiye CTAB metodu kullanılması DNA 

verimliliği açısından daha etkili olacaktır.
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“Yetişkinlerin Gıda-Okuryazarlığı 
Yetkinliklerinin Artırılması” Projesi

“Yetişkinlerin gıda-okuryazarlığı yetkinliklerinin artırılması 

[FOODTR]” isimli AB stratejik ortaklık projesi Erasmus+ programı 

kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

tarafından koordine edilmektedir.

Dr. Nurcan A. GÜZELSOY

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Gıda okuryazarlığı, gıdanın temel doğasını, tüketici ve 

toplum için önemini anlamaktır. Gıda okuryazarlığı, 

gıdalar hakkında bilgi toplayıp değerlendirebilmeyi ve 

gıdaları güvenli bir şekilde tüketmek için temel becerilere 

sahip olmayı kapsamaktadır. Gıda okuryazarı olmak, 

insanları bilinçli beslenme seçimleri yapma konusunda 

da desteklemektedir. Yetersiz gıda okuryazarlığı bilgisi 

yalnızca insanların sağlığını ve refahını olumsuz olarak 

etkilememekte, ayrıca ekonomik kayıplar, sosyal 

dışlanma gibi sorunlara da sebep olmaktadır. Proje ile 

bireylerin gıda okuryazarlığı becerilerinin arttırılması, 

sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması, 

toplumda gıda okuryazarlığının öneminin anlaşılması ve 

yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Projenin ulusal paydaşları;

• Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

• Bursa Büyükşehir Belediyesi 

• Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

• Bursa Teknik Üniversitesi 

Projenin uluslararası paydaşları;

• Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, İspanya

• Széchenyi István Üniversitesi, Macaristan

• Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi, Estonya

Projenin hedefleri; 

• Yetişkinlerin gıda okuryazarlığı becerilerini ve 

yetkinliklerini geliştirmek

• Bireylere etiket okuma bilgisi kazandırmak

• Sürdürülebilir gıda sistemi hakkında hedef grubun 

bilgisini artırmak

• Gıda güvenliği ve hijyen bilgisini artırarak gıda kaynaklı 

hastalıkları azaltmak 

• Hedef grupların evsel boyutta gıda işleme teknikleri 

hakkındaki bilgilerini artırmak 

• Hedef grupları sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında 

bilgilendirmek 

• Gıda ambalajlama ve depolama konusunda 

bilinçlendirmek

• Yetişkinlerin sosyal katılımını ve iş bulma olanaklarını 

artırmak

• Hedef grup için kolay anlaşılabilen, ücretsiz ve yenilikçi 

rehberler ve dijital eğitim materyalleri oluşturmak
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GIDA 
SEKTÖRÜNDE 
TENEKE 
AMBALAJLAR
Tarladan çatala gıda güvenliği zincirindeki son halka olan gıda ile temas eden ambalaj 

malzemelerin güvenirliliğinin sağlanması, gıda kalitesi ve güvenliği üzerine etkisinin 

belirlenmesi ve bu malzemelerden kaynaklanan sağlık risklerinin tanımlanması tüketici 

haklarının korunması açısından zorunludur. Ambalaj malzemelerin yapılarında yer alan ve/

veya üretimleri sırasında ilave edilen bazı maddeler gıdalara geçebilmekte ve insan sağlığına 

zarar verecek boyutlara ulaşabilmektedir. Bu madde geçişi migrasyon olarak tanımlanmakta 

ve her bir malzeme gurubu için uluslararası olarak toplam ve spesifik migrasyon limitleri 

bulunmaktadır.



Metal esaslı malzemelerden teneke kutular ülkemizde 

gıda sanayinde başta konserveler olmak üzere, süt 

ürünleri, bitkisel yağlar ve kuru gıdalar gibi birçok 

alanda kullanılan ambalaj malzemelerinden biridir. Bu 

malzemelerin gıda ile temas eden yüzeyleri içerisine 

konulan gıdanın özelliklerine göre değişen dayanıklılıkta 

lak denilen organik kaplamalarla kaplanırlar. Günümüzde 

sentetik olarak üretilen laklar ile gıdanın teneke kutu ile 

etkileşime girmesi engellenerek kimyasal reaksiyonlar 

önlenmektedir. 

Enstitümüzde yürütülen proje ile teneke kutu tedarikinde 

piyasada söz sahibi 3 firmadan temin edilmiş farklı lak 

çeşitleri ile kaplanmış örneklerin tüm gıda grupları 

ile temas edeceği öngörülerek geçebilecek kalıntılar 

incelenmeye çalışılmıştır. Teneke kutu örneklerinin 

kapak, gövde ve taban kısımlarının gıda ile temas eden 

tüm yüzeylerinin lak kaplamalarının genel olarak epoksi 

fenolik lak ile uyumlu olduğu,  yapılan kaplamaların 

uygun kalınlıkta ve homojen olarak kaplandığı ve gözenek 

sayılarının genel olarak düşük olduğu görülmüştür. 

Toplam migrasyon analizinde teneke örneklerinin 

tamamında ve tüm lak çeşitlerinde sonuçlar tespit limitinin 

üzerinde görülmüş olup örneklerin tamamında en fazla 

geçişinin yağlı gıdaları temsil eden gıda benzerinde 

olduğu fakat elde edilen sonuçların tamamının yasal 

limitlerin altında kaldığı görülmüştür. Spesifik migrasyon 

kapsamında epoksi türevleri açısından teneke kutular 

incelendiğinde BADGE ve sulu ve klorlu türevlerinin 

toplamının yasal limitlerin altında kaldığı görülmüştür. 

BFDGE ve NOGE türevleri ile polimerik malzemelerde 

plastikleştirici olarak kullanılan fitalat esterlerinin geçişi 

tespit edilmemiştir. XRF ile yarı kantitatif olarak element 

tayininde örneklerin genellikle gövde kısımlarında kalay, 

kapak ve taban kısımlarında krom tercih edildiği ve lak 

tipine göre element dağılımında farklılıklar görülmüştür.

Isı, ışık ve oksijene karşı bariyer özellikleri çok iyi olan 

teneke gıda ambalajları diğer ambalajlardan bir adım öne 

çıkmaktadır. Teneke kutuların dış darbelere karşı fiziksel 

dayanımı, sevkiyat ve stoklamada sağladığı avantajlar, 

sterilizasyona dayanımı, ekstra bir etiketleme ihtiyacının 

bulunmaması, daha hızlı ve etkin dolum yapılabilmesi 

sektörde avantaj sağlamaktadır. Konserve ve hazır yemek 

tüketiminin artması ile daha fazla talep gören teneke 

ambalajlardan kaynaklanabilecek risklerin denetim 

faaliyetleri ile takip edilmesi gıda güvenliği açısından 

önemlidir.

22
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Bağcılık bakımından Dünyanın en önemli iklim 

kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz çok eski ve köklü 

bir bağcılık kültürüne sahiptir. Türkiye dünyada bağ 

alanı yönünden 5. üretim miktarı açısından 6. sırada 

yer almaktadır.   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

2020 verilerine göre, ülkemizde üretilen üzümün 

% 50’si sofralık, %39’u kurutmalık ve % 11’i şaraplık-

şıralık üzüm olarak değerlendirilmektedir. 

Bağcılık bölgemizde ve ülkemizde tarımla uğraşan 

önemli bir kesimin temel geçim kaynağıdır. Bu 

nedenlerden dolayıdır ki üzüm ülkemiz açısından 

ekonomik potansiyeli en yüksek meyvelerin 

başında gelir. 

Üzümün ekonomiye katkısı çok çeşitli ürün 

üretimi açısından önemlidir. Üzüm, geleneksel 

olarak üzüm suyu, pekmez, pestil, kuru üzüm, 

köfter, sucuk, hardaliye, sirke vb. birçok gıda 

maddesine işlenmektedir ve bunların hammaddesini 

oluşturmaktadır.   

Trakya’da çok uzun yıllardır geleneksel hale gelmiş 

ve üzümden yapılan bir içecek olan  ‘Hardaliye’ 

koyu renkli ve kokulu üzümlerden elde 

edilen üzüm şırasına 

Hardaliyenin Raf Ömrünü 
ve Kalitesini Arttırma 

Çalışmaları
Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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hardal tohumu ve vişne yaprağı ilavesi ile laktik 

asit fermantasyonu sonucu üretilen kendine has tat 

ve kokusu olan geleneksel bir içecektir. Hardaliye 

üretiminin Osmanlılar döneminde başladığı ve 

500 yıllık bir geçmişi olduğu söylenmektedir. 1930 

yılında Kırklareli iline gelen Mustafa Kemal Atatürk 

kendisine ikram edilen hardaliyeyi içtiği, tadını çok 

beğendiği ve “Hardaliyeyi milli meşrubat haline 

getiriniz.” şeklinde bir talimatı tarihi kayıtlara 

geçmiştir. Ancak günümüzde hala, Hardaliye üretimi 

henüz sanayileşmiş düzeyde değildir. Bölgede 4-5 

adet küçük işletmeci faaliyet göstermektedir. Aynı 

zamanda, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının 

başvurusu ile “Kırklareli Üzüm Hardaliyesi” adıyla 

28.12.2017 tarihinde Coğrafi İşaret almıştır.

Hardaliye, üzümden üretilmesi ve fermente bir ürün 

olması sebebiyle besleyici değeri oldukça yüksek 

bir içecektir. Üzüm ve suyu flavanoidler bakımından 

zengin olup bu fenolik maddeler antioksidan, anti 

bakteriyel ve anti tümör özelliklere sahiptir. Koyu 

kırmızı renkli üzüm şırası, portakal ve domates 

sularından 4 kat fazla antioksidan aktivitesine 

sahiptir. Hardaliye’de siyah-kırmızı üzümlerden 

üretildiği için aynı özelliğe sahiptir. 

Hardaliye üzerine, Genel Müdürlüğümüz Hayvan 

Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

tarafından desteklenen ‘Üzüm Olgunluğu, Hardal 

Tohumu Ve Ürün Depolama Sıcaklığının Hardaliyenin 

Kalitatif Özellikleri Ve Raf Ömrüne Etkileri’ isimli proje, 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

bünyesinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Ellez Bağcılık Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti. ve Arda Bağcılık Gıda San. Turizm ve Tic. Ltd. 

Şti. işbirlikleri ile yürütülmüştür.  Yapılan çalışmada, 

hardaliyenin üretiminde kullanılan üzüm ve diğer 

yardımcı maddelerin kalite standardizasyonu ve 

mikrobiyal stabilite açısından etkileri incelenerek, 

üretimde kullanılacak üzümlerde ideal olgunluk 

düzeyi, hardal tohumunun çeşit ve uygun kullanım 

miktarı, bazı doğal koruyucu maddelerin kullanım 

imkanları ile raf ömrü ve depolama koşullarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.

Proje sonuçları Hardaliye yapımında en önemli 

etkenlerden birinin hardal tohumu kalitesi olduğunu 

göstermiştir. Hardal tohumunda bulunan ve 

hardal tohumunun doğal koruyuculuk özelliklerini 

belirleyen Sinigrin ve Allyisotiosiyanat maddelerinin 

her tohumda aynı olmadığı, bazılarında belirgin 

seviyede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Projede 

Hardaliye yapımında kullanılan hem Papazkarası 

çeşidinde hem de Merlot çeşidinde geç dönemde 

hasat edilenler daha çok beğenilmiştir. Bu da hasat 

olgunluğunun hardaliyenin duyusal özelliklerini 

etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, Hardaliyede en 

büyük sorunlardan biri kısa raf ömrü, çeşitli doğal 

koruyucular kullanılarak ve farklı depolama koşulları 

denenerek aşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, %20 

oranında propolis içeren karışım, %10 oranında 

propolis ve sarımsak içeren karışım ve ticari bir 

enzim  (Kitinaz, b-Glukanaz) karışımları kullanılmıştır 

ve Hardaliyeler bir yıl boyunca +4 °C, +12 °C ve +22 

°C’lerde muhafaza edilmiştir.

Sonuç olarak, 

• hardaliye yapımında hardal tohumunda bulunan 

Sinigrin ve Allyisotiosiyanat madde miktarlarının 

yüksek olması gerektiği,

• üzüm olgunluk indisinin 30’dan yüksek (geç 

dönemde hasat edilmiş) olmasının beğeniyi 

arttırdığı,

• +4 °C’de muhafaza edildiğinde herhangi bir 

bozulma meydana gelmediği fakat bu sıcaklıkta 

laksit asit gelişiminin de gerçekleşmediği, 

• +12 °C’de muhafaza edilmesinin ve propolis 

kullanımının hem laktik asit gelişimi açısından hem 

de hardaliyenin bozulmamasında önerilebileceği,

• +22 °C’de muhafaza edildiğinde b-glukanaz 

ve ksilanaz enzim karışımının hem laktik asit 

gelişiminde hem de maya-küf oluşmamasında 

yarar sağladığı tespit edilmiştir.
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ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT
 BAKTERİYEL YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİ

Xylella fastidiosa

Giriş

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 

çeşitlibitki 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 sorundahabüyük boyut 

kazanmıştır. Oluşan zararlar tüm ilgili tarafların 

vekarar 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 Fransa’da), İspanya (Balearik adaları ve Alicante) 

Dr. Nursen ÜSTÜN

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Bornova, İzmir
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ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde, ayrıca İran 

(2016), Tayvan (2002), İsrail (2017-2018) gibi Asya 

ülkelerinde de tespit edilmiştir. 

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 1. İtalya’nın Apulya bölgesinde Xylella fastidiosa 

etmeninin oluşturduğu hasar

Şekil 2. Xylella fastidiosa  etmeninin farklı konukçularda belirtileri

Zeytin

Asma

Badem

Asma

Kiraz

Asma

Turunçgil

Zeytin
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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 

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 
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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. 

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 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 yanı 

sıra 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 
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(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 yanısıra 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 

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 yeralması 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. 

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 
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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. 

Patojenin tespit edilmesi durumunda alttürleri ve 

sekans tipleri belirlenerekuluslararası 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 veyasosyal 

medya dahil farklı platformlar kullanılaraküreticiler, 

teknik elemanlar, diğer ilgililer ve kamuoyunda 

farkındalık oluşturulacaktır. Oluşan farkındalık 

alınacakönlemlerin 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 bakımındanen önde yer almaktadır. 

Hastalığın İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki ürkütücü 

durumu düşünüldüğündekonunun önemi ve göz 

ardı edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İtalya, 

İspanyave Yunanistan verileri üzerinden yapılan 

modellemelerle ileriki 50 yıldasadece zeytin için 

hesaplananmilyarlarca 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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Yabancı otlar, üretim yapılmayan alanlarda ve üretim 

alanlarında kültür bitkilerine zarar veren, hastalık 

ve zararlılara konukçuluk eden, istenilmeyen tüm 

bitkilere denir.

Ulusal İstilacı Türler konseyi, bölgeye çeşitli yollarla 

giriş yapan yabancı türlerden insan sağlığı için tehdit 

oluşturan, ekonomik ya da çevresel zararlara neden 

olan veya zarar verme potansiyeli bulunan türleri ise 

“İstilacı Yabancı Türler” olarak tanımlar.

Bu bitkiler, sahip oldukları genetik çeşitlilik nedeniyle 

adaptasyon kabiliyetlerine, tolerans sınırlarının geniş 

olmasına, yüksek üreme kapasitelerine sahiptir.  Yeni 

taşındıkları bölgede doğal düşmanlarının olmayışı 

nedeniyle herhangi bir çevre baskısının bulunmaması 

ve allelopatik etkileri gibi nedenlerle diğer türlere 

göre daha rekabetçidirler. Bu nedenle de yeni 

taşındıkları bölgelerde agresif olarak gelişir, yayılır 

ve taşındıkları alandaki diğer bitki türlerine üstünlük 

sağlarlar.

İstilacıları, yerel yabancı otlardan ayıran en temel 

farklılık, bunların bölgeye dışarıdan taşınmalarıdır. 

Kısa sürede ekosistemde hâkim konuma geçer 

ve popülasyonlarını yüksek seviyelere ulaştırırlar. 

Ekosistemin çeşitliliğini olumsuz etkilerler. Sadece 

yol açtığı sorunlar biyolojik çeşitlilikle sınırlı kalmaz. 

Tarımı, hayvancılığı, ormancılığı, balıkçılığı etkiler, 

insan sağlığı ve oluşturduğu şehirsel altyapıya zarar 

verirler. Küresel ölçekte çok farklı sektörlerde ciddi 

ekonomik kayıplara neden olurlar. 

Bir yabancı otun, ne zaman istilacı olarak 

tanımlanması gerektiği ve bu süreçlerin neler 

olduğunun araştırılması, istila mekanizmasının 

anlaşılma sürecine olanak sağlamıştır. Bu konuda 

ortaya konulmuş pek çok hipotez bulunmaktadır. 

Kabul görmüş bazı hipotezler araştırmalara yol 

göstermektedir. 

ÜLKEMİZDE YENİ BİR İSTİLACI YABANCI OT
Amaranthus Palmeri

Ufuk ÇATIKKAŞ

Herbolog

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Tür zenginliği hipotezine göre, düşük tür çeşitliliğine 

sahip komüniteler istilaya daha açık olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Doğal düşmanlar hipotezinde, istilacı türlerin 

doğal düşman baskısına maruz kalmadığından, 

savunma mekanizması için harcaması gereken 

kaynakları gelişme ve çoğalma gibi diğer fizyolojik 

faaliyetlerinde kullanarak yerli türlere nazaran çok 

daha rekabetçi hale geldiği belirtilir.

Özel silahlar hipotezi, bitkinin istila kabiliyetinde 

allelopatik etkiye sahip kimyasalları kullanması başarı 

sağlanamasına neden olduğunu açıklamaktadır.

İstilacı yabancı otlar hızlı ve yoğun yaygınlık 

gösterdiği için, zararlarını ekonomik zarar eşiğinin 

altına almak, çevreye ve ekosisteme verdiği olumsuz 

etkileri azaltmak adına; hızlı yanıt gösteren kimyasal 

mücadele ile dengelemek ilk adımda baş vurulması 

gereken yöntemlerden biridir. Yüksek derecede 

tohum verme kabiliyetlerine sahip olmaları, kültürel 

mücadelenin önemine de işaret etmektedir. 

Tohumların yayılmalarının önüne geçebilmek adına, 

bulaşmanın azaltılması önem kazanmaktadır. Tarım 

alanlarında alet ekipmanların temizliği, hayvanlar 

ile bulaşmanın engellemesi adına istilacı yabancı 

otlarla bulaşık alanlarda otlatılmanın yapılmaması, 

yanmış çiftlik gübresi kullanımının tercih edilmesi 

gerekmektedir. Fiziksel ve mekanik mücadelede 

dikkat edilmesi gereken, yabancı otların tohum 

bağlamadan ve eşeysel çoğalmalarına imkan 

sağlamadan yapılmasıdır. İstilacı karakterleri 

ekosistemde dengeye ulaştıktan sonra, alternatif 

mücadele sistemleri ile çalışmalara etkinlik 

sağlanması yerinde olacaktır.

Ülkemize de, pek çok istilacı yabancı ot türü girmiş 

ve yaygınlık göstermektedir. Bunlardan sonuncusu 

Amaranthus palmeri (dev horoz ibiği) son yıllarda 

ülkemize giriş yapmış ve hızlı bir ölçüde yayılma riski 

oluşturmuştur. 2016 yılında ülkemiz florasında kayıt 

altına alınmıştır. Yurdumuzda, Çukurova Bölgesi’nde 

ilk kez görülen tür, iki yıl sonra Gediz Havzasında 

rastlanıldığı raporlanmıştır. 

Amaranthaceae familyasına ait Amerika orjinli tek 

yıllık, yazlık yabancı ot türüdür. Tek bireyin 140bin 

tohum verme kapasitesine, m2’de 35bin tohum 

yoğunluğuna kadar ulaşması, erken çimlenme 

göstermesi ve dormansi kabiliyetleri üreme gücünü 

ortaya koymaktadır. Toprak seçiciliğinin olmaması, 

yüksek fotosentez oranı ve allelopatik özellikleri 

agresif bir gelişme karakterine sahip olduğunu 

göstermektedir.
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A. palmeri, dik büyüme gösteren, habitusu büyük, 

geniş yapraklı bir türdür. 15-410C çimlenme sıcaklığı 

aralığına sahiptir. Çift evciklidir (dioik), dişi ve 

erkek çiçekler farklı bitkilerde bulunmaktadır. Erkek 

bireyler, sahip oldukları stamenleri nedeniyle yeşilin 

daha sarımsı tonlarına sahiptir. Dişi bireyler daha yeşil 

görünüme sahip, dikenlidir ve tohumları barındırırlar. 

Toprak ve rakım seçiciliğinin olmamasının yanında, 

bütün kültür bitkilerinde zarar yaparlar. Mücadele 

edilmezse tarım alanlarında %90’a varan verim 

kayıpları meydana getirebilirler.

Yüksek derecede istilacı karaktere sahip 

A. palmeri hakkında; Bornova Zirai Mücadele ve 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün mücadele, 

Ege Üniversitesi’nin rekabet, Çanakkale İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü’nün allelopati kısmına baktığı 

Adnan Menderes Üniversitesi’nin yürütücülüğünde 

Tübitak 1001 tarafından desteklenen bir proje devam 

etmektedir.
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Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması 

için çevre koşulları haricinde ürün kayıplarının ana 

sebeplerinden birisi olan yabancı otlarla etkili bir 

şekilde mücadele etmek gereklidir. Ipomoea türleri 

tek veya çok yıllık olarak, Dünya’nın tropik ve 

subtropik bölgelerinde yaygın olarak bulunan istilacı 

bir yabancı ot türüdür. Beşyüz’den fazla tür içeren 

Ipomoea cinsi Dünya’da tarım ve tarım dışı alanlarda 

yaygın olarak bulunmakta ve hızla yayılmaya devam 

etmektedir. Ülkemizde Ipomoea stolonifera ve I. 

sagittata tarım dışı alanlarda, I. purpurea ve I. triloba 

ise özellikle tarım alanlarında bulunmaktadır. 

Dünya’da ilk kez Ipomoea triloba (Pembe çiçekli 

akşam sefası) 1986 yılında pamuk üretim alanlarında 

tespit edilmiştir. Ülkemizde I. triloba türünün ilk 

olarak Antalya ilinde pamuk üretim alanlarında 

yaygın olarak bulunduğu saptanmış ve son yıllarda 

diğer bölgelerde de hızla yayılarak diğer yabancı 

otları baskıladığı tespit edilmiştir. Ipomoea triloba 

Akdeniz bölgesinde pamuk, soya, mısır, yerfıstığında 

bulunduğu, ayrıca, portakal, mandalina, nar 

bahçelerinde ve patlıcan tarlasında da saptandığı 

bildirilmektedir. İstilacı özelliği sayesinde çok hızlı 

gelişmekte ve kısa zamanda kültür bitkisini tamamen 

sarmakta, bunun sonucunda da kültür bitkisinin 

gelişimini engellemektedir. Özellikle pamuk ve 

mısır ekim alanlarında makine ile yapılan hasadı 

güçleştirmektedir. 

PEMBE ÇİÇEKLİ AKŞAM SEFASI
Ipomoea triloba L.

Ziraat Yüksek Müh. Mine ÖZKİL

Herbolog

Mine ÖZKİL

Şekil 1. Pamuk ekim alanında Ipomoea triloba
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Tohumlarla çoğalan tek yıllık bir bitki olan I. triloba 

basit yaprakları ve pembe ile soluk mor huni 

şeklindeki çiçekleri olan otsu, yıllık bir sarmaşıktır. 

Gövde sürünücü ve sarılıcı, genellikle çok dallı, 1-3 

m uzunluğunda, tüysüz veya bazen seyrek tüylüdür. 

Yaprakları basit, almaşık, 2-12 cm uzunluğunda ve 

2-10 cm genişliğinde, oval, yaprak kenarları bütün 

veya derin 3-5 lobludur. Aksiller çiçek salkımları, 

bazen 1 çiçekli; çiçek sapı 1-10 cm uzunluğunda, 

tüysüzdür. Çiçekler çoğunlukla pembe ila soluk-

mor, genellikle daha koyu merkez ve soluk orta taç 

yaprak alanlarıyla; sapçık 3-10 mm, sağlam, açısal, 

tepede kalınlaşmış, tüysüz; çanak yaprak 6-10 

mm uzunluğunda, merkezi damarlı, taç yaprakları 

huni şeklinde, 1.8-2 cm uzunluğunda, 1.8-2.5 cm 

çapındadır. Meyve küremsi, tüylü, ince duvarlı bir 

kapsül, 5-6 mm uzunluğunda, 2 hücreli, tohumlar 

genellikle kapsül başına 4 adet, tohum 2.5-3.2 mm 

uzunluğunda, koyu kahverengidir.

I. triloba tohumları uygun koşullar altında minimum 

10 °C ile maksimum 40 °C arasında çimlenebildiği 

belirlenmiştir. Gelişme hızının yüksek olması, 

bir bitkide oluşan tohum sayısının fazla olması 

ve tohumların toprakta canlılıklarını uzun süre 

koruyabilmesi nedeniyle kültür bitkileri ile olan 

rakabette üstünlük sağlamaktadır.

İstilacı özellikleri ile ön plana çıkan I. triloba ülkemiz 

tarım alanlarında hızla yayılmaya devam etmektedir. 

Bu nedenle bu türün görüldüğü alanlarda hızla imha 

edilmesi ve yayılmasının engellenmesi büyük önem 

arz etmektedir. Özellikle sulama kanalları çevresinde 

bu türün gelişiminin engellenmesi çok önemlidir. 

Türkiyede pamuk ekim alanlarında I. triloba’ya 

karşı kullanılabilecek ruhsatlı herhangi bir herbisit 

bulunmamaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin bu 

sorununa çözüm bulunması hem üreticilerimiz 

açısından hem de ülke ekonomimiz açısından 

önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemiz 

ekonomisinde önemli yeri olan pamuk ekim 

alanlarında üretim maliyetlerini arttırarak yetiştiriciliği 

kısıtlayan, özellikle makinalı hasatta büyük sorunlara 

sebep olan I. triloba’nin mücadelesinde uygun 

stratejiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. 

Bu konu ile ilgili TAGEM tarafından desteklenen 

bir doktora çalışması Adana Biyolojik Mücadele 

Araştırma Enstitüsünde yürütülmektedir. Bu çalışma 

kapsamında I. triloba’nın Akdeniz bölgesinde 

yaygınlık ve yoğunluğunun saptanması, biyolojik 

bazı özelliklerinin belirlenmesi ve mücadelesine 

yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Mine ÖZKİL

Şekil 2. Mısır tarlasında Ipomoea triloba

Mine ÖZKİL

Şekil 3. Ipomoea triloba tohum
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