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BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI 

PROJE ÖZETLERİ 

1. Ülkesel Proje Adı 
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. E. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Kastamonu İlinde Buğday Alanlarında Görülen Kara Pas 
(Puccinia graminis  f. sp. tritici) Irklarının Belirlenmesi ve 
Berberis Türlerinin Kara Pas Etmeninde Patojenik 
Varyasyona Olan Etkileri (Doktora) 

Proje No TAGEM-BS-15/12-01/02-02 
Proje Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Proje Lideri Nilüfer AKCİ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2018 
Projenin Toplam Bütçesi 40.000 TL            
        Proje Özeti: Kastamonu ve Sinop illerine düzenlenen survey çalışmalarında Berberis 
bitkisinden ezisporlar ve buğdaydan kara pas örnekleri ayrı ayrı toplanmıştır. Her iki ilin 
merkez ve ilçelerine ait noktalardan toplanan Berberis bitkilerinin fizyolojik özellikleri ile 
ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme yaprak, diken, çiçek, meyve ve 
diğer özelliklerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Toplanan her bir Berberis 
bitkisinden ezium içeren yapraklar alınmıştır. Berberis bitkilerinden alınan eziosporlardan 
tek püstül izolatı ile yapılan çalışmada ırk değerlendirmeleri yapılmıştır. Aynı zamanda 
Kastamonu ve Sinop illerinde buğday yetiştiriciliği yapılan Merkez ve ilçelerinden buğday 
kara pas örnekleri toplanmıştır. Tek püstül izolatı ile yapılan çalışmada ırk değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Alınan örneklerin izole edilmesi işlemi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Bitki Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü’nün Ankara Yenimahalle’de 
bulunan laboratuvar ve seralarında gerçekleştirilmiştir.  İnokule edilen bitkiler 16 saat süre 
ile %95 bağıl nemli hücrede inkubasyona tabi tutularak sera koşullarına nakledilmiştir. 
İnokulasyon ve inkubasyon süreçlerinden sonra sera koşullarında 20°C de 10-12 gün sonra 
spor gelişimine ve hassas çeşit üzerindeki uygun reaksiyon durumuna bakılarak 
değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada ırk ayırıcı set olarak 20 farklı genotip içeren Kuzey 
Amerika seti kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye’de yaygın ve tercih edilen, yetiştiriciliği yapılan 
46 adet ekmeklik ve 14 adet makarnalık buğday çeşitlerinden oluşturulan 60 çeşide sera 
koşullarında fide dönemi reaksiyon testleri yapılmıştır ve 3 ırka karşı değerlendirilmeleri 
yapılmıştır. 3 farklı kara pas izolatlarına ait ırklar kullanılarak yapılan reaksiyon testlerinde 
bu ırklara karşı hassas ve dayanıklı genotipler olduğu gibi bu ırklara karşı farklı reaksiyon 
gösteren genotipler de tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Kara pas, Puccinia graminis f. sp. tritici, dayanıklılık, ırk 
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Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit 
ve Hatlarının Bazı Fungal Hastalıklara Karşı 
Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS- 12/ 12-01/ 02-01- 03 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Proje Lideri Tahsin Ay 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2013-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 21000 
       Proje Özet: Buğday tüm dünyada insan ve hayvan beslenmesinde temel besin maddesi 
olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz önemli bir buğday üreticisi ve gen kaynağıdır. Doğu 
Akdeniz illeri buğday üretimim bakımından özel bir yere sahiptir.  Çukurova Üniversitesinde 
ıslah hatları ile Doğu Akdeniz illerinde yaygın olarak ekimi yapılan yazlık buğday 
çeşitlerinin, sarı pas (Puccinia striiformis), kahverengi (P. triticina) ve kara pas (P. graminis 
fsp. tritici), başak yanıklığı (Fusarium graminearum) ve F.culmorum, Drechslera 
sorokiniana, F.graminearum neden olduğu kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarına karşı 
reaksiyonları belirlenmiştir. Proje 2013-2015 yıllarında yürütülmüştür. Pas hastalıklarının 
ticari çeşitlerde %15-65 oranında hastalık şiddeti oluşturduğu saptanmıştır. Islah hatlarında 
sarı pas %64-88, Kahverengi pas 27-44 ve kara pas %33-58 arasında hastalık şiddeti 
oluşturmuştur.  Başak yanıklığı ve kök hastalıklarına karşı ticari çeşitlerin orta dayanıklı 
olduğu belirlenmiştir. Denemeye alınan ıslah hatlarında herhangi bir dayanıklılık 
belirlenmemiş ve bu hatların ıslah programından çıkarılması sağlanmıştır 
Anahtar Kelimeler: Buğday, hastalık dayanıklılık 
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Proje Adı Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Buğday Üretim 
Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin 
(Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. 
tritici [J.Walker]) Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının 
Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-12 / 12-06 / 02- 04 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Proje Lideri Orhan BÜYÜK 
Proje Yürütücüleri Dr. Burcu TURGAY, Dr. Fatih ÖLMEZ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2013-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 40.000 
        Proje Özet: Bu çalışmada Ankara, Eskişehir, Konya ili buğday ekiliş alanlarında 
göçerten hastalığının yaygınlığı ve çeşit reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu 
proje 2013-2016 yılları arsında TAGEM desteği ile yürütülmüştür. Ankara, Eskişehir, Konya 
ili buğday ekiliş alanlarında 2013-2014 yıllarında surveyler sonucunda toplam 147 adet 
buğday bitkisi örneği toplanmıştır. Elde edilen örneklerde yapılan morfolojik ve moleküler 
teşhisler sonucunda illere göre değişen sayıda  (Ankara’ dan 6 izolat, Konya’ dan 5 izolat 
Eskişehir’den de 1 izolat) toplam 12 adet Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) izolatı 
elde edilmiştir. Hastalığın yaygınlığı Ankara ili için %1.25 Eskişehir ili için % 17.45 ve 
Konya ili %5.39 olarak tespit edilmiştir. Hastalığın bulaşıklık oranı ise Ankara ili için 
%11.47, Eskişehir ili için %2.77 ve Konya ili %10 olarak tespit edilmiştir. Yapılan 
izolasyonlar sonucunda Ggt etmenin yanında buğday kök ve kök boğazı hastalık 
etmenlerinden Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, 
Rhizoctonia spp, Alternaria alternata etmenleri de izole edilmiştir. Teşhis çalışmaları 
sonucunda elde edilen 12 adet Ggt izolatının petri ve invitro’da patojenisite çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Patojenisite çalışmaları sonucunda virülensi yüksek olarak tespit edilen 
Ayaş 9 nolu izolatın 20 ekmeklik ve 5 adet de makarnalık olmak üzere toplam 25 adet buğday 
çeşidi ile invivo’da çeşit reaksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon çalışmaları 
sonucunda 15 adet buğday çeşidi aynı gruba girerek orta dayanıklı (MR), 4 adet buğday 
çeşidi orta hassas (MS), 2 adet buğday çeşidi orta dayanıklı (R/MR) ve 4 adet buğday çeşidi 
dayanıklı (R) reaksiyon oluşturmuştur.  
        Konya ilinde 2017-2018 ve 2018-2019 yılları üretim sezonlarında gerçekleştirilen 
çalışmalarla Şanlı, Gerek, Kınacı, Bezostaja, Mirzabey, Dağdaş ve Karahan çeşitleri her iki 
üretim sezonunda MR(orta dayanıklı) reaksiyon tipi göstermiştir. Esperia çeşidi ise 20117-
2018 üretim sezonunda MR reaksiyon tipi göstermişken 2018-2019 üretim sezonunda MS 
reaksiyon tipi göstermiştir. Tüm çalışmalar birlikte değerlendiğinde ekmeklik çeşitlerden 
Şanlı, Gerek, Kınacı, Bezostaja, Dağdaş ve Karahan; makarnalık çeşitlerden Mirzabey çeşidi 
MR(orta dayanıklı) olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Göçerten, Gaeumannomyces graminis var. tritici, PCR, çeşit 
reaksiyonu, dayanıklılık, yaygınlık 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Buğday Islahında Çoklu Stres (Septorya-Tuz) Koşullarına 
Dayanıklı Bitkilerin Seçiminde Kullanılabilecek 
Fizyolojik, Biyokimyasal Ve Moleküler Parametrelerin 
Belirlenmesi. 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje Buğday Entegre Mücadele Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Behzat BARAN 
Proje Yürütücüsü Behzat BARAN 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 134.000TL 
        Proje Özeti: Buğday (Triticum aestivum L.) dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği en 
yaygın olarak yapılan ve en önemli kültür bitkilerinden biridir. Bu kayıpların en önemli 
sorumlularından biri fungal kökenli hastalıklardır.  Bu hastalıkların en önemlilerinden biri 
Septoria tritici ’nin neden olduğu Septorya Yaprak Lekesi hastalığıdır. Septorya yaprak 
lekesi uygun koşullar altında buğdayda % 25-50 arasında ürün kaybına neden olmaktadır. 
        Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör ise toprak tuzluluğudur. 
Özellikle toprak yapısı müsait olan ya da aşırı sulamanın sonucu olarak ortaya çıkan en 
önemli abiyotik stres faktörlerinden biri olan tuz stresi iklim değişikliği ve küresel ısınma ile 
daha etkili hale gelmiştir. Dünyadaki tarım arazilerinin 800 milyon hektarından fazlasının (% 
7) tuzluluktan etkilendiği bilinmektedir.  Türkiye’de yaklaşık 1.5 milyon hektar alan tuzluluk 
(% 32.5) ve alkalilik problemi ile karşı karşıyadır. Değişen iklim koşulları ile birlikte 
bitkilerde, abiyotik ve biyotik stres faktörlerinin etkileşim halinde olması, bitkilerin tolerans 
sınırları aşağı çekmekte, dolayısı ile ıslah çalışmalarında abiyotik stres faktörleri ile biyotik 
stres faktörlerinin yaygınlaşması tarımsal üretimi gittikçe zorlaştırarak verim kaybına neden 
olmaktadır. 

Bu çalışma 2020-2022 yıllarında Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü sera, 
iklim odası ve laboratuvarlarında yürütülecek, çalışmada ülkesel Septorya projesi 
kapsamında tespit edilen izolatlar kullanılacaktır. Septorya ve tuz stresinin ayrı ayrı ve 
birlikte etkisinin buğday bitkisi (dayanıklı/hassas) üzerinde yol açtığı fizyolojik (bitki boyu, 
yaprak alanı, yaş ve kuru ağırlık vb.) ve biyokimyasal (bitki stres göstergesi olan prolin, lipid 
peroksidasyon, toplam klorofil ve fenolik bileşikler, enzimler ve metabolitler vb.) çoklu stres 
koşulları altında incelenecektir.  Bununla birlikte çoklu stres koşullarına dayanıklı bitkilerin 
seçiminde SOD (superoxide dismutase) genlerinin marker olarak kullanım imkânları 
moleküler yöntemlerle araştırılacaktır. Stres altındaki bitkilerde, stres faktörlerine yanıt 
olarak üretilen enzimlerin, metabolitlerin ve bunun yanında toksik maddelerin seviyeleri 
çoklu (Septorya+tuz) stres altındaki bitkilerin dayanıklılık seçiminde marker olarak 
kullanılıp kullanılamayacakları ortaya konacaktır. Böylece bu proje ile klasik metotlar ile 
uzun süren ıslah süresinin azaltılması ve daha kesin sonuçlar ile bitkilerin dayanıklılık 
seviyelerinin belirlemesi hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Septoria tritici, buğday, tuz, ıslah, dayanıklılık 
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Proje Adı Trakya Bölgesi’nde Buğdayda Kahverengi Pas (Puccinia 
recondita)’ın Populasyon Dinamiğinin Saptanması, 
Irklarının Tespiti ve Belirlenen Irkların Bilinen Dirençli 
Lr Genlerine Karşı Etkileri Üzerine Araştırmalar  

Proje Türü Akademik (Doktora Projesi) 
Bağlı Olduğu Proje Buğday Entegre Mücadele Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Banu TÜLEK 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 36.000 TL 
        Proje Özeti: Pas hastalıkları (Puccinia spp.), ülkemizde buğday üretimini etkileyen 
önemli biyotik faktörlerinin başında gelmekte olup epidemi yıllarında hassas buğday çeşitleri 
üzerinde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadırlar. Ülkemizde bugüne kadar 
buğday bitkisinde farklı pas türlerinin neden olduğu ürün kaybı %12-80 arasında olduğu 
rapor edilmiştir. Ürün kaybı çeşitlerin hastalığa hassasiyetlerine, hastalık gelişimi için uygun 
çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına ve üretim alanlarında bulunma yoğunluğuna göre 
değişebildiği gibi yıldan yıla ve bölgeden bölgeye de farklılıklar sergileyebildiği herkesçe 
bilinmektedir. Kahverengi pas (Puccinia triticina) hastalığı dünyada birçok alanda buğdayın 
en yaygın hastalıklarındandır. Ülkemizde ise daha çok sahil kesimi, Sakarya, Trakya, 
Güneydoğu Anadolu ve Çukurova’da ilaçlamanın yapılmadığı alanlarda her yıl değişen 
şiddette görüldüğü bilinmektedir. 
        Teklif edilen proje kapsamında; Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
sorumluluk alanında bulanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek 
sürvey programları çerçevesinde bu illerde hastalığın varlığı ve şiddeti belirlenecektir. 
Sürvey çalışmaları sırasında toplanan izolatlardan hem klasik yöntem ve hem de SSR (Basit 
Dizi Tekrarları) markır kullanımıyla ırkların tespiti hedeflenmektedir. Belirlenen en 
dominant/agresif ırklara karşı dayanıklılık sağladığı bilinen Lr 9, 19, 24 ve 28 genleri içeren 
genotiplerin fide evresi reaksiyonları tespit edilecektir. Aynı materyalin Edirne lokasyonu 
yetiştiricilik alanlarında doğal epidemi şartlarında ergin evresi hastalık reaksiyonları da 
değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Buğday, kahverengi pas (Puccinia triticina), ırk, SSR, fide ve ergin  
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Proje Adı Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Çalışmalarında 
Geliştirilen Bazı Genotiplerin Buğdayda Kahverengi Pas 
Hastalığına Neden Olan Puccinia triticina’ya Karşı 
Reaksiyonlarının Belirlenmesi ve Dayanıklı Bazı Lr 
Genleri varlığının Moleküler Markır Yöntemiyle 
Testlenmesi 

Proje Türü Entegre 
Bağlı Olduğu Proje Buğday Entegre Mücadele Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Edirne 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Banu TÜLEK 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 33.000 TL            
        Proje Özeti: Pas hastalıkları (Puccinia spp.), ülkemizde buğday üretimini etkileyen 
önemli biyotik faktörlerinin başında gelmekte olup epidemi yıllarında hassas buğday çeşitleri 
üzerinde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadırlar. Ürün kaybı çeşitlerin 
hastalığa hassasiyetlerine, hastalık gelişimi için uygun çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına 
ve üretim alanlarında bulunma yoğunluğuna göre değişebildiği gibi yıldan yıla ve bölgeden 
bölgeye de farklılıklar sergileyebildiği herkesçe bilinmektedir. Kahverengi pas (Puccinia 
triticina) hastalığı dünyada birçok alanda buğdayın en yaygın hastalıklarındandır. Ülkemizde 
ise daha çok sahil kesimi, Sakarya, Trakya, Güneydoğu Anadolu ve Çukurova’da ilaçlamanın 
yapılmadığı alanlarda her yıl değişen şiddette görüldüğü bilinmektedir. Proje kapsamında 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde buğday ıslah programı kapsamında 
geliştirilen ileri hat bölge verim denemelerindeki genotiplerin fide dönemi ve tarla koşulları 
dayanıklılığı belirlenecektir. Tarla koşulları reaksiyon çalışmaları Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ illerinde ayrı ayrı değerlendirilerek test materyalinin lokasyonlar arasındaki 
farklılığına bakılacaktır. Ayrıca aynı materyal ÜSİT-HAP kapsamında halen dayanıklılığı 
sağladığı bilinen Lr9, Lr19 ve Lr24 genlerinin varlığı açısından moleküler marker yöntemiyle 
test edilecektir. Proje sonuçlandığında her bir test materyali tarla, fide evresi dayanıklılığı ve 
içerdiği dayanıklılık geni bakımından kıyaslanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Kahverengi pas, Puccinia triticina, ırk, Lr 
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Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında 
Görülen Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) 
Irklarının Belirlenerek, Tescilli Buğday Çeşitlerinin ve İleri 
Buğday Hatlarının Klasik ve Moleküler Markörler ile Sarı 
Pasa Karşı Dayanıklılık Sağlayan Genler Bakımından 
Değerlendirilmesi 

Proje Türü Akademik (Sadece Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje Buğday Entegre Mücadele Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Şevket ÖLMEZ 
Proje Yürütücüsü Şevket ÖLMEZ 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2022 
Projenin Toplam Bütçesi 140.000 
        Proje Özeti: Buğday, dünya nüfusunun yaklaşık %40’ ı tarafından kullanılan en önemli 
besin kaynağı olup, küresel tahıl üretiminin % 19’ unu temsil etmektedir. Bu veriler göz önüne 
alındığında buğdayın insan beslenmesi için ne kadar önemli olduğu ortadadır. Dünyada ve 
ülkemizde nüfusun hızlı bir şekilde artması buğdaya olan talebin önümüzdeki yıllarda da 
katlanarak artacağını göstermektedir. Küresel buğday üretimini olumsuz etkileyen hastalık 
etmenleri arasında pas ilk sırayı almaktadır. Bu pas hastalık etmenleri arasında en yaygın 
görüleni, en fazla verim ve ekonomik kayba sebep olanı ise sarı pasa sebep olan Puccinia 
striiformis f.sp. tritici hastalık etmenidir.  
         Böylelikle yeni ırklar dayanıklılık sağlayan genleri baskılayarak ekonomik kayıplara ve 
epidemilere sebep olabilmektedir. Bu hastalık etmeniyle sürdürülebilir bir mücadele 
yapılabilmesi için sarı pasa sebep olan hastalık etmeninin mevcut virülenslik durumunun tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu proje ilk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde 
(Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa) buğday ekiliş alanlarında görülen mevcut sarı pas 
örneklerinin toplanmasını, virülenslik deseninin ortaya çıkartılarak patotiplerinin 
belirlenmesini ve sarı pas popülasyon yapısının ortaya konmasını amaçlamaktadır. Mevcut 
patotiplerin belirlenmesiyle hangi dayanıklılık genlerinin etkisiz kaldığı veya hangilerinin 
dayanıklılık sağladığı tespit edilecektir.  
        Ülkemizde sarı pasa karşı kullanılan en yaygın yöntem kimyasal mücadeledir. Bu 
mücadele yönteminin hem insan sağlığına hem de çevreye olan zararı oldukça fazladır. Tarım 
alanında yaşanan biyoteknolojik gelişmelerle beraber sarı pasa karşı mücadelede daha çevre 
dostu, sürdürülebilir ve ekonomik olan etkili yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
yöntemlerden en etkili olanlardan biri de buğdaylarda dayanıklılık genlerinin kullanılması 
yaklaşımıdır. Bu çalışmayla TAGEM’ e ait tescilli buğday çeşitlerinin ve GAPTAEM’ e ait 
ileri buğday hatlarının hem fide dönemi dayanıklılığı bakımından hem de ergin bitki 
dayanıklılığı bakımından klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak taranması, mevcutsa 
belirlenmesi, dayanıklılık gen ya da genlerine sahip ileri hatların öne çıkarılarak 
tescillenmesine yönelik çalışmaların yapılması veya dayanıklı bulunan genotiplerin ıslah 
materyali olarak ıslah programlarında kullanılması amaçlanmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Sarı Pas, Gen, Markör, Çeşit,  Buğday 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Ekmeklik Buğdayda Kahverengi Pasa (Puccinia 
recondita Roberge ex Desmaz. f.sp.tritici) Dayanıklılık 
Genlerinin Kantitatif Özellik Lokus (QTL) Haritalaması  

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A7/P1/295 
Proje Lideri Vedat Çağlar GİRGİN 
Proje Yürütücü Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 – 31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 50.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışmada Trakya bölgesindeki kahverengi pasa dayanıklı çeşitlerin 
geliştirilmesinde klasik ıslah yöntemleri yanında markör destekli seleksiyon yöntemi de 
kullanılmaya başlanılması, açılma gösteren generasyonlarda daha fazla materyalin daha kısa 
sürelerde dayanıklılık açısından ayrımlanması, kahverengi pasa dayanıklılık ıslahı 
çalışmalarında hem alandan ve hem de işgücünden tasarruf edilmesi ve dayanıklılık açısından 
genotiplerin daha kesin olarak ayrımlanması hedeflenmiştir. 

Projenin ilk yılında F2 populasyonuna kahverengi pas sporlarıyla yapay inokulasyon 
yapılmış, hastalık değerlendirmeleri modifiye edilmiş Cobb skalasına göre 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere bir populasyondan 
yaprak örnekleri toplanmış, örneklerin DNA izolasyonu yapılmıştır. Projenin ikinci yılında 
F3 kademesindeki materyale bölgeden toplanılan kahverengi pas sporları ile yapay 
inokulasyon yapılmış, hastalığın gelişimi için uygun koşulların sağlanmasına çalışılmış ve 
kahverengi pas ile ilgili hastalık değerlendirmeleri modifiye edilmiş Cobb skalasına göre 
alınmıştır. F4 kademesi olarak proje materyalinin ekimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında yapılması planlanan moleküler çalışmaların uygun koşulların oluşması 
durumunda önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Kahverengi pas, SSR, QTL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Proje No TAGEM-BS-15/12-01/02-3 
Proje Adı Uluslararası Buğday Yerel Çeşitlerinin Geleneksel ve 

Moleküler Yöntemler Kullanılarak Kahverengi Pasa 
Dayanıklılığının Testlenmesi ve Ege Bölgesi Puccinia 
triticina f. sp. tritici Irklarının Virülenslik Dağılımı 
Üzerine Çalışmalar 

Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar TAGEM-ICARDA 
Proje Lideri Dr. Hakan HEKİMHAN 
Başlama-Bitiş Tarihleri 2016-2020 
Raporun Ait Olduğu Dönem 01/01/2019-31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 155.000 TL 
        Proje Özeti: Bölgede sürvey çalışmalarına 24.04.2019 tarihinde başlanmış ve 
21.06.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Toplam 10 ilde incelenen tarla sayısı 144 olup bu 
tarlaların 36’sında kahverengi pas hastalığına rastlanmıştır. Yapılan sürveylerde ayrıca pas 
test merkezinde yapılan arazi çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeden sarı pas ve kara pas 
örnekleri de toplanmaktadır. 2018-2019 sezonunda bölgede 93 tarlada sarı pas ve 4 tarlada 
da kara pas hastalığına rastlanmış ve örnekler alınmıştır. Sürveyde hastalıkla bulaşık yaprak 
örnekleri alınarak pas test merkezinde ırk belirleme çalışmaları yapılmak üzere muhafaza 
altına alınmıştır. 2018-2019 yılı ekim sezonunda tarlaların %25’inde kahverengi pas hastalığı 
bulunmuştur. Kahverengi pas hastalığı buluş oranları 2015-2016 yılında %31, 2016-2017’de 
%11 ve 2017-2018 sezonunda ise %34,5 olarak gerçekleşmiştir. Alınan örnekler ile iklim 
odası koşullarında kontrollü şartlarda fide döneminde hassas çeşit Morocco üzerinde üretimi 
yapılacak ve izogenik hatlara uygulanarak ırk tespit çalışmaları yapılacaktır. Yürütülen dört 
yıllık sürvey çalışmaları kapsamında 10 ilde toplam 816 tarla incelenmiş ve 215 kahverengi 
pas hastalığı bulaşıklığına rastlanmıştır. Hastalık şiddetleri genel olarak düşük seviyede 
görülmüştür. Projede kapsamında 2017-2018 yılında moleküler çalışmalar için optimizasyon 
çalışmaları yürütülmüştür. 2018-2019 yılında bütçe sorunu ve dayanıklı materyallerin tespiti 
konusunda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çalışmalar yürütülememiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kahverengi pas, sürvey, ırk, moleküler markır, dayanıklılık 
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Proje Başlığı Ege Bölgesi’nde Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis f. 
sp. tritici) Hastalığına Neden Olan Irkların 
Haritalandırılması, Bazı Çeşit ve Hatların 
Dayanıklılığının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/1408 
Proje Lideri Gürkan BAŞBAĞCI 
Proje Yürütücü Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 100.000TL 
        Proje Özeti: Bu projede 2019-2021 yıllları arasında 3 yıl süreyle Ege bölgesi illeri olan 
Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ta surveyler 
gerçekleştirilecektir. Yapılan surveyler sonucunda, illerdeki hastalığının yaygınlığı, etmene 
özgü ırkların tespiti ve bu ırkların bulunma sıklıklarının haritalandırılması amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda 2019 yılında surveyler gerçekleştirilmiş, pas örneklerinin muhafazası ve 
çoğaltılması sağlanmış ve ırk analizlerine başlanmıştır. Aynı zamanda tarla çalışmaları için 
materyalin ekimi işlemi de gerçekleştirilmiştir. Uşak’tan toplam 526da’lık alanda 34 farklı 
tarlada, Çanakkale’den toplam 1238da’lık alanda 48 farklı tarlada, Balıkesir’den toplam 
1656da’lık alanda 59 farklı tarlada, Aydın’dan toplam 892da’lık alanda 45 farklı tarlada, 
Denizli’den toplam 373da’lık alanda 24 farklı tarlada, Muğla’dan toplam 555da’lık alanda 
23 farklı tarlada, Kütahya’dan toplam 643da’lık alanda 16 farklı tarlada ve İzmir’den toplam 
65da’lık alanda 4 farklı tarlada olmak üzere toplamda 5948da’lık alanda 253 farklı tarlada 
surveyler gerçekleştirilmiştir. 253 tarlanın 99’u (%39.13) temiz, 154’ü (%60.87) ise bulaşık 
olarak değerlendirilmiştir. Hastalık yoğunluğu düzeyince incelendiğinde ise, tarlaların 59’u 
(%23.32) düşük (L), 54’ü (%21.34) orta (M), 41’i (%16.21) ise yüksek (H) yoğunlukta olarak 
değerlendirilmiştir. Bitkideki hastalık şiddetine göre tarla sayılarına bakıldığında, bulaşık 
bulunan 154 adet tarlanın 58’i (%37.67) düşük (L), 59’u (%38.31) orta (M), kalan 37’si 
(%24.02) ise yüksek (H) düzeyde olarak değerlendirilmiştir. 253 adet örneğin ırk analizi 
çalışmaları “Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi”nde devam etmektedir. Tarla 
çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılında, survey, ırk belirleme ve tarla çalışmalarına 
devam edilecektir. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında 
Meyve Çürüklüklerine Neden Olan Fungal Etmenlerin 
Saptanması, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve 
Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora Projesi) 

Proje No TAGEM-BS--15/08-01/02-11 
Proje Lideri Ayşe UYSAL MORCA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Yürütücü Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 50.000 TL 
        Proje Özeti: Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde ve Manisa 
ilinin Merkez, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde çiçek ve meyve dönemlerinde 2015 ve 2016 
yıllarında survey çalışmaları yürütülmüştür. Hasat sonrasında İzmir ve Manisa illerinde 
toplama yerleri ve paketleme evlerinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında survey çalışmaları 
sonucunda Monillinia spp., Botrytis cinerea etmenleri yoğun olarak saptanmıştır. Patojenisite 
çalışmalarında, 65 Monilinia spp. ve 10 adet B. cinerea izolatlarının tümünün patojen olduğu 
tespit edilmiştir. M. fructicola’ nın moleküler tanısı için Cola-F ve Mon-R primerleri ile 535 
bp uzunluğunda, ITS1MFcl-F ve ITS4Mfcl-R primerleri ile 356 bp uzunluğunda bant elde 
edilmiştir. M. fructicola ülkemizde kiraz meyvelerinde ilk kez saptanmıştır. M. laxa’nın 
moleküler tanısı için MO368-F ve Laxa-R2 primer çifti ile 351 bp uzunluğunda, ITS1Mlx-F 
ve ITS4Mlx-R primerleri ile 356 bp uzunluğunda bant elde edilmiştir. B. cinerea’nın 
moleküler tanısı ITS-1 ve ITS-4 primer çifti ile yapılmıştır ve 436 bp uzunluğunda bant elde 
edilmiştir. Blast analizi sonucunda veri tabanına kayıtlı diğer türler ile karşılaştırılmış, %99-
100 oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 22 adet M. fructicola ve 8 M. laxa 
izolatının bazı fungisitlere karşı duyarlılık düzeyleri ED50 değerlerine göre en dayanıklı (Mf-
52) ve en duyarlı (Mf-10) olan izolatlara karşı fungisitlerin etkililikleri in vivo testlerde 
değerlendirilmiştir. Bu testler sonucunda fludioxanil, tebuconazole, fenhexamid, 
cyprodinil+fludioxanil, fluopyram+tebuconazole ve boscalid+pyraclastrobin en etkili 
fungisitler olmuştur. Latent enfeksiyonlar dikkate alınarak çiçeklenme döneminden itibaren 
etkili bulunan fungisitlerle hasat dönemine kadar ilaçlama programı yapılan bahçelerden 
hasat edilen kiraz meyvelerine hasat sonrası uygulamalar yapılmıştır. Hasat öncesinde çiçek 
döneminde iki, meyve ben düşme döneminde bir, hasattan 5-6 gün önce ise bir ilaçlamanın 
yapılması mücadelede başarı sağlamaktadır. Hasat öncesi fungisit uygulaması yapılan B 
programın alınan kiraz meyvelerine hasat sonrasında soğuk suya daldırma şeklinde 
fludioxanil ve Bacillus subtilis uygulanarak modifiye atmosfer (MA) ambalajlar içerisinde 
0°C ve %90-95 nemde depolanması meyve çürüklüklerinin kontrolünde oldukça etkili 
bulunmuştur. Hasat öncesi ve sonrası uygulamaların kalite parametrelerine önemli bir etkisi 
bulunmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kiraz, hasat sonrası hastalıklar, tanılama, Monilinia, Botrytis, mücadele

2. Ülkesel Proje Adı 
KİRAZ VE VİŞNE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Dilek POYRAZ  (Bornova ZMAE) 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı 

Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz 
Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma 
Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının 
Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/08-01/02-12 

Proje Lideri Kemal YILMAZ 

Projeyi Yürütücü Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü-Isparta 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı  01.01.2016 

Projenin Toplam Bütçesi 60.000TL 

        Proje Özeti: Proje kapsamında surveyler 2 yıl (2016-2017) yapılmıştır. 2016 survey 
sonucunda toplam 50 bahçe gezilmiş 2896 adet ağaç incelenmiştir. 2017 survey sonucunda 
ise toplamda 48 bahçe gezilmiş ve 3056 ağaç incelenmiş ve toplamda 3 il, 6 ilçedeki 
bahçelerden, hastalık belirtisi gösteren ağaçlardan örnekler alınmıştır. İlk surveyde toplam 93 
örnek ikinci surveyde toplam 38 örnek toplanıp saf izolatlar elde edilmiştir. 2016 survey 
sonucu toplam 123 izolat 2017 surveyi sonucu toplam 89 saf izolat elde edilmiştir. Elde edilen 
izolatların 2018 yılında potasyum hidroksit testi (KOH) ile gram reaksiyonları belirlenmiştir. 
İzolatların bir kısmının da LOPAT (Levan, oksidaz, patateste pektolitik aktivite, arginin 
dehidrolaz ve tütünde aşırı duyarlılık) testleri yapılmıştır. 
        Çalışmada bu dönem 2017 yılından elde edilen 89 izolatın ve 2016 yılından elde edilen 
78 izolatın LOPAT testlemeleri yapılmıştır. Çeşit reaksiyon testleri için fidanlar dikilmiş olup, 
fidanların uygun hale gelmesi beklenmektedir. Bölgelerden toplanan ve saflaştırılan bakteri 
izolatlarının biyokimyasal testlerle tanısına devam edilecek (GATTa), buz çekirdeği 
oluşturma aktivitesinin saptanması, PCR ile moleküler tanı testi ve patojenite testlemelerine 
devam edilecektir. Elde edilen izolatların DNA ekstrasyonları yapılarak PCR ile moleküler 
tanıları yapılacaktır. Ayrıca çeşit reaksiyonu testlerine başlanacaktır. 
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3. Ülkesel Proje Adı 
ÇELTİK ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Doç. Dr. Adnan TÜLEK  (Edirne TTAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Çeltik Kök Çürüklüğüne 
Neden Olan Fusarium Türlerinin Saptanması, Yaygınlık 
Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 
Araştırmalar Doktora Projesi 

Proje No TAGEM-BS-15/12-04/02-09 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 
Proje Lideri Yeşim EĞERCİ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 45.000 TL 
       Proje Özeti: Bu çalışmada 2016 yılında, Balıkesir ili Gönen, Manyas ve Bandırma 
ilçeleri ile Çanakkale ili Biga ilçelerinde, çeltik bitkisinin fide-sapa kalkma ve olgunlaşma 
dönemlerinde, survey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Balıkesir ve Çanakkale illerinde, bu 
hastalığın yaygın olduğu belirlenmiş, en yüksek yaygınlık oranı ise Bandırma ilçesinde 
kaydedilmiştir. 

Ülkemizde çeltik bitkisinde ilk defa; Bakanae sendromu belirtilerine neden olan F.  
fujikuroi, F. andiyazi, F. ramigenum, F. proliferatum, F. commune, F. anthophilum ve F. 
strelihyphosum etmenleri saptanmıştır. Fusarium spp.’nin moleküler tanılanmasında, EF-1 
ve EF-2 primerleri kullanılarak 660 bp uzunluğunda bant elde edilmiştir. F. fujikuroi türü 
için, Fuji1-F ve TEF1-R primer çiftleri kullanılarak 179 bp uzunluğunda, F. proliferatum 
türü için ise PRO2-R ve PRO1-F primerleri kullanılarak 585 bp uzunluğunda bant elde 
edilmiştir. Sekansa dayalı moleküler tanılamada, tanılanan türler blast veri tabanında kayıtlı 
referans türlerle karşılaştırılmış, %99.82-100 oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 
Çeşit reaksiyonu testlerinde, bölgede yaygın olarak kullanılan tüm çeşitlerin duyarlı olduğu 
belirlenmiştir. Ancak, en düşük hastalanma oranına sahip Osmancık-97, Efe ve Gala 
çeşitlerinin, bu hastalığa karşı ileride yapılacak ıslah çalışmaları için ümitvar olduğu 
düşünülmektedir. Tohuma sıcak su uygulamalarında; farklı derecelerdeki sıcak suyun, 
bulaşık tohumlarda, sıcaklık dereceleri yükseldiğinde hastalık çıkışını azaltmış ancak, tohum 
çimlenme oranlarını düşürmüştür.   

İn vitro, in vivo ve tarla denemelerinde çeltik kök çürüklüğü hastalığına karşı 
fungisitlerin etkinlikleri belirlenmiştir. Hem koruyucu, hem de tedavi edici uygulamalarda 
prochloraz, triticonazole+prochloraz ve triticonazole+pyraclostrobin en etkili fungisitler 
olarak belirlenmiştir. Henüz herhangi bir ruhsatlı ilacı bulunmayan ve gelişigüzel ilaçlamalar 
yapılan bu hastalığın mücadelesinde bu fungisitlerin kullanılabileceği,  böylece yaşanan 
verim ve kalite kayıplarının önüne geçileceği düşünülmektedir. Bu tez çalışması, Türkiye’de 
çeltik kök çürüklüğü hastalığı hakkında detaylı verilerin elde edildiği ilk çalışma 
niteliğindedir. 
Anahtar Kelimeler: Çeltik, kök çürüklüğü, Fusarium spp., çeşit reaksiyonu, sıcak su 
uygulaması, kimyasal mücadele  
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4. Ülkesel Proje Adı 
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE ENTEGRE MÜCADELE 
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Ali ÖZTOP  (Antalya BATEM) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin 
Araştırılması, Biyolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve 
Bu Bitki Gruplarında Viroid Gen Bankası Oluşturulması 

Proje No TAGEM/ 
Proje Lideri Pakize GÖK GÜLER 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2014 - 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 60.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışmada, özellikle HpSVd’in ilk olarak bulunup adlandırıldığı bitki 
grubu olan, Şerbetçiotu ve Bu etmenin öldürücü etkisinin gözlendiği Turunçgil bitkilerinde 
gerçekleştirilmiştir. Şerbetçiotu için yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı Bilecik-Pazaryeri 
ilçesinde Erciyes, Brewers Gold, Aroma ve Ege çeşitlerine ait bitkilerden virüs ve viroid 
simptomlarına benzeyen, sararma ve bodurluk simptomları gösteren bitkilerden toplamda 
210 adet örnek alınmış, Turunçgil için ise turunçgil yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 
Adana, Mersin ve Hatay illerinde Portakal, Mandarin, Altıntop ve Limon türlerine ait 
bitkilerden bodurluk ve sararma simptomları gösteren veya gövdede aşı birleşme noktasında 
Citrus Cachexia Viroid (CCaVd) simptomu gösteren bitkilerden toplamda 150 adet örnekte 
çalışılmıştır. Turunçgiller için 150 örnekte Toplanan tüm örneklerde CTAB yöntemi ile total 
nükleik asit ekstraksiyonu yapılmış ve aranan etmenlere karşı spesifik primerler ile moleküler 
çalışmalara tabi tutulmuştur. 

Turunç anacı üzerine aşılanmış simptom gösteren ve göstermeyen portakal, mandarin 
ve limon türlerinden alınan 150 adet örnekten bitki örneğinden elde edilen tüm RNA’larda 
yürütülen  RT-PCR çalışmalarında örneklerin büyük bir çoğunluğunun CEVd ve CCaVd ile 
aynı anda bulaşık olduğu belirlenirken, diğer örneklerin bu iki etmenle birlikte CBLVd, CVd- 
III, CBCVd ,CVd-V etmenleri ile de değişik oranlarda bulaşık oldukları tespit edilmiştir. 
Spesifik primer çiftleri kullanılarak yapılan RT-PCR çalışmaları sonucunda pozitif RNA 
örneklerinde çoğaltılan bölgelerin büyüklüğü  CEVd için 370 bp, non-cac varyantları için 
300bp, CCaVd’ in 300bp, CBLVd  327 bp,CVd-III 297 bp, CBCVd 284 bp, CVd-V 294 bp 
olarak belirlenmiştir. Her etmen için, NCBI Gen Bankasındaki veriler ile BLAST sonuçları 
karşılaştırıldığında viroid sekanslarımızın kayıtlı veriler ile %98 ve üzerinde benzerlik 
gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada da görüldüğü gibi RT-PCR yöntemi mevcut ve 
kayıtlı olmayan viroid hastalıklarının tespit ve teşhisinde hızlı ve başarılı bir yöntem olarak 
kullanılabilmaktedir. Çalışmamız ülkemizde şerbetçi otu bitkisinde bulunan viroidlerin 
varlığı ile ilgili yapılan ilk çalışma olmuş ve çalışma sonucunda HLVd’in ülkemizde varlığı 
ile ilgili ilk kayıt bildirimi yapılmış ve bu konu ile ilgili ZRA hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Şerbetçiotu, viroid hastalıkları, HpSVd, CCaVd, RT-PCR 



16 
 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Üretim Alanlarında 
Antraknoz Hastalığına Neden Olan Colletotrichum 
Türlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 
Çalışmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P1/142 
Proje Lideri Dr.Efkan AKÇALI 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2018 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 100.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışmada; Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Mersin ve 
Hatay illerinde turunçgillerde zarar meydana getiren Colletotrichum türlerinin moleküler 
olarak tespiti, yaygınlığı, sıcaklık ve yaprak ıslaklık süresinin hastalık şiddeti üzerine etkisi 
ve biyolojisine uygun bir ilaçlama programının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla; 
2018 ve 2019 yıllarında Adana, Mersin ve Hatay illerinde sürveyler yapılmış ve hastalığın 
yaygınlığı ve şiddeti ortaya konulmuştur. In vitro koşullarında ilaçlama programında 
kullanılacak farklı etki mekanizmasına sahip beş fungusite ait uygulama dozu belirlenmiş ve 
iki farklı lokasyonda, ilaçlama programına ait denemeler kurulmuştur.  Böylece bölgemiz 
koşullarında en uygun ilaçlama programı ve uygulanan fungusitlerin performansları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda iklim istasyonu ve volumetrik spor tuzağı 
kullanılarak hastalığın şiddeti ile sıcaklık ve yaprak ıslaklık süresi arasındaki ilişkinin doğa 
koşullarında izlenmesine devam edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Colletotrichum spp., PCR, Kimyasal kontrol, Türkiye 
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5. Ülkesel Proje Adı 
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ  

 Koordinatörü Vahdettin AKMEŞE  (Adana BMAE) 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında 
Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü 
Hastalığına Neden Olan Fusarium moniliforme’ye Karşı 
Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/02/01 
Proje Yürütücü Kuruluş Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Sakarya 
Proje Lideri Vesile URİN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 – 2019 
Projenin Toplam Bütçesi 26000 TL            
        Proje Özeti: Bu proje ile mısır üretim alanlarında verimin azalmasına, kalitenin 
düşmesine, insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi olduğu bilinen ‘‘fumonisin’’ 
adlı toksinin mısır koçanlarında oluşmasına neden olan Fusarium moniliforme’nin 
ekonomik zararının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı Mısır Araştırma 
Enstitüsü’nde geliştirilen ümitvar genotiplerin Fusarium sap ve koçan çürüklüklerine karşı 
reaksiyonlarını belirlemektir.  
        Proje 2016 ve 2019 yılları arasında Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün hastalık 
etmeni ile bulaşık deneme arazisinde yürütülmüştür. Deneme 3 tekerrürlü olarak her 
tekerrürde inokulasyon için 10 bitki ve kontrol için 10 bitki olacak şekilde tesadüf blokları 
deneme desenine göre kurulmuştur. Marmara Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları kapsamında 
geliştirilen 150 adet genotip değerlendirilmiştir. Söz konusu genotiplerin reaksiyon 
durumlarının belirlenmesi amacıyla Fusarium sap ve koçan çürüklüğü için yapay 
inokulasyon yapılmıştır. Sap çürüklüğü inokulasyonu için kürdan yöntemi, koçan 
çürüklüğüne karşı yapay inokulasyon için ise enjektör yöntemi uygulanmıştır.  

        Sonuç olarak Fusarium koçan çürüklüğüne karşı 39 genotip dayanıklı bulunmuştur. 
Fusarium sap çürüklüğüne karşı 1 adet kendilenmiş hat orta dayanıklı, 4 adet kendilenmiş 
hat orta derecede hassas bulunmuştur. Ümitvar bulunan bu kendilenmiş hatlar bu hastalıklara 
karşı genitör bitki kaynağı olarak kullanılabilecektir. 
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Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır (Zea mays L.) Ekim 
Alanlarında Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-12/A08-P04/02-23 
Proje Lideri Osman ÇİFTÇİ 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2014 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2018-31.12.2018 
Projenin Toplam Bütçesi 27.000 TL          
        Proje Özeti: Bu çalışma Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri mısır alanlarının viral 
hastalık durumlarının serolojik (DAS-ELISA) ve moleküler yöntemlerle (RT-PCR) 
belirlenmesi amacıyla 2014-2016 yılları arasında yürütülmek üzere ele alınmıştır. Çalışma 
kapsamında; önemli verim kayıplarına sebep olan ancak kimyasal mücadeleleri mümkün 
olmayan Maize dwarf mosaic virus (MDMV), Sugarcane mosaic virus (SCMV), Maize 
mosaic virus (MMV), Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV), Barley yellow dwarf 
virus-MAV (BYDV-MAV), Maize chlorotic mottle virus (MCMV), Maize stripe virus 
(MStV) ve Johnsongrass mosaic virus (JGMV)’ün varlığı araştırılmıştır. TAGEM tarafından 
2016 yılında önerilen değişiklikler doğrultusunda; Adıyaman, Batman, Siirt illeri mısır ekiliş 
alanları ile Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illeri sertifikalı buğday 
tohumluğu üretim alanları çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Alanlarında Kök ve Kök 
Boğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium spp.’nin 
Tanısı, Yaygınlığı, Biyolojik Mücadele Olanakları ile Hat 
ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Semiha YÜCEER 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 150.000 TL  
       Proje Özeti: Mısır bitkisinin yetiştiriciliğinde özellikle kök çürüklüğüne neden olan 
fungal hastalık etmenlerinden dolayı %20-30 oranında verim kaybı yaşanmaktadır. Bu çalışma 
kapsamında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde mısır üretimi yapılan alanlarda Fusarium kök ve kök 
boğazı çürüklüğüne neden olan hastalık etmenleri için sürveyler yapılarak bölgemizde ilk kez 
bu hastalığa neden olan tür/türler belirlenecektir. Ayrıca enfekteli bitkilerden alınan 
örneklerden etmenin morfolojik ve moleküler olarak teşhisi yapılarak virülent izolatlar 
saptanacaktır. Etmenlere ait moleküler tanımlanma PCR’ a dayalı DNA moleküler markörleri 
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Mısırda Fusarium kök ve kök boğazı çürüklüğünün tohum 
ilacı haricine etkin kimyasal mücadelesi bulunmamasından dolayı hastalığa karşı dayanıklı 
bitkilerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında, Fusarium kök ve kök 
boğazı çürüklüğü etmenlerinden virulent olduğu belirlenen türler kullanılarak bu bölgede 
yaygın olarak üretilen bazı ticari mısır çeşitleri ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
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tarafından yapılan ıslah çalışmalarında bölgemiz koşullarına uygun olduğu belirlenen 
genotiplerin bu hastalık etmenlerine karşı dayanıklılık veya tolerantlık seviyeleri ortaya 
konulacaktır. Böylece proje sonucunda dayanıklı olduğu belirlenen ticari çeşitlerin ve ıslah 
çalışmalarına yön verecek dayanıklı olduğu belirlenen hatların tespit edilmesi, biyolojik 
mücadele olanakları olarak da Trichoderma uygulamaları sonuçlarının üreticilere sunulması 
ile de gereksiz kimyasal kullanımının önüne geçilecek ve bu hastalıktan dolayı ürün 
kayıplarının azalması sonucunda ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Fusarium, mısır, moleküler karakterizasyon, dayanıklılık 

 

6. Ülkesel Proje Adı 
ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Tevfik TURANLI  (Bornova ZMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Zeytinde Meyve Çürüklüğü (Colletotrichum spp., 
Alternaria spp., Botryosphaeria spp.) ile Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Nuray Körükmez 
Proje Yürütücüsü Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 01/01/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 129.000 TL 
        Proje Özeti:. İklim değişiklikleri nedeniyle zeytinde bazı hastalıkların şiddeti artmıştır. 
ekonomik olarak önemli ölçüde kayıplara neden olmaktadır. Bu hastalıklardan en önemlileri 
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı (Spilocaea oleaginea=Cycloconium oleaginum) ve Zeytin 
Antraknozu Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. 
(syn. Gloeosporium olivarum Alm.) dur. Meyve çürüklüğüne neden olan patojenler yine 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nde yapılan ‘Batı Anadolu’da Zeytinlerde Görülen Meyve 
Çürüklük Etmenlerinin Saptanması ve Çürüklüklerin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde 
Araştırmalar’ konulu proje ile ilk defa belirlenmiştir. Söz konusu projenin çıktısı olarak, 
sadece Colletotrichum gloeosporioides’in teknik talimatnamesi oluşturulmuştur. Bu proje ile 
tespit edilen patojenlerin, zeytinde yapmış olduğu zarar ile ilgili son yıllarda çok sayıda şikâyet 
gelmektedir. Ancak hastalıklarla mücadelesinde ruhsatlı ilacının olmadığı bilinmektedir. Bu 
projede; sofralık zeytin açısından önemli bir bölge olan Akhisar’da hastalığın yoğun olduğu 
iki farklı bahçedeki Domat ve Gemlik çeşitleriyle yürütülecektir. Bu nedenle, meyvede 
çürüklüğe neden olan (Botryosphaeria spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.,) 
patojenlerine karşı hastalıkların yaşam çemberi dikkate alınarak 2 farklı ilaçlama programı 
uygulanacaktır. İki farklı çiftçinin kendi uyguladıkları ilaçlama programları sonuçları da 
değerlendirmeye alınacaktır. İnsan ve çevre sağlığı açısından, uygulamalardan sonra bu 
bahçelerde atılan pestisistlerin meyvedeki kalıntı oranı tespit edilecektir 
Proje ile uygulanan ilaçlama programlarından en başarılı olanı belirlenecek ve belirlenen 
programı ile sorunlara çözüm oluşturulacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Meyve çürüklüğü ile mücadele, Antraknoz, Pestisit Kalıntısı 
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7. Ülkesel Proje Adı 
ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ  (Adana BMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Adana Mersin ve Antalya İllerinde Örtüaltı Domates ve 
Biber Alanlarında Yeni Bir Etmen Olan Tomato Brown 
Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’ın Tanılanması, 
Karakterizasyonu ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje Münferit Projeler 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK 

Proje Yürütücüsü Dr. Şefika YAVUZ,  Dr. Mahmut YEGÜL 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 - 31/12/2023 

Projenin Toplam Bütçesi 112.000 TL 

       Proje Özeti: Örtüaltı domates ve biber yetiştiriciliğini etkileyerek üretimi sınırlandıran 
ve bazen de engelleyen virüs hastalıklarının varlığı bilinmektedir. Özellikle son yıllarda 
örtüaltı domates yetiştirilen alanlarda ortaya çıkan yeni bir viral etmen, ilk olarak Ürdün’de 
rapor edilmiş ve Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) olarak adlandırılmıştır. 
Ülkemizde de Antalya ili Demre ilçesi domates serasında varlığı bildirilmiştir. Etmen tohumla, 
temasla, mekanik olarak, bulaşık toprak, alet, giysi ile kolaylıkla taşınabilmektedir. ToBRFV, 
hızla yayılarak zarar yapma potansiyeli yüksek olan yeni bir tobamovirus etmenidir.  
Planlanan bu çalışmada; Enzyme Linked Immunosorbent Assay  ELISA, Reverse 
transcription polymerase chain reaction-RT-PCR ve Real Time - Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction-RT-qPCR metotları kullanılarak, gerek bu proje çalışmaları, 
gerekse karantina analizleri açısından izolatların güvenilir bir şekilde tanılanması için yöntem 
protokolleri belirlenecektir. 2021 ve 2022 yıllarında, Adana, Mersin ve Antalya illerinde 
örtüaltında yetiştirilen domates ve biber alanlarında arazi çalışması yapılacaktır. Domates ve 
biber bitkilerinden alınan örneklerde ToBRFV etmeninin varlığı belirlenen yöntem protokolü 
kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca izolatların karakterizasyonu yapılarak birbirleri ve dünya 
izolatları ile benzerlikleri belirlenecektir. Yerel ToBRFV izolatları kullanılarak, domates ve 
biber bitkilerine mekanik inokulasyon yöntemi ile bulaştırılacaktır. İnokulasyon çalışması 
sonucuna göre çeşitlerin virüse gösterdikleri reaksiyon belirlenecektir. Virüsün hem konukçu 
aralığı hem de farklı ürün gruplarında (patlıcan, patates, hıyar ve kabak) hastalık oluşturma 
potansiyeli belirlenecektir. Etmenin yayılma şekli ve mücadelesine esas korunma yolları 
hakkında eğitimler yapılarak üretici ve teknik personel bilgilendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tomato brown rugose fruit virus, domates, biber, örtüaltı. 
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Proje Adı Domates Seralarinda Farkli Toprak Uygulamalarinin 
Hastalik-Nematod Çıkışı ve Toprak Mikrobiyal Aktivitesi 
Üzerine Etkilerinin Araştirilmasi  

Proje Türü Örtü Altı Entegre Mücadele 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. H.Nilüfer YILDIZ 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 197.000TL 
       Proje Özeti: Doğu Akdeniz Bölgesinde örtü altı sebze üretiminde her yıl aynı ürünün 
yetiştirilmesi nedeniyle toprak kökenli hastalıklar ve nematodlar sorun olmaktadır. Üretimi 
olumsuz etkileyen bu problemlerle mücadele etmek amacıyla dikim öncesi toprak 
dezenfeksiyonu yapılması kaçınılmazdır. Yoğun olarak yetiştiricilik yapılan seralarda bu tür 
uygulamalar her üretim sezonunun başında gerçekleştirilmekte bu yüzden de toprağın doğal 
dengesini oldukça etkilemektedir. Uygulama kolaylığı ve diğer fumigantlara kıyasla düşük 
maliyetli olan metam sodyum fumigantının her yıl uygulandığı seralarda etki düşüklüğü 
olduğu üreticiler tarafından bildirilmektedir. 
       Bu çalışma ile fumigant ve kimyasal uygulamalarının toprakta neden olduğu mikrobiyal, 
fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi amacıyla fumigantın her yıl uygulandığı üretici 
seralarından toprak örnekleri alınarak fiziksel ve mikrobiyal analizler gerçekleştirilecektir. 
Örtü altı domates üreticilerinin en sık karşılaştığı sorunlar olan toprak kökenli hastalıklardan 
domates solgunluk hastalığı (Fusarium oxysporum), domates gövde nekrozu (Pseudomonas 
corrugata) ve kök ur nematodlarının (Melodigyne spp.) kontrolünün yanısra toprak florası 
üzerinde solarizasyon, solucan gübresi ve metam sodyum fumigantının üc farklı dozunun 
(500, 750, 1250 l/da) kombinasyonu uygulamalarının etkileri sera denemeleri ile 
belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: fumigant, solucan gübresi, solarizasyon, nematod, hastalık 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Adı Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Biber Yetiştirilen 
Alanlarda Patates Y Virüs (Potato virus Y, PVY) 
Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Kırmızıbiber 
Hatlarının Reaksiyonlarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/02/02  
Proje Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı TAE 
Proje Lideri Kerim KARATAŞ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017 - 30.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 25.000 TL 
        Proje Özet: Kahramanmaraş ve Gaziantep ilerinde baharatlık kırmızıbiber yetiştirilen 
alanlarda enfeksiyon oluşturan PVY patotiplerini belirlemek amacı ile survey yapılmıştır. 
Survey yapılan alanlardan 410 yaprak örneği toplanmıştır. Daha sonra örneklere, RT-PCR 
ve DAS-ELISA test yöntemleri uygulanarak 39 adetinin PVY ile enfekteli olduğu 
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belirlenmiştir. Belirlenen PVY izolatları, patotip ayrım setinde bulunan bitkilere mekanik 
inokulasyon yapılmıştır. İzolatların oluşturduğu simptomlar incelenmiş ve DAS-ELISA testi 
uygulanmıştır. Patotip ayrım setindeki bitkilerin reaksiyonlarına göre patotipler 
belirlenmiştir.  İzolatlardan 22 adeti PYV-0,  17 adeti ise PVY-0.1 patotipine ait olduğu tespit 
edilmiştir. 12 Kırmızıbiber hatlarının belirlenen PVY’nin 0 ve 0,1 patotiplerine reaksiyonu 
araştırmak amacı ile fideler yetiştirilmiş ve patotipler mekanik inokulasyon yapılmıştır. 
Kırmızıbiber hatlarının oluşturdukları simptomlar incelenmiş ve DAS-ELISA yöntemi ile 
test edilmiştir. PVY’nin her iki patotipi de 12 biber hattından dört tanesinde simptom 
oluşturmamış ve absorbans değerleri negatif olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 12 biber 
hattının PVY-0 ve PVY-0,1 patotiplerine karşı dayanıklılık düzeylerinin pvr2-eIF4E 
lokusundaki pvr2 allel genleri,   SNP markörleri kullanılarak ARMS- PCR yöntemi ile 
incelenmiştir. Dört hattın (124,134,153 ve 171 nolu hatlar) PVY’nin 0, 0,1, ve 0,1,2 
patotiplerine dayanıklılık sağlayan pvr23 genine sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
simptomatolojik, serolojik ve moleküler çalışmalar sonunda dört hattın, PVY’nin 0 ve 0,1 
patotiplerine dayanıklı olduğu, reaksiyonu incelenen diğer 8 hattın ise hassas oldukları 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Potato virus Y (PVY), Patotip, Kırmızıbiber, Reaksiyon 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Antalya ili domates üretim alanlarında kök ve kök boğazı 
çürüklüğüne neden olan Phytophthora türlerinin ve bazı 
domates genotiplerinin önemli türlere karşı 
reaksiyonlarının belirlenmesi 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Emine GÜMRÜKCÜ 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Gürsel KARACA 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 – 31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 145.000 TL   
        Proje Özeti: Bu proje çalışması ile ülkemiz domates üretiminin en fazla yapıldığı 
Antalya ilinde domateslerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora 
türlerinin belirlenmesi, patojenite denemeleriyle türlerin domateslerdeki virülens düzeylerinin 
ortaya konulması ve bazı domates genotiplerinin hastalığa karşı duyarlılık düzeylerinin 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Antalya ilinde uzun yıllardır yapılan domates üretimi, ilde 
yayla seracılığının artmasıyla beraber yılın her mevsiminde yapılabilir duruma gelmiştir. 

8. Ülkesel Proje Adı 
AÇIK ALANDA DOMATES ENTEGRE MÜCADELE 
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Sirel CANPOLAT  (Ankara ZMMAE) 
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Domates üretimini tehdit eden, verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyen en önemli hastalıklardan 
biri de kök ve kökboğazı çürüklüğüdür. Toprak kökenli patojenlerin meydana getirdiği kök ve 
kökboğazı çürüklüğü hastalıkları ile domates üretiminde sürekli karşılaşılmakta ve 
üreticilerden bu yönde şikayetler alınmaktadır. Hastalığa neden olan en önemli etmen grubu 
olmasına rağmen izolasyonlarının güç olması ve özel ortam veya yöntemlerin kullanımını 
gerektirmesi nedeniyle genelde Phytophthora türleri hastalıklı bitkilerden izole edilememekte 
ve hastalığın farklı patojenler tarafından oluşturulduğu düşünülerek bunlara karşı değişik 
fungisitler kullanılmaktadır. Bu da hastalığa karşı başarılı bir mücadele yapılamamasına ve 
gereksiz kimyasal kullanımına neden olmaktadır. Bu çalışma ile bu alandaki eksiklik önemli 
ölçüde giderilerek Phytophthora türlerinin domates kök ve kökboğazı çürüklüğündeki rolleri 
ortaya konulmuş olacaktır. Bu çalışma kapsamında Antalya ili domates üretim alanlarında 
incelemeler yapılarak hastalıklı bitki ve toprak örnekleri toplanacaktır. Bu örneklerden seçici 
ortamlar kullanılmak suretiyle Phytophthora türleri izole edilecek ve klasik ve moleküler 
yöntemler kullanılarak hastalığa neden olabilecek türlerin tanısı yapılacaktır. Daha sonra 
domates bitkileri üzerinde yapılacak patojenite testleriyle türler arasındaki virülens 
farklılıkları ortaya konulacaktır. Ayrıca ülkemizde üretilen bazı domates genotiplerinin 
hastalığa neden olan önemli türlere karşı reaksiyonları belirlenerek hastalığa karşı dayanıklı 
çeşitlerin geliştirilmesi yönünde temel çalışmalar yapılmış olacaktır. Böylece ıslah 
çalışmalarına temel oluşturulacak ve entegre mücadeleye katkı sağlanmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Domates, Solanum lycopersicum L., Phytophthora spp., kök 
çürüklüğü, kökboğazı çürüklüğü, çeşit duyarlılığı 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Domates Üretiminde 
Gövde ve Yaprak Yanıklığı Hastalığına Neden Olan 
Etmenin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/955 
Proje Lideri Şahimerdan TÜRKÖLMEZ 
Proje Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM/Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/03/2019 -31/12/2019  
Projenin Toplam Bütçesi 70.000 TL 

Proje Özeti: Proje ile 2019-2021 yıllarında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde 
sürvey yapılarak, hastalık etmeninin hem klasik hem de moleküler yöntemler ile teşhisi, 
bölgedeki yaygınlık oranı ve şiddeti ortaya konulacaktır. Ülkemizde ve dünyada mücadelesi 
bulunmayan hastalık etmeninin mücadele imkânını oluşturabilmek için, yurtdışında farklı 
bitkilerde yapılmış çalışmalardan yararlanarak mücadele olanakları araştırılacaktır. Bu 
denemelerde, farklı gruplardan 9 farklı bitki koruma ürünü in vitro testlerinde kullanılacaktır. 
Bu testlemeler sonucunda etkin olan BKÜ’ler ile in vivo çalışmaları yapılacaktır. Böylece 
bölgemiz koşullarında hastalık etmeninin mücadelesi için en uygun fungisit tespit 
edilecektir.  Çalışmalar sırasında üreticiler için düzenlenecek olan eğitimler ile domates 
yetiştiricilerinin bitki koruma sorunları konusunda yetkinleştirilmesi ve hazırlanacak olan el 
broşürü ile de sonuçların yaygın olarak uygulanması hedeflenmektedir. 
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9. Ülkesel Proje Adı 
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 
VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ  (Bornova ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı 

Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Phomopsis 
Çubuk ve Yaprak Lekesi Hastalığının (Phomopsis viticola) 
Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile Farklı 
Mücadele Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/1221 
Proje Lideri Selahattin Albayrak 

Proje Yürütücü Kuruluş 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzincan 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Manisa 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 ile 31.12.2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 125.000 TL 
        Proje Özeti: Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi (Phomopsis viticola), dünyada bağcılık 
yapılan bölgelerin çoğunda olduğu gibi ülkemiz bağ alanlarında da bulunan önemli bir fungal 
hastalıktır. Hastalık asmanın yaprak, sürgün, çiçek salkımı, salkım sapı, meyve ve çubuklarında 
zarar oluşturmaktadır. Hastalık için uygun iklim şartlarında, patojenin neden olduğu zarar daha 
da artmaktadır. Bu çalışma ile Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi hastalığının, survey yapılacak 
il, ilçe, belde ve köylerdeki hastalık oranı ve yaygınlık oranının belirlenmesi, etmenin morfolojik 
ve moleküler yöntemlerle tanılanması, karakterizasyonunun yapılması ve farklı ilaçlama 
zamanlarını içeren programların hastalığın mücadelesindeki etkinliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın 2019, yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan ve Tunceli 
illerinde Ege Bölgesinde ise Denizli, Manisa ve İzmir illerinde bağcılığın önemli olduğu ilçe, 
belde ve köylerde surveyler yapılmış ve hastalığın belirtilerini gösteren örnekler alınmıştır. Bu 
örneklerden izolasyonlar yapılarak saf fungal kültürler elde edilmiştir. Hastalığın il, ilçe, belde 
ve köylerdeki hastalık oranı ve yaygınlık oranının belirlenmiştir. Çalışmanın 2020 yılında, elde 
edilen fungal izolatlar morfolojik (koloni yapısı ve rengi) ve mikroskobik (sporların biçim ve 
boyutları) olarak incelenerek gruplandırılacak, Phomopsis cinsine ait izolatların moleküler 
yöntemlerle teşhisi ve karakterizasyonu yapılacaktır. Moleküler karakterizasyon sonucu 
belirlenecek Phomopsis tür/türlerinin patojenite çalışmaları yapılacaktır. Çalışmanın 2021 yılında, 
asmanın hastalık için duyarlı olduğu dönemler dikkate alınarak hazırlanan, farklı ilaçlama 
zamanlarını içeren programların hastalığın mücadelesindeki etkinlikleri belirlenecektir. Bu 
çalışma sonunda Phomopsis cinsine ait türler ve ırklar ile hastalığın belirtileriyle ilişkili diğer 
fungal türler tespit edilecektir. Hastalığın mücadelesinde doğru ilaçlama zamanlarını içeren daha 
etkili bir ilaçlama programı belirlenecektir. Bu durum azaltılmış ve daha stratejik kimyasal 
kullanımı ile etkin bir hastalık yönetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olacak ve üreticilere 
zamanında hastalık yönetim kararları verme imkânı sağlayacaktır. Kimyasal girdiler ve 
oluşturacağı olumsuzluklar azaltılacak, üretim maliyetleri düşecektir. 
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Proje Başlığı Asma Baz Materyal Üretim Sürecindeki Virüs 
Analizlerinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojilerinin 
Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/1397  
Proje Lideri Dr. Serkan ÖNDER 
Proje Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü -Manisa 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019-31/12/2019  
Projenin Toplam Bütçesi 125.000 TL 

Proje Özeti: Ülkemizde sertifikalı asma fidanı üretimi ön temel (1 nolu), temel (2 
nolu) ve sertifikalı (3 nolu) damızlık parsellerinde yapılan kontrollü üretimler sonucunda 
gerçekleşmektedir. Her bir damızlık parselde yer alan stok bitkiler; 17 virüs, 9 fungus, 3 
bakteri, 2 fitoplazma, 8 nematod ile 3 böcek ve akar açısından her yıl laboratuvar analizine 
tabii tutulmaktadır. Bu etmen grupları içerisinde sertifikasyon amaçlı virüs analizleri; taranan 
etmen sayısının fazla olması, her bir virüs için farklı bir yöntemin ve/veya tanılama kitinin 
kullanılması, analiz sürelerinin uzun olması, analiz yapan laboratuvarlar arasında yöntem 
birlikteliğinin olmaması, virüslere göre örnekleme zamanlarının farklılık göstermesi ve çoğu 
zaman tek bir yöntemin tanılamada yeterli olmaması gibi durumlardan dolayı ayrı bir öneme 
sahiptir.  Ön temel, temel ve sertifikalı asma damızlık parsellerinde gerçekleştirilen her bir 
üretim basamağındaki virüs taramalarında Yeni Nesil Dizileme (YND) teknolojilerinin 
kullanım olanaklarını araştırarak virüs analizleri açısından en uygun yöntemi belirlemek ve 
belirlenen yöntemi optimize ederek sertifikasyon amaçlı virüs analizleri için kullanımını 
sağlamaktır. İlkbaharda yaprak sonbaharda ise floem dokusu olmak üzere iki farklı 
örnekleme döneminde total RNA, small RNA (siRNA) ve double stranded RNA (dsRNA) 
olarak 3 farklı izolasyon yöntemi ile başlangıç materyallerinden farklı özelliklerdeki 
RNA’lar elde edilecek, Total RNA için ribosomal RNA’ların uzaklaştırılmasının ardından 
elde edilen bu RNA formlarına özel cDNA kütüphanesi hazırlama kitleri kullanılarak YND 
analizleri için örnek hazırlama işlemi gerçekleştirilecektir. Örnek hazırlama işleminin 
ardından cDNA kütüphanelerinin YND analizleri Illumina platformunda 
gerçekleştirilecektir. Analiz sonucu elde edilen ham veriler CLC Genomic Workbench 11 ve 
Geneious R11 YND veri analiz programları kullanılarak analiz edilecektir. Yapılan veri 
analizleri sonucunda elde edilen contiglerle blastn analizleri gerçekleştirilecek ve eşleşen 
virüs etmenleri açısından genom haritalama çalışmaları sonucunda virüs etmenlerinin tespiti 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca kontrol amacıyla tespit edilen her bir virüs spesifik primerler 
kullanılarak qPCR ile doğrulanacaktır. Bu sayede sertifikasyon amaçlı virüs analizleri için 
ilk yıl en uygun YND yöntemi belirlenerek sonraki iki yıl boyunca rutin analizlerin 
%10’unda kullanılmaya başlanacaktır. Sertifikasyon amaçlı virüs analizleri için ilk yıl en 
uygun YND yöntemi belirlenerek sonraki iki yıl boyunca rutin analizlerin %10’unda 
kullanılmaya başlanacaktır. YND yönteminin hali hazırda kullanılan tanı yöntemleriyle 
karşılaştırmaları yapılacaktır. Proje sonucunda, elit materyal testlerinde daha hassas ve çoklu 
taramaya olanak veren bir yöntem olan YND teknolojisini kullanma olanakları sunulacaktır.
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10. Ülkesel Proje Adı 
PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Pervin ERDOĞAN  (Ankara ZMMAE) 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı İzmir İlinde Depolanan Patateslerde Kuru Çürüklük 
Hastalığına Neden Olan Fusarium spp.’nin Tanılanması ve 
Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM-BS-15/04-04/02-04 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 
Proje Lideri Gülcan YIKILMAZSOY 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 50.000 TL 
       Proje Özeti: Hasat sonrası patates yumrularında görülen en önemli fungal depo 
çürüklüklerinden biridir. İzmir ili Ödemiş ve Torbalı ilçelerindeki patates depolarında kuru 
çürüklük hastalığına neden olan Fusarium türlerinin morfolojik ve moleküler yöntemlerle 
tanılanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2015-2016 yıllarında patates depolarında yürütülen 
örnek toplama çalışmaları sonucunda; hastalıklı patates yumrularından elde edilen Fusarium 
türleri Fusarium sambucinum, F. oxysporum, F. avenaceum ve F. equiseti olarak 
tanılanmıştır. Patojenisite çalışmaları sonucunda en virülent izolatın F. sambucinum türüne 
ait olduğu belirlenmiştir. F. sambucinum’un moleküler olarak tanılanmasında FSF1 ve FSR1 
primerleri kullanılarak 315 bp uzunluğunda bant elde edilmiştir.  

Bölgede yaygın olarak depolanan 13 patates çeşidinin hastalığa duyarlılıklarının tespit 
edilmesi amacıyla yürütülen çeşit reaksiyon testleri sonucunda en duyarlı çeşit Russet 
Burbank bulunmuştur. Ülkemizde bu hastalığa karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü 
bulunmamaktadır. Hastalıkla mücadele çalışmalarında yürütülen in vitro testlerde 100 g/l 
fludioxonil, 464 g/l flutolanil, %70 thiophanate methyl, 500 g/l imazalil, 50 g/l 
fludioxonil+40 g/l sedaxane, 300 g/l fluxapyroxad ve %20 tolclophos-methyl +%30 
thiram’ın patateste kuru çürüklük etmeni F. sambucinum’un miselyal gelişimine etkileri 
araştırılmıştır. Bu testlerde fludioxonil, fludioxonil+sedaxane ve imazalil etkili maddeli 
preparatlar patojenin miselyal gelişimini engellemede en etkili fungisitler olmuştur. Patates 
yumrularında soğuk hava deposunda yürütülen denemelerde in vitro’da hastalık etmenine 
karşı etkili bulunan kimyasal preparatların yanı sıra biyolojik preparatlardan Bacillus subtilis 
QST 713 ırkı %1,34 (min.1x109 cfu/ml), Pseudomonas fluorescens strain Pf1 %1,5, 1x108 

kob/ml min ve %42 karboksilik asidin etkisi de araştırılmıştır. In vivo denemeler Russet 
Burbank, Lady Olympia ve Granola çeşitleri ile yürütülmüş, suni inokulasyondan önce ve 
sonra olmak üzere 2 farklı ilaçlama yapılmıştır. Suni inokulasyondan önce ve sonra yapılan 
ilaçlamalarda en yüksek etkiyi Granola çeşidinde sırasıyla %77,18 ve %63,53 etki değeri ile 
50 g/l fludioxonil+40 g/l sedaxane göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Patates, Kuru Çürüklük, Fusarium spp., Fludioxonil 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Patateslerde Toprak Kökenli Hastalıkların Moleküler 
Teşhisi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P1/559 
Proje Lideri Senem TÜLEK 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 110.000 

Proje Özeti: Bu çalışmada patates siğil hastalığının PCR ve Real-time PCR yöntemi 
kullanılarak daha hassas ve güvenilir şekilde tespiti ve uygun bulunan bu metotların rutin 
analiz yapan laboratuvarlarla paylaşılması amaçlanmıştır. Hastalığın tespitinde kullanılacak 
farklı toprak ekstraksiyon yöntemlerinin moleküler teşhiste kullanılabilirliği araştırılacak 
ve uygulanabilir en uygun metot belirlenerek metotlar karantina analizi yapılan 
laboratuvarlarla paylaşılacaktır. Hastalığın yoğun görüldüğü illerden toprak izolatları elde 
edilecek, topraktan inokulum yoğunluğu belirlenecek, DNA izolasyonu için üç farklı eleme 
yöntem ile topraktan sporangium ektraksiyonu yapılacak, yumrudan ve topraktan DNA 
ektraksiyonu yapılacak, PCR çalışmaları ile moleküler çalışmalar oturtulacak ve farklı gen 
bölgeleri ile Real-time PCR analizleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca çalışmalar esnasında 
patateste bölgede yoğun olarak görülen ve sorun teşkil eden toprak kökenli hastalıklarında 
moleküler teşhisi yapılacaktır. Bu proje ile patates siğil hastalığının teşhisinde moleküler 
yöntemlerin kullanılabilirliği ortaya konulmuş olacaktır. 

2018 yılında patates alanlarında büyük sorun olan siğil hastalığı etmeni olan 
Synchytrium endobioticum’ un tespitine yönelik çalışmalar yapılması doğrultusunda 
surveylerin bir kısmı yapılmış olup topraktan ve bitkiden DNA ekstraksiyonu ve ardından 
izolatların PCR’ ları universal primerler (ITS 1- ITS 4) ile spesifik  (F49-R502) primerler 
ile çalışılmış olup spesifik primerlerden pozitif sonuç alınmıştır. Üç farklı sporangium 
belirleme yöntemi olan Pratt (1976)’ ya göre NWS eleme yöntemi, Hendrickx 1995’e göre 
HC eleme metodu ve Van den Booger (2005)’ e göre PPS metotları ile değerlendirmeler 
yapılmıştır. Saf kültür elde edebilmek için de taze siğil çalışmalarına başlanmıştır. 
2019 yılında ise toprak kökenli hastalıkların tespiti için Niğde ve Nevşehir illerinde yapılan 
surveyler sonucunda kök ve kök boğazında hastalık belirtisi gösteren bitkilerden örnekler 
alınmış ve labaratuara getirilmiştir. Yapılan izolasyonlar sonucunda toplam 127 adet fungal 
izolat elde edilmiştir. Hassas olduğu bilinen Marabel çeşidi patates yumrularının genç 
sürgünleri laboratuar ortamında S. endobioticum’ un taze siğili çalışmaları yapılmış, 
topraktan, bitkiden fungusun moleküler yöntemlerle siğil hastalığının etmeninin 
belirlenmesi için çalışmalar devam etmiştir. 
        Bu projenin ana hedefi patates alanlarında büyük sorun olan siğil hastalığı etmeni olan 
Synchytrium endobioticum’un topraktan moleküler yöntemler ile tespitine yönelik 
çalışmalar yapılması ve en uygun yöntemin belirlenmesidir. Bu hedef doğrultusunda 
surveylerin bir kısmı yapılmış olup en uygun DNA ekstraksiyon metodu ve pozitif sonuç 
veren primer çiftleri için çalışmalar devam etmektedir. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri Kayısı Üretim 
Alanlarında Görülen Fitoplazma Hastalıkları, Olası 
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ve Alınacak 
Önlemlerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/11 
Proje Yürütücü Kuruluş  Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Malatya 
Proje Lideri Özgül İYİGÜN ŞAHİN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2019 

Projenin Toplam Bütçesi 25.000 TL 

        Proje Özeti: Türkiye kayısı ağacı varlığının yaklaşık yarısı Malatya ilinde 
bulunmaktadır. İlde, 2018 yılı Tüik verilerine göre 401.368 ton yaş kayısı elde edilmiştir. 
Malatya’nın yanı sıra Elazığ ve Erzincan illerinde de kayısı üretimi yapılmaktadır. Sert 
çekirdekli meyve ağaçlarından özellikle kayısılarda sorun olan fitoplazmalardan Canditatus 
Phytoplasma prunorum (Avrupa Sert Çekirdekli Meyve Sarılığı=ASSF; European Stone 
Fruit Yellow=ESFY) hassas çeşitlerde önemli verim kayıplarına neden olan 
hastalıklardandır. Son yıllarda kayısı ağaçlarının yapraklarında sararma, ağaçlarda durgunluk 
ve kuruma şikayetlerinin artmasından dolayı Malatya, Elazığ ve Erzincan illerinin 
Fitoplazma hastalık etmenleri ile olası vektör böcek türlerinin tespiti yönünde çalışmalar 
yürütülmüştür. Proje kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında çalışma takvimine uygun olarak 
Malatya, Elazığ ve Erzincan illerine ait kayısı üretim alanları gezilerek hastalık belirtisi 
taşımasından şüphe duyulan örnekler toplanarak sürvey çalışmalarımız tamamlanmıştır. 
Ağaç varlığına bağlı olarak Malatya ilinden toplam 425 örnek; Elazığ ilinden toplam 86 
örnek; Erzincan ilinden toplam 100 örnek olmak üzere 611 örnek toplanmıştır. Fitoplazma 
hastalık belirtileri gösteren kayısı ağaçlarının dört yönünden kesilen sürgünler polietilen 
poşetlere konularak buzluk içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Tüm örneklerde, yaprakların 
orta damarının Roller-press’de ezilmesi sonucu DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. DNA 
izolasyonunda Ahrens ve Seemüller (1992) izolasyon metodu kullanılmıştır. Elde edilen 
DNA’lar iki aşamalı PCR işlemine tabi tutulmuştur.  Direkt-PCR’da 1800 bp ürün veren P1 
ve P7 primerleri, Nested-PCR’de ise 1050 bp ürün veren F01 ve R01 primerleri 
kullanılmıştır. Elde edilen PCR ürünlerin oluşturduğu bantlar UV ışık altında jel görüntüleme 
(trans-illuminatör) sisteminde görüntülenerek fotoğraflanmıştır. Yürütülen çalışmalar 
sonucunda Malatya ilinden 9 örnekte, Elazığ ilinden 1 adet örnekte pozitif örnek tespit 
edilmiştir. Pozitif sonuç veren örnekler sekans analizine gönderilmiştir. Erzincan iline ait 
incelenen örnekler temiz bulunmuştur. Toplanan her bir örneğe ait koordinatlar GPS ile 
belirlenmiş ve Google Earth Pro. Programı kullanılarak kaydedilmiştir. Vektör böceklere 
sürvey yapılan bahçelerde rastlanmamıştır. Bu nedenle vektör böceklerin kışlaklarda 
incelenmesi yönünde 2019 yılında PDT alınan karar doğrultusun da kış aylarında çamlarda 
(Pinus spp.), ilkbahar ve yaz aylarında ise yabani erik türlerinde darbe yöntemi kullanılarak 
çalışmalar yürütülmüştür. Toplanan böceklerin familya düzeyinde ayrımları yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kayısı, Fitoplazma Hastalıkları, Vektör Böcekler. 

11. Ülkesel Proje Adı 
KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Emel ÖREN  (Diyarbakır ZMAE) 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Ulusal Kayısı Genetik Kaynaklarında Bulunan Kayısı 
Çeşitlerinin Monilya [Monilinia laxa Aderhold and 
Ruhland (Honey)] Hastalığına karşı Duyarlılılık 
Düzeylerinin Belirlenmesi 

Proje Türü Kayısı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 
Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü-Malatya 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Özgül İYİGÜN ŞAHİN 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 147.000 TL    
        Proje Özeti: Malatya İli sahip olduğu uygun iklim ve toprak şartları nedeniyle Kayısı 
yetiştiriciliği bakımından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye kayısı ağacı varlığının yaklaşık 
yarısı Malatya ilinde bulunmaktadır. İlde, 2018 yılı verilerine göre 401.368 ton yaş kayısı 
elde edilmiştir. Kayısı yetiştiriciliğinde önemli oranlarda kayıplara neden olan birçok hastalık 
vardır. Kayısı yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalıklardan birisi de 
Çiçek Monilyası hastalığı olup, en yaygın patojen türü ise Monilinia laxa [Aderhold and 
Ruhland (Honey)]’dır. Hastalık uygun iklim koşullarının ortaya çıkması durumunda % 100’e 
varan ürün kayıplarına neden olmaktadır. 
        Özellikle kayısının bu hastalığa karşı çok hassas olduğu bilinmektedir. Etmen genel 
olarak çiçek ve genç sürgünlerde yanıklık ile olgun meyvelerde çürümelere neden 
olmaktadır. Enfeksiyonun şiddetli olması durumunda ağaçlar kısmen veya tamamen 
kurumaktadır. Günümüzde hastalık kimyasal yöntemle kontrol edilebiliyorsa da kimyasallara 
karşı fungusun direnç geliştirmesi, yüksek maliyet, çevre-toprak kirliliği ve meyvede kalıntı 
gibi dezavantajların varlığı dikkate alındığında mücadelede dayanıklı çeşit kullanımının 
etkili bir yöntem olduğu açıktır. Bu nedenle Ulusal Kayısı Genetik Kaynaklarında bulunan 
kayısı çeşitlerimizin bu hastalığa karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada; öncelikle in vitro şartlarda Monilya [Monilinia laxa Aderhold and 
Ruhland (Honey)] izolatları elde edilecektir. Çalışmada kullanılması için, elde edilen 
izolatların patojenisite testleri yapılarak en virulens izolat belirlenecektir. Daha sonra 
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gen Kaynaklarında bulunan 28 adet tescilli 
Kayısı Çeşitleri arazi koşullarında yapay inokülasyon altında duyarlılık testlerine tabi 
tutularak hastalığa karşı duyarlılık düzeyleri belirlenecektir. Çalışmanın sonucunda elde 
edilen bulgular ileriki yıllarda yapılacak melezmele ve ıslah çalışmalarına yol gösterici 
olacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Kayısı, Malatya, Monilya Hastalığı, Monilia laxa, Duyarlılık 
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Proje Adı Malatya İli Kayısılarında Hop Stunt (HSVd), Peach Latent 
Mosaic (PLMVd) ve Apple Scar Skin (ASSVd) 
Viroid’lerinin Araştırılması, Moleküler Karakterizasyonu 
ve En Yaygın Üretilen Çeşitlere Karşı Reaksiyonlarının 
Belirlenmesi 

Proje Türü Kayısı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 
Projesi 

Bağlı Olduğu Proje TAGEM 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü - Malatya 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Tuğba ÇEVİK AKOĞUL 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Turgut Özal Üniversitesi- Bitki Koruma Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 286.835 TL 
        Proje Özeti: Ülkemizin önemli stratejik ürünleri arasında yer alan kayısı (Prunus 
armeniaca L.) en çok Malatya ilinde üretilmektedir. 2017 yılında coğrafi işaret tescili olan 
Malatya kayısısı, ülkemiz ve Malatya ili ekonomisi için son derece önemlidir. Ülkemizde ve 
dünyada üretilen sert çekirdekli meyvelerde her yıl virüs ve virüs benzeri hastalıklardan 
kaynaklanan ürün kayıpları meydana gelmektedir. Bu hastalıkları kesin biçimde tespit etmede, 
hızlı ve güvenilir tanı yöntemlerinin kullanılması hastalık kontrolü açısından önemlidir. Kayısı 
çeşitleri, dünyada geniş bir şekilde yayılış gösteren ve meyvenin organoleptik özelliklerini 
bozarak dejenerasyon hastalığı ile ilişkili etmen olarak tanımlanan Hop stunt viroid (HSVd)’ 
i ile Peach latent mosaic viroid (PLMVd) ve Apple scar skin viroid (ASSVd)’ nin neden 
olduğu enfeksiyonlara karşı hassastır. Yöredeki üreticilerden gelen şikayetler doğrultusunda 
yürütülen ön survey çalışmalarında hem kültür çeşitlerinde hem de yabani kayısı ağaçlarında 
viroid hastalıklarını andıran yaprak ve meyve lekeleri, meyvede pürüzlenme ile küçük yaprak 
oluşumu belirtileri gözlenmiştir. Kayısı ihracatımızın bel kemiğini teşkil eden Malatya ili ve 
ilçelerinde görülen viroid hastalıklarının yaygınlığı, kayısılarda görülen kimi simptomların bu 
etmenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, adı geçen etmenlerin Malatya ilinde en yaygın 
yetiştirilen kayısı çeşitlerine karşı hassasiyeti ve genom bilgileri hakkında bugüne kadar 
kapsamlı bir çalışma yürütülmemiştir. Bu çalışma ile Malatya ili ve ilçeleri kayısı bahçelerinde 
survey çalışması yapılarak hastalık simptomu gösteren ve göstermeyen ağaçlardan örnekler 
alınacak ve soğuk zincirde laboratuvara getirilecektir. RT-PCR yöntemi ile testlenerek sağlık 
durumları ortaya konulacak ve elde edilecek izolatların moleküler karakterizasyonları 
yapılacaktır. HSVd, PLMVd ve ASSVd etmenlerinin Malatya ilinde yaygın olarak 
yetiştiriciliği yapılan Hacıhaliloğlu, Kabaaşı ve Hasanbey kayısı çeşitlerine karşı reaksiyonları 
belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Hop stunt viroid, Peach latent mosaic viroid, Apple scar skin viroid, 
kayısı, moleküler teşhis ve karakterizasyon, dayanıklılık, Malatya 
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12. Ülkesel Proje Adı 
NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Tülin KILIÇ  (Bornova ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Uşak, Kütahya, Isparta ve Denizli İllerinde Nohutta Sorun 
Olan Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının 
Karakterizasyonu ile Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının 
Belirlenmesi Doktora 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/05 
Proje Lideri Gürkan BAŞBAĞCI 
Projeyi Yürüten Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 47.000TL            

       Proje Özeti: Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Uşak, Kütahya, Denizli 
ve Isparta) 2016 ve 2017 yılları nohut üretim sezonunda survey çalışmaları yapılmış,  yapılan 
surveyler sonucunda 2703 da alanındaki 97 farklı tarladan 1751 adet hastalıklı bitki 
toplanmıştır. Surveyler sonucunda toplanan bitkilerden yapılan izolasyon işlemleri sonucunda 
toplamda 261 adet izolat elde edilmiştir. 2018 yılı çalışmalarında , izolat sayısı azaltılarak 
klasik ve moleküler olarak tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır. Yapılan izolat elemesine göre 
88 adet Isparta izolatından 49, 38 adet Uşak izolatından 22, 56 adet Kütahya izolatından 27 
ve 79 adet Denizli izolatından 35 adet olmak üzere, toplamda 261 adet izolattan 133 adet 
izolat teşhis yapılmak üzere seçilmiştir. 133 adet izolattan 71 tanesinin klasik yöntemlerle 
anastomosis grupları tespit edilmiştir. Moleküler teşhis aşamasında ise 98 adet izolatın PCR 
ürünleri hizmet alımı olarak sekansa tabi tutulmuştur. Sekans sonuçları değerlendirme 
aşamasındadır. Çeşit reaksiyonu çalışmalarında ise ekimden 10 gün sonra yapılan 
değerlendirmeye göre, denemeye tabi tutulan her çeşit için de kontrol saksılarında %80 ve 
üzeri çıkış oranı gözlemlenmiştir. Buna karşın izolatlar ile inokule edilen saksıların hiçbirinde 
çıkış gözlemlenmemiştir. Projenin 2019 yılı çalışmalarında fungusların klasik ve moleküler 
teşhisleri tamamlanmış olup, klasik olarak izolatların 45 tanesi R. solani AG-4 olarak 
tanılanmış, moleküler olarak 23 tanesi Rhizoctonia solani AG-4 HGII olarak teyid edilmiştir. 
19 tanesi ise R. bataticola olarak tanılanmış olup diğer izolatlar henüz değerlendirme 
aşamasındadır. Bitkide patojenisite testlerinde, binükleat Rhizoctonia izolatları ile enfekteli 
bitkilerin hastalık şiddeti %76.6 olarak hesaplanmıştır. R. bataticola izolatı ile enfekteli 
bitkilerin hastalık şiddeti ise %86.7 olarak hesaplanmıştır. Çeşit reaksiyonu çalışmalarında 
binükleat Rhizoctonia’ya karşı test edilen nohut çeşitlerinin 4 tanesinin dayanıklı, 2 tanesinin 
tolerant reaksiyon, R. bataticola’ya karşı test edilen nohut çeşitlerinin 3 tanesinin tolerant, 3 
tanesinin ise hassas reaksiyon gösterdiği görülmüştür. 2020 yılında elde edilen tüm veriler 
değerlendirilerek bir sonraki dönemde sonuç raporu getirilecektir. 
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Proje Adı Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve 
Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı 
Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM-BS-14/14-01/02-03 
Proje Yürütücü Kuruluş GKTAE-Eskişehir 
Proje Lideri Abdullah Taner KILINÇ   
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015 - 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 85.000 TL 
        Proje Özet: Bu projede nohutta kök çürüklüğü ve solgunluğa neden olan Fusarium 
türlerine karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2015 
yılında Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Denizli illerinde survey yapılmıştır. 56 tarladan hastalık 
belirtisi gösteren bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitki örneklerinden 756 hastalık 
etmeni izole edilmiştir. İzole edilen hastalık etmenlerinin tek spor kültürleri elde edilmiş ve 
kısa süreli kullanımlar için 4°C derecede kurutma kağıtlarında, uzun süreli saklama için -
18°C derecede gliserin içerisinde saklanmaktadır. Bu izolatların laboratuvar ortamında ön 
patojenisiteleri belirlenmiştir. Ön patojenisitesi yüksek olan izolatlar iklim odasında saksı 
denemelerine alınmıştır. Saksı denemelerinde yüksek virülens ve agresif olarak tespit edilen 
izolatlardan 30 tanesinin klasik yöntemlerle ve moleküler olarak tür teşhisleri yapılmıştır. Bu 
izolatlardan 27 tanesi F. oxysporum, 2 tanesi F. redolens, 1 tanesi F. solani olarak teşhisleri 
yapılmıştır. F. oxysporum türüne ait bir izolat ile bazı hat ve çeşitlerin dayanıklılığının 
belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Çakır çeşidi ile 19NÖVD11 ve 19NÖVD75 hatları orta 
dayanıklı bulunmuştur.      
Anahtar Kelimeler: Fusarium, kök çürüklüğü, solgunluk, dayanıklılık, Cicer arietinum L. 
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13. Ülkesel Proje Adı 
NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 
VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Naim ÖZTÜRK  (Adana BMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve 
Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora 
Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa Karşı 
Duyarlılıklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/08-09/02-16 
Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 
Proje Lideri Dr. İlker KURBETLİ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016 – 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 40.000 TL 
        Proje Özet: Bu tez çalışmasında, ülkemiz nar üretiminin yaklaşık %40’ının yapıldığı 
Antalya ve Muğla illerinde nar ağaçlarında kurumalara neden olan Phytophthora türleri 
belirlenmiştir. Sürvey çalışmaları toplam 1703 da alanı kapsayan 113 nar bahçesinde 
yapılmıştır. İncelemeler sırasında belirti gösteren ağaçlardan toplam 51 adet kök, 136 adet 
toprak örneği alınmıştır. 19’u kök dokularından, 79’u topraktan olmak üzere toplam 98 adet 
Phytophthora spp. izolatı elde edilmiştir. Phytophthora türleri, morfolojik özelliklerine ve 
DNA dizilerine dayanılarak teşhis edilmişlerdir. En sık izole edilen türler P. nicotianae (37 
izolat) ve P. palmivora (26 izolat) olmuş, onları sırasıyla P. parvispora (14 izolat), P. 
inundata (6 izolat), P. cryptogea (4 izolat), P. niederhauserii (4 izolat), P. taxon walnut (2 
izolat) ve P. rosacearum (1 izolat) izlemiştir. 4 izolatın ise teşhisleri doğrulanamamıştır. P. 
nicotianae, P. palmivora, P. parvispora ve P. inundata hem köklerden hem de topraktan 
izole edilirken, diğer türler sadece topraktan elde edilmişlerdir. Hastalık oranı Antalya ili için 
%4.49, Muğla ili için ise %5.03 olarak belirlenmiştir. Toprak bulaştırma yöntemine göre 
yapılan patojenisite testinde, tüm izolatlar nar fidanlarında %20-85 arasında değişen 
oranlarda hastalığa yol açmışlardır. Bu çalışma, P. palmivora dışındaki diğer türlerin nar 
ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğü yaptığına ilişkin dünya genelindeki ilk kayıttır. 
Çalışmada ayrıca 10 farklı nar çeşidinin, en yaygın türler olarak belirlenen P. nicotianae ve 
P. palmivora’ya karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. Hicaznar, Katırbaşı, Aşınar, Fellahyemez, 
İzmir 1513, İzmir 23, BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM 
Onurnar çeşitlerinin kullanıldığı deneme, patojenisite testinde olduğu gibi toprak bulaştırma 
yöntemine göre yapılmıştır. Deneme sonunda tüm çeşitlerin patojenlere duyarlı olduğu ve 
inokulasyon sonucu kök ağırlıklarının istatistiki olarak önemli düzeyde azaldığı 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Punica granatum, geriye doğru ölüm, Oomycetes, çeşit duyarlılığı 
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Proje Başlığı Nar (Punica granatum L.)’da Hasat Sonrası Meyve 
Çürüklüklerine Neden Olan Alternaria Türlerinin 
Moleküler Tanısı, Etiolojisi ve Mücadelesi Doktora 

Proje No TAGEM-BS-15/08-09/02-17 
Proje Lideri Ramazan GENCER 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/izmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 – 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 60.000 TL            

          Proje Özeti: Projede narda hasat sonrası meyve çürüklüklerine neden olan Alternaria 
türlerinin moleküler tanısı ve kayıpların azaltılabilmesi amacıyla mücadelesi 
amaçlanmıştır.Çalışma kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerden 2016 yılında 
surveyler, izolasyonlar, patojenisiteler ve in-vitro fungisit denemeleri tamamlanmıştır. 
Belirlenen program dahilinde bahçe koşullarında kurulan fungisit denemesi yeterli hastalık 
yoğunluğu olmadığı için değerlendirmeye alınamamıştır. Proje kapsamında 2017 yılında 
Muğla, Denizli ve İzmir İllerinde belirlenen ilaçlama programları dahilinde üretici 
koşullarında fungisit denemeleri kurulmuştur. Meyveler ticari olgunluğa geldiğinde hasat 
edilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde bulunan soğuk hava 
odalarında depolanmıştır.Proje kapsamında 2018 yılında Denizli ve İzmir İllerinde belirlenen 
ilaçlama programları dahilinde üretici koşullarında fungisit denemeleri kurulmuştur. 
Meyveler ticari olgunluğa geldiğinde hasat edilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü’nde bulunan soğuk hava odalarında depolanmıştır ve 2017 yılında yapılan 
fungisit denemesi sonrası depolanan meyveler çürüklük gelişimi ve patojenlerin belirlenmesi 
amacıyla 4. ve 5. ay’da incelenmiştir. 

Hasat öncesi yapılan fungisit uygulamalarının hasat sonrası Alternaria çürüklük 
gelişimine etkilerini izlemek amacıyla 2018 yılında bahçe koşullarında kurulan denemelerde 
yer alan ağaçlardan toplanan ve depolanan nar meyveleri çürüklük gelişimi ve patojenlerin 
belirlenmesi amacıyla 2019 yılında 4. ve 5. ay’da incelenmiştir. 

Moleküler çalışmalar tamamlanarak 2020 yılında sonuç raporu getirilecektir. 
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14. Ülkesel Proje Adı 
BADEM ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü M. Fatih TOLGA  (Bornova ZMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Badem Ağaçlarında 
Görülen Fungal Odun Dokusu Hastalıklarının 
Belirlenmesi, Karakterizasyonu ve Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Emel ÖREN 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 203,900 TL 
        Proje Özeti: Badem, gülgillere (Rosaceae) ait, pomolojik olarak sert çekirdekli, tüketim 
açısından sert kabuklu meyveler grubunda yer almaktadır.  Son yıllarda gerek verilen teşvikler 
gerekse yüksek getirisi sebebiyle ülkemizde kapama badem bahçeleri artmaktadır. 
Yetiştiriciliğin artmasıyla birlikte ağaçlarda geriye doğru ölüm, kuruma ve ağaç kaybıyla 
neticelenen odun doku hastalıklarının görülme yoğunluğu artmıştır. Bu çalışma ile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi bademlerde kuramaya neden olan fungal odun dokusu hastalıklarının 
belirlenmesi, bunlara ilişkin hızlı tanı yöntemlerinin geliştirilerek kullanılabilir hale 
getirilmesi ve farklı mücadele olanaklarının etkinliklerinin araştırılması hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda 2021-2023 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman illerinde kapama 
badem bahçelerinde toplam ağaçların %1 veya %10’u esas alınarak sürveyler 
gerçekleştirilecektir. Laboratuvar çalışmalarıyla elde edilen izolatlar farklı anahtarlar 
kullanılarak klasik yöntemlerle teşhis edilecektir. Ayrıca, farklı fungus türlerini temsil eden 
bu izolatların total DNA sı elde edilerek PCR yöntemi ile moleküler teşhisi yapılacaktır.  
Çalışma kapsamında tespit edilen fungus türleri dikkate alınarak yaygın tür ya da tür 
gruplarının ayrıca direkt bitki dokusundan tespiti için Realtime PCR yönteminin 
kullanılabilirliği araştırılacaktır. Teşhis edilen her türün en virülens olanı sera koşullarında 
saksıdaki fideler üzerinde patojenisite testine tabi tutularak belirlenecektir. Sera koşullarında 
1-2 yaşındaki badem fidanlarına yara açılarak bulaştırılan en virülent fungus türlerine karşı 
bazı koruyucu bileşikler ve bitki koruma ürünleri denenecektir. En etkili bulunan farklı 
koruyucu bileşikler ve bitki koruma ürünleri koruyucu olarak budama ve hasat sonrasında 
önerilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Badem, Fungal Odun Doku Hastalığı, Moleküler Karakterizasyon,  
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DEVAM EDEN PROJELER  

Proje Başlığı Badem Et Leke Hastalığının (Polystigma amgdalinum PF 
Cannon) Biyolojisi ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P1/1402 
Proje Lideri Emel ÖREN 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 - 31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 71.300  

        Proje Özeti: Badem yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen birçok biotik ve 
abiotik etmenler mevcuttur. Bunlardan biri olan badem et leke hastalığı (P. amygdalinum PF 
Cannon), yapraklardaki fotosentez alanını azaltıp önemli ekonomik kayıplara sebep 
olmaktadır. Yapılan gözlemler ve gelen şikâyetler doğrultusunda badem et leke hastalığının 
(P. amygdalinum) ciddi sorun teşkil ettiği anlaşılmış olup, bu doğrultuda proje ele alınmıştır.  
Fungal etmen kaynaklı olan badem et leke hastalığı bademin ana hastalığı konumunda olup 
hastalıkla mücadele ülkemizde daha önce çalışılmamıştır. İlaçlama zamanı, etkin bir şekilde 
mücadele yapabilmek için son derece önemlidir ve bu zamanı belirlemek için etmenin 
biyolojisine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hastalık etmeninin peritesyum 
olgunlaşması, askospor uçuş zamanları izlenecek ve bununla birlikte badem et lekesi için 
bademin fenolojik dönemleri takip edilecektir. İlaveten, proje kapsamındaki illerden 
toplanan, hastalıkla bulaşık yapraklardan fungal etmenin moleküler karakterizasyonuna 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. Etmenin mücadelesi için beş farklı aktif madde tesadüf 
blokları deneme desenine göre kullanılacaktır. Ayrıca, ürenin hastalığa karşı etkinliği tespit 
edilecektir.  

        Çalışma, 2019-2021 yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Manisa ve Muğla illerinde 
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayla, bu hastalıkla en etkin mücadele programı tespit 
edilecektir. Elde edilecek bulgular “Zirai Mücadele ve Entegre Mücadele Teknik 
Talimatları” için önerilecek, çiftçiler, teknik elemanlar ve diğer konu paydaşlarıyla eğitim ve 
farklı yayın yollarıyla paylaşılacak ve böylece sürdürülebilir organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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15. 
Ülkesel Proje 
Adı 

MERCİMEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ) 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimekte Görülen 
Toprak Kökenli Fungal Hastalıkların Etmenleri, 
Yaygınlıkları ve Moleküler Karakterizasyonları ile 
Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi   

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 
Bağlı Olduğu Proje Mercimek Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve 

Eğitim Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Pınar SAĞIR 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 156.600  
        Proje Özeti: Mercimek yetiştiriciliğini ve verimini sınırlayan en önemli faktör, hastalık 
ve zararlılardan kaynaklanan ekonomik kayıplardır. Bu kayıpların temel sebeplerinden birisi, 
fungal bitki patojenlerinin oluşturduğu hastalıklardır. Mercimekte toprak kaynaklı kök ve 
kökboğazı hastalıklarının iklim şartları, üretim teknikleri ve toprak yapısına bağlı olarak 
değişkenlik göstermesi nedeniyle bu hastalıkların etmenlerinin doğru, hızlı, güvenilir ve 
ekonomik bir şekilde tanılanması, bu tip hastalıklarla mücadelede ilk aşamayı oluşturmaktadır. 
Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı düzeyde olması nedeniyle çalışmaların 
detaylı ve pratik olarak araştırılması büyük önem arz etmektedir. Yapılacak olan bu çalışma 
ile mercimek üretim alanlarında görülen toprak kaynaklı fungal hastalıklara neden olan 
etmenlerin türlerinin ve yaygınlıklarının belirlenmesi ve bunlara yönelik mücadele 
olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
mercimek bitkisinin en fazla yetiştiriciliğinin yapıldığı Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 
illerindeki mercimek üretim alanlarında fide (Aralık, Ocak, Şubat, Mart), çiçeklenme ve 
kapsül döneminde (Nisan, Mayıs) olmak üzere mercimek ekim alanlarında 2021-2022 üretim 
sezonunda sörveyler gerçekleştirilecektir. Bu aşamada Hastalıklı mercimek bitki örnekleri 
alınarak etmenlerin belirlenmesi için laboratuvara getirilecektir. Elde edilen izolatlar 
saflaştırılıp tek spor kültürü haline getirildikten sonra mikroskobik olarak gruplandırılarak 
patojenisite testlerine tabi tutulacak ve daha sonra moleküler karakterizasyonları ile seçilmiş 
izolatlarla fungal tür tanıları doğrulanacaktır. Moleküler çalışmalar kapsamında DNA 
izolasyonu ve 4 gen bölgesine spesifik PCR işlemleri yapılarak BLAST analizlerine göre türler 
belirlenecektir. Ayrıca patojen bulunan ve bölgede yaygın olan funguslara karşı mücadele 
olanakları araştırılacaktır. Bu amaçla her etmene karşı bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan mercimek çeşitlerinin reaksiyonları ile hastalıklar arasındaki ilişkiler ile bazı kimyasal 
veya biyofungisit preparatların tohum uygulaması ile etkinlikleri araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mercimek, fungal hastalıklar, yaygınlıkları, çeşit reaksiyonları toprak 
patojenleri, biyofungusit 
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16. Ülkesel Proje Adı 
CEVİZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Serap TOKER DEMİRAY  (Adana BMAE)  

YENİ TEKLİF PROJELER  
 
Proje Adı Önemli Ceviz Üretim Alanlarında Hastalık ve Zararlıların 

Tespiti ile Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi 
Proje Türü Entegre Mücadele 
Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştirma Enstitüsü-Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Ülkem TANIKER 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021/31.12.2024 
Projenin Toplam Bütçesi 259.000 
        Proje Özeti: Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarında biridir. Bu 
üretimi azaltan en önemli faktörler hastalık ve zararlılardır. Son yıllarda bölgemiz ceviz 
üretimi yapılan alanlardan alınarak Tarım İl, İlçe müdürlükleri ve çiftçiler tarafından 
Enstitümüze ulaştırılan hastalık etmenleri ve zararlılar ile bulaşık ceviz örneklerinin sayısında 
artış görülmektedir. Gelen örneklerde bölgemizde daha önce tespit edilmemiş yeni hastalık ve 
zararlıların saptanmış olması ve bu etmenlerin verimi azaltması gibi sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Yeni tespit edilen meyve ve dal hastalık etmenleri ve zararlılara karşı başarılı 
bir entegre mücadele metodunun uygulanamaması verim kaybı sorununu arttırmaktadır. Bu 
çalışma ile ülkemiz ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlardan; Ankara, Çorum, Tokat 
ve Kırşehir illerinde ceviz üretim alanlarından toplanan bulaşık bitki örneklerinden 
laboratuvar koşullarında bölge için yeni hastalık etmenleri izole edilecektir. Bu etmenlerin tür 
teşhisleri klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılacak, sürvey yapılan bahçelerdeki 
yaygınlık oranları tespit edilecektir. Zararlı böcek ve akar türleri türleri ceviz bahçelerinde 
yapılacak sürvey çalışması ile tespit edilecektir. Ülkemizde varlığı bilinen ancak, ceviz 
bahçelerinde ilk kez tespit edilen zararlı olarak Sinoxylon muricatum (Linnaeus, 1767) 
(Coleoptera: Bostrichidae)’un ve yeni kurulan ceviz bahçelerinde zararı görülen ve karantina 
organizması olan Asya Ceviz güvesi Garella musculana Ershov (Lepidoptera: Noctuidae)’nin 
populasyon yoğunluğu ve zarar durumu ile ilgili verilerin elde edilmesi sürvey çalışması ile 
ortaya konacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ceviz, Ankara, Çorum, Tokat, Kırşehir, hastalık, zararlı 

 
 
 
 
 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
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Proje Başlığı Ceviz Bakteriyel Yanıklığı ve Uç Nekrozu (BAN) 
Etmenlerinin Tanısı, Karakterizasyonu ve Mücadele 
Yöntemlerinin Geliştirilmesi Doktora 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P1/1343  
Proje Lideri Damla ERTİMURTAŞ 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 45.000 TL  2020: 35.000 TL 2021: 30.000 TL  

Proje Özeti: Türkiye’de ceviz (Juglans regia L.) yetiştiriciliğinde Ege Bölgesi önemli 
bir yer almaktadır. Ceviz plantasyonlarında önemli bakteriyel hastalıklardan biri Ceviz 
Bakteriyel Yanıklığı’dır. Son yıllarda Uç Nekrozu (Brown Apical Necrosis, BAN) da 
Akdeniz bölgesindeki ceviz üretimini tehdit etmektedir. Ceviz bakteriyel yanıklığı etmeni 
(Xhanthomonas arboricola pv. juglandis, Xaj) BAN’dan da esas sorumlu etmendir. BAN’dan 
ikincil sorumlu etmenler ise Fusarium spp. ve Alternaria spp. fungal etmenleridir. Bu 
çalışmada Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illeri ceviz plantasyonlarında ceviz bakteriyel 
yanıklığı ve BAN’a neden olan etmenlerin saptanması ve yaygınlık oranının belirlenmesi, 
tanısı yapılan Xaj izolatları için rep-PCR, ayrıca; Multi Locus Sequence Analysis (MLSA) 
ve Variable Number of Tandem Repeat (VNTR) kullanılarak moleküler karakterizasyonun 
yapılması ve her iki hastalığa karşı entegre mücadele olanaklarının geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Survey çalışmaları 2019 yılı Çanakkale, Balıkesir ve Manisa il ve ilçelerinde 
ceviz plantasyonlarında Haziran-Ağustos ayları üretim sezonu boyunca yürütülmüştür. Ceviz 
plantasyonlarında Balıkesir ilinden 23 bahçeden 381 da, Çanakkale ilinden 29 bahçeden 587 
da ve Manisa ilinden 48 bahçeden 500 da olmak üzere toplam 100 bahçede 1468 da’lık alan 
incelenmiş olup, örnekler alınmıştır. Ceviz bakteriyel yanıklığının yaygınlığı en yüksek 
Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde bulunmuştur. Çanakkale ilinde ceviz bakteriyel yanıklığı 
yaygınlığı Ayvacık ilçesi ilk sırada yer alırken, Biga ve Ezine ilçelerinde bu hastalığa 
rastlanılmamıştır. Manisa ilinde sadece Kula ilçesinde rastlanılmıştır. BAN hastalığının 
yaygınlığı en yüksek Manisa ili Akhisar ilçesidir. Bunu sırasıyla, Çanakkale ili Ezine ilçesi 
ve Bayramiç ilçesi takip etmiştir. Balıkesir ilinde bu hastalığa rastlanılmamıştır. 
Her iki hastalığa neden olan Xaj bakteriyel etmenin izolasyon çalışmalarında YDC besi 
yerinde Xaj benzeri kolonilerden saflaştırma yapılarak TMM selektif besi yerinde 
presipitasyon zon oluşturan izolatlar seçilmiş ve klasik tanısına devam edilmiştir. Domates 
yapraklarında aşırı duyarlılık reaksiyonu testinde HR (+) olan izolatlar seçilmiştir. HR (+) ve 
KB besiyerinde floresan pigment oluşturmayan bakteriyel izolatların LOPAT (Levan 
oluşumu, Oxidaz testi, Pektolitik aktivite, Arginin dehidrolaz, Tütünde aşırı duyarlılık testi), 
GATTa (jelatin hidrolizi, aesculin hidrolizi, tyrosin aktivitesi, tartaric acid kullanımı) nişasta 
hidrolizi, anaerobik gelişim, karbonhidratlardan asit oluşumu (arabinose, mannose, glukoz, 
fruktoz, trehalose, cellobiose) ve koparılmış ceviz meyve testi ile klasik tanısı yapılmıştır. 
Her iki hastalık için belirti görülen yaprak ve meyvelerden izole edilmiş 34 izolat ile yapılan 
LOPAT (+---+), GATTa (++--), nişasta hidrolizi, anaerobik solunum ve karbon kaynakları 
kullanımı testlerinde referanslara dayanılarak elde edilen test sonuçlarına göre tüm izolatların 
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referans izolat ile aynı sonuçları vererek Xaj olduklarına karar verilmiştir. BAN hastalığında 
sekonder sorumlu fungal etmenlerin ceviz meyvelerinden izolasyonun PDA besi yerinde 
gelişen koloniler morfolojik ve mikroskobik özelliklerine göre incelenerek benzer olanlar 
gruplandırılmıştır. Çalışmada elde edilen funguslar koloni morfolojilerine göre 
gruplandırıldıktan sonra mikroskobik özellikleri dikkate alınarak ön tanısı yapılmış ve 10 
adet Alternaria spp.  izolatı elde edilmiştir. Kesin tanısı yapılan, domates bitkisinde HR(+) 
bulunan ve konvensiyonel testlerle Xaj olduğu saptanan bakteriyel etmenlerin patojenisitesi, 
ham ceviz meyve testiyle değerlendirilmiştir. Bakteriyel yanıklık için meyve testinde, 
inkubasyon süresi sonunda meyveler üzerinde gelişen yanıklık simptomları 0-4 skalasına 
göre değerlendirilmiştir. Survey yapılan bahçelerde sağlıklı ceviz ağaçlarından alınan yaprak 
ve meyve örneklerinden biyolojik mücadele çalışmaları için antagonist aday bakterilerin 
izolasyonu yapılmıştır.  Toplam 483 antagonist adayı bakteri elde edilmiştir. Tüm izolatların 
KOH testi yapılmış ve gram +/- oldukları kaydedilmiştir. 120 izolatın domates bitkisi 
yapraklarında aşırı duyarlılık reaksiyonu testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre 120 izolatın 
10’u HR(+) sonuç vermiştir yani patojendir. 2020 yılında bakteriyel ve fungal izolatar için 
ham ceviz meyvelerinde patojenisite testlerine devam edilecektir.  Bakteriyel izolatların ve 
BAN’da sekonder sorumlu fungal izolatların moleküler tanısı yapılacaktır. Ayrıca rep-PCR, 
MLSA ve VNTR analizleri ile bakteriyel izolatların moleküler karakterizasyonu 
gerçekleştirilecektir. 

 

17. Ülkesel Proje Adı 
İNCİR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Özlem DOĞAN  (Erbeyli İAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix 
Prill.) Hastalığı ile Alternatif Savaşım Olanaklarının 
Araştırılması ve Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/08-07/02-19 
Proje Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Özlem DOĞAN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016 – 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 45.000 TL 
        Proje Özeti: İncir yetiştiriciliğimizin en önemli sorunlarından bir tanesi de “Kök 
Uyuzu” olarak bilinen Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill.) hastalığıdır. 
Ülke ve bölge ekonomisi için çok önemli olan incir üretiminde bu hastalıktan dolayı 
ekonomik verime sahip ağaçlarda kayıplar yaşanmaktadır.         
Rosellinia kök çürüklüğü hastalığı ile ilgili daha etkin mücadele olanaklarının araştırılması 
ve ağaç ölümleri ile sonuçlanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Hastalığın mücadelesinde etkinlikleri araştırılacak uygulama materyalleri olarak; %3’lük 
göztaşı (bakır sülfat), bakır sülfat pentahidrat, Tolclofos-methyl, Prochloraz, Fosetyl-al, 
Fosforoz asit, Thiophanate-methyl, Chlorathalonil olarak 8 kimyasal, Trichoderma 
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harzianum  ve Arthrobacter sp. içerikli 2 biyolojik ajan preparatı, sıvı yarasa gübresi ve 
Elektro Aktive Su deneme kapsamına alınmıştır. Uygulamaların etkinliklerinin, yapay olarak 
hastalık etmeni bulaştırılan in vivo denemeler ile saksılarda ve hastalık ile bulaşık olduğu 
bilinen doğal arazi koşullarında araştırılması amaçlanmıştır.  
        2019 yılında yürütülen saksı denemelerinde; en etkili bulunan uygulamalar sadece 
fungisitler olmuştur. Sırasıyla en etkili bulunan 5 fungisit;  Göztaşı (%’3lük), fosforoz asit, 
Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl, Prochloraz olup, etkilerinin %49 ile %80 arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. En etkili bulunan bu fungisitlerin hastalıkla doğal bulaşık sahada 
etkinliklerinin araştırılması çalışmaları halen devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İncir, Rosellinia necatrix, fungisit, biyolojik ajan, sıvı yarasa gübresi, 
elektro aktive su. 

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı İncirde Dal Kanseri Hastalığına Neden Olan Fungal 
Etmenlerin Belirlenmesi, Çeşit Reaksiyonları ve Hastalığın 
Mücadelesinde Sıcak Su Uygulamalarının Etkisi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Dilek POYRAZ 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2021-2023 
Projenin Toplam Bütçesi 248.000 TL 
        Proje Özeti: İncirde dal kanseri hastalığı sadece sürgün ve dallarda değil ağaçlarda da 
kurumalara neden olabildiği için, incir yetiştiriciliğinde önemli fungal hastalıklardan birisidir. 
Bu hastalık Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında “Çelik Marazı Hastalığı” ve hastalığa neden 
olan etmen de Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso olarak yer almaktadır. Ancak yapılan 
gözlemlerde ve analizlerde bu hastalığa neden olan fungal etmenler değişkenlik göstermekte 
ve bilinmemektedir. 
Aydın ve İzmir illerinde, Marmara Bölgesinde Bursa ilinde incir yetiştiriciliğinin yapıldığı 
alanlarda surveyler yapılarak, hastalık belirtilerini gösteren örnekler alınacak, fungal 
izolatların morfolojik ve mikroskobik özellikleri dikkate alınarak, moleküler yöntemlerle 
tanısı yapılacaktır. Tanısı yapılan fungal etmenlere karşı Türkiye’de yetiştirilen tescilli 8 dişi 
ve 4 ekek incir çeşidinde duyarlılık düzeyleri belirlenecek olup çeşitler bazında materyaller 
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gen kaynakları envanterinden sağlanacaktır. Bununla 
birlikte tanısı yapılan fungal etmenlerin in-vitro’da sıcak su+süre kombinasyonlarına karşı 
duyarlılıklarının saptanması buna paralel olarak üretim amacıyla kullanılacak incir çeliklerinin 
sıcak su+süre kombinasyonlarına karşı duyarlılığı saptanarak fidanlıklarda koruyucu bir 
önlem olan sıcak su uygulamasının etkisi incelenecektir.  
Hastalığın mücadelesinin zor olması nedeni ile fidanlıklarda koruyucu önlemlerden olan sıcak 
su uygulamasının uygulanabilirliği saptanacaktır. Hastalık etmenlerine karşı çeşit 
reaksiyonları belirlenerek, gelecekte yapılabilecek hastalığa dayanıklı çeşit geliştirmeye 
yönelik ıslah çalışmalarına temel oluşturacaktır. Bornova ZMAE ve Erbeyli İAE işbirliği ile 
2021-2023 yıllarında yürütülecektir. 
Anahtar Kelimeler: İncir, dal kanseri hastalığı, tanı, çeşit reaksiyonu, sıcak su uygulaması 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Adı Aydın İl ’nde İnc r Pası (Cerotelium fic ) Hastalığının 
Yaygınlığının Bel rlenmes  ve Mücadeles nde Bazı 
Fung s tler n Etk nl kler n n Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/13 
Proje Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Gül KURUOĞLU AŞCI 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 30.000 TL 
       Proje Özeti: İncir pası hastalığı ılık ve nemli iklime sahip bölgelerde daha sık ve yoğun 
görülmektedir. Hastalık ilk belirtilerini incir yaprağın üst yüzeyinde, ileri dönemlerde de alt 
yüzeyinde kahverengi lekeler şeklinde göstererek yaprak dökümüne neden olmaktadır. 
Verim ve kalite düşüklüğüne de sebep olan bu hastalık ülkemizde 2014 yılında epidemi 
yapmıştır. Bu çalışma incirde Cerotelium fici (Castagne) Arthur’ın neden olduğu pas 
hastalığının Aydın İli’nde yaygınlığı, şiddetinin saptanması ve bazı fungisitlerin hastalık 
üzerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 2016 yılında Aydın İli’nin incir 
yetiştiriciliği açısından önemli ilçelerinde (Nazilli, Germencik, İncirliova, Köşk, Bozdoğan, 
Efeler, Kuyucak, Sultanhisar, Buharkent, Yenipazar) yapılan sürvey çalışmalarında, 
incelenen bahçelerin neredeyse tamamının hastalık ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. 2018–
2019 üretim sezonlarında, azoxystrobin, tebuconazole, mancozeb, chlorothalonil, metalik 
bakıra eş değer bakır sülfat pentahidrat etkili maddeli fungisitler 15 gün ara ile iki uygulama 
şeklinde test edilmiştir. Fungisitlerin farklı oranlarda hastalığı engellediği saptanmıştır. 
Ancak en yüksek etkililik oranı tebuconazole, chlorothalonil, metalik bakıra eş değer bakır 
sülfat pentahidrat uygulanan ağaçlarda görülmüştür. Sonuç olarak, çalışmada kullanılan 
fungisitlerin tümünün etki mekanizmaları göz önünde bulundurularak hastalıkla mücadelede 
kullanılabileceği birinci ilaçlamaların hastalığın bir yıl önceden görüldüğü bahçelerde 
yapraklanma başlangıcında, diğer bahçelerde ise belirtiler görülür görülmez, ikinci ve diğer 
ilaçlamaların hastalık koşullarının devam etmesi durumunda kullanılacak etkili maddenin 
etki süresi ve hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: incir, Cerotelium fici, pas, fungisit 
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18. Ülkesel Proje Adı 
AYÇİÇEĞİ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Tuğba Hilal KILIÇ  (Edirne TTAE)  

SONUÇLANAN PROJELER  

 
Proje Başlığı Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) 

Berl. Et de Toni) 'ne Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının 
İncelenmesi Üzerine Çalışmalar (Doktora) 

Proje No TAGEM-BS-15/04-01/02-06 
Proje Yürütücü Kuruluş  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- Edirne 
Proje Lideri T. Hilal KILIÇ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2017 
Projenin Bütçesi 35.000 TL 
        Proje Özeti: Bu çalışmada, ayçiçeğinin en önemli fungal hastalığı olan ayçiçeği 
mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni)’ ne karşı dayanıklılık 
mekanizmasının incelenmesi amacıyla bazı dayanıklı ayçiçeği hatları ile dayanıklılık geni 
bulunmayan hassas hatların morfolojik ve biyokimyasal özellikleri incelenmiştir. Yaprak 
inokulasyonu ile sekonder enfeksiyon oluşumu gözlenmiş, dayanıklı ve hassas hatlara ait 
yapraklarda stoma en, boy, stoma açıklıkları ölçülerek bazı ayçiçeği hatlarının morfolojik 
özelliklerinin enfeksiyona etkisi ortaya koyulmuştur. Gözle görülebilir sporulasyon 
oluşmayan yaprak disklerinde ise stoma enfeksiyonlarının varlığı fluoresan mikroskopta 
incelenmiştir. 

Biyokimyasal dayanıklılık aşamasında ise; inokulasyon sonrasında köklerde ve 
inokulasyon süresince kök akıntılarında ortaya çıkan bileşiklerin antifungal etkisini test 
etmek amacıyla ince tabaka kromatografisi (TLC) analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda 
sporangium boşalmasını (>50%) engelleyen uçucu bileşiklerin kimyasal içerikleri gaz 
kromatografisi-kütle spektrometresi (GC/MS) analizleri yapılarak tespit edilmiştir. 
Bileşiklerden bazıları hem dayanıklı hem de hassas hatlara ait köklerde/kök akıntılarında 
bulunurken bazıları yalnızca dayanıklı bitki köklerinde/kök akıntılarında bulunmuştur.  
Uçucu olmayan veya kolayca bozunabilen bileşikler ise Sıvı kromatografi-kütle 
spektrometresi (LC/MS) analizi ile tespit edilmiştir. LC/MS analizinde standart bileşikler 
olarak daha önce yapılan çalışmalarda bitki gelişimini teşvik eden ve ayçiçeği çeşitlerine ait 
kalıntılardan yapılan ekstraktlarda bulduğu tespit edilen, bu çalışmada da sporangium 
boşalmasını (>50%) engellediği belirlenen fenolik maddelerden chlorogenic asit, gallic acid, 
dihydrobenzoic asit, p-coumaric asit ve vanillic asit kullanılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği mildiyösü, Plasmopara halstedii, morfolojik dayanıklılık, 
biyokimyasal dayanıklılık, fenolik bileşikler 
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19. Ülkesel Proje Adı 
ELMA ARMUT AYVA ENTEGRE MÜCADELE 
MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM 
PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. AYŞE ÖZDEM  (Ankara ZMMAE) 

  
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Bursa İli Meyve (Elma, Ceviz, Kiraz, Şeftali) ve Isparta İli 

Elma Fidanlıklarında Görülen Phytophthora Türlerinin 
Saptanması ve Bazı Elma Anaçlarının Agresif Türlere 
Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi Doktor 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştirma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Tülin SARIGÜL ERTEK 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU Ankara Üniversitesi,  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 121.000 
        Proje Özeti: Toprak ve iklim özellikleri ile Türkiye, Dünyadaki en elverişli fidan üretim 
merkezlerinden birisidir ve yüksek ihracat potansiyeline sahiptir. Türkiye tarımında önemli 
bir yere sahip olan meyvecilik, günümüzde üretimden pazarlamaya kadar geçen süreç 
içerisinde birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların birçoğunun fidanlıklardan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunlar içerisinde meyve fidanı yetiştiriciliği yapılan tüm 
ülkelerde gün geçtikçe önemi artan, ekonomik boyutlara ulaşan zarar ile meyve fidanı 
üretimini sınırlandıran fungal kök hastalıkları ve bunlar içerisinde de Phytophthora spp.’ nin 
neden olduğu kök ve taç çürüklüğü hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Phytophthora kök 
ve kök boğazı çürüklüğünün neden olduğu hastalıklar ülkemizde önemli üretim ve ihracat 
değerine sahip olan elma, ceviz, kiraz ve şeftali meyvelerinde önemli zararlara neden 
olmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizin önemli meyve fidanı üretim yerlerinden birisi olan Bursa 
İli meyve (Elma, Ceviz, Kiraz, Şeftali) ve en büyük elma fidan üretim merkezi olan Isparta İli 
elma fidanlıklarındaki fidan üretimini tehdit eden fidanlarda geriye doğru ölüm ve kurumalara 
neden olarak verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni 
Phytophthora türlerinin  tanısı klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılacaktır. 
Fidanlıklarda kurumalara neden olan Phytophthora türleri ve yaygınlık oranları tespit 
edilecek, türlerin moleküler yöntemler kullanılarak kesin ve hızlı tanısı ile filogenetik 
analizleri yapılacak, virulens Phytophthora türlerine karşı Türkiye’ de yaygın olarak 
kullanıldığı bilinen MM106, MM111, M9, M26 ve Geneva elma anaçları ile çeşit reaksiyon 
çalışmaları yapılacaktır. Bu projenin çıktıları ve kullanım alanları, hastalığın fidan üretimi için 
önemini ortaya koyarak mücadele programına alınıp alınmayacağı konusunda temel 
oluşturmak, hastalığa karşı dayanıklı elma anaçlarının belirlenerek bu anaçların kullanımının 
yaygınlaşması için üreticilere tavsiyelerde bulunmak, ayrıca araştırma sonuçlarını, dayanıklı 
çeşit ıslahı çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına sunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Phytophthora, fidanlık, Bursa, Isparta, elma, ceviz, kiraz, anaç 
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Proje Adı Antalya, Burdur ve Isparta İllerinde Armut Ağaçlarında 
Gövde ve Dal Kanserlerine Neden Olan Fungal Etmenlerin 
ve Mücadelesinin Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje Elma Armut Ayva Entegre Mücadele Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. İlker KURBETLİ 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 – 31.12.2023  

Projenin Toplam Bütçesi 121.000 TL                       

        Proje Özeti: Bölgemizde armut ağaçlarında zaman zaman kurumalar gözlenmektedir. 
Son yıllarda bu kurumaların özellikle genç ağaçlarda meydana geldiği ve ekonomik kayıplara 
yol açtığı görülmektedir. Periyodik olmayan gözlemlerde bu hastalıklara gövde ve dallarda 
meydana gelen kanserlerin neden olduğu anlaşılmıştır. Bu kanserlere genellikle 
Botryosphaeria ve Diaporthe türlerinin neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu proje ile armut 
ağaçlarında kurumalara neden olan fungal hastalık etmenlerinin tespit edilmesi, armut 
genotiplerinin hastalık etmenlerine duyarlılıkları ile hastalığa karşı bazı preparatların 
etkinliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

       Bu proje kapsamında armut üretim alanlarında sürveyler yapılacak ve hastalıklı bitki 
örnekleri toplanacaktır. Bu örneklerden fungal etmenler izole edilecek ve patojenisite 
testleriyle türler arasındaki virülens farklılıkları ortaya konulacaktır. Tür teşhisleri etmenin 
morfolojik özelliklerine ve DNA dizilerine dayanılarak yapılacaktır. Farklı armut çeşitlerinin 
etmenlere karşı duyarlılıkları virülensi yüksek izolatlar kullanılarak patojenisite testi ile ortaya 
konulacaktır. Hastalıkla mücadelede bazı preparatların etkinlikleri, kontrollü koşullarda armut 
fidanları üzerinde test edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Pyrus communis, kanser, Botryosphaeria spp., Diaporthe spp., 
dayanıklılık, etkinlik 
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Proje Başlığı 

Isparta ve Antalya İllerinde Elma Yetiştiriciliğinde 
Botryosphaeria spp. (Moug.:Fr.) Ces & De Not.) 
hastalığının Durumu ve Mücadelesine Yönelik 
Çalışmalar 

Proje Lideri Kemal YILMAZ 

Projeyi Yürütücü Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü-Isparta 

Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 

Proje Bütçesi 100.000 TL 

        Proje Özeti: Elma, Türkiye meyve yetiştiriciliğinde önemli yeri olan meyve 
türlerindendir. Elma yetiştiriciliğinde, elmanın verimini ve kalitesini azaltan birçok hastalık 
bulunmaktadır. Bu hastalıklardan birisi de son yıllarda elma bahçelerinde önemli verim 
kaybına neden olan, ağaç ve meyvede hastalık yapan Botryosphaeria spp. hastalığıdır. 
Yapılması planlanan bu çalışmada, Isparta ve Antalya illerinde elmada Botryosphaeria spp.  
hastalığının dağılımı, yaygınlığı ile şiddetinin belirlenmesi, moleküler tanılanması ve uygun 
bir ilaçlama programının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini elma (Malus 
pumila.) ile kurulmuş bahçeler, Botryosphaeria spp. hastalığı etmeni (Moug.:Fr.) Ces & De 
Not., ilaçlama aletleri, fungisitler ile arazi ve laboratuvar malzemeleri oluşturacaktır. Proje ile 
2021-2023 yılları arasında Isparta ve Antalya illerinde proje çalışma takvimine uygun olarak 
sürvey çalışmaları yapılarak, hastalığın bölgedeki yaygınlığı, şiddeti, morfolojik ve moleküler 
tanılanması ortaya konulacaktır. Ülkemizde bu fungal hastalık etmenini için  mücadele imkânı 
oluşturabilmek için, yurtdışında farklı bitkilerde yapılmış çalışmalardan yararlanarak 
mücadele olanakları araştırılacaktır. Bu denemelerde, farklı gruplardan 8 kimyasal ile 2 tane 
biyolojik fungisit (toplam 10 fungisit) in vitro testlerinde kullanılacaktır. Elde edilen 
sonuçlara göre en iyi sonuç veren fungisit ile in vivo koşularda saksılarda 2 yaşındaki scarlet 
spur elma çeşitlerinde çalışmaları yapılacaktır. Böylece bölgemiz koşullarında hastalık 
etmeninin mücadelesi için en uygun fungisit ve ilaçlama programı tespit edilecektir. Ayrıca, 
çalışmalar sırasında üreticiler için düzenlenecek eğitimlerle elma yetiştiricilerinin bitki 
koruma sorunları konusunda yetkinleştirilmesi ve hazırlanacak el broşürü ile de sonuçları 
yaygın olarak uygulanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Botryosphaeria spp., elma, beyaz çürüklük, kimyasal, fungisit. 
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20. Ülkesel Proje Adı BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ 

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı Çilek Üretim Alanlarındaki Önemli Kök Çürüklüğü 
Etmenleri İle Trichoderma spp.’ nin Moleküler 
Karakterizasyonu ve Hastalığa Karşı Biyolojik Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Doktora Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Proje Koordinatörü/Lideri Durmuş ERDURMUŞ 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 120.000 
        Proje Özeti: Dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan üzümsü meyveler içerisinde 
en yaygın olarak üretilen meyve türü çilektir. Biyotik hastalık etmenleri içerisinde ise kök 
çürüklüğü etmenleri önemli bir yer tutmakta olup hastalığa çoğunlukla Rhizoctonia spp., 
Macrophomina phaseolina ve Fusarium spp. gibi birden fazla fungal bitki patojeni neden 
olmaktadır.  
        Sentetik pestisitlerin insan ve çevreye olan olumsuz etkilerinden dolayı tarımsal üretimde 
alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bitki 
hastalıklarının kontrolünde biyolojik kontrol ajanlarının kullanımı etkili, verimli ve çevre 
dostu bir yöntem olarak kabul edilmektedir.  Biyolojik mücadele ajanları arasında ise 
Trichoderma spp.’nin toprak kaynaklı fitopatojenler için önemli bir biyolojik kontrol etmeni 
olup bitki patojeni funguslara karşı etkili ve geniş bir kullanım potansiyeline sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Ülkemizde ise biyolojik mücadele tarımsal üretimde gittikçe önem 
kazanmakta olup, üreticiler biyolojik mücadeleye teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Büyük 
ölçüde dışa bağımlı olduğumuz bu alanda yerel biyolojik mücadele etmenlerimizin 
araştırılması ve geliştirilmesinin önemli bir konu olduğu düşünülmektedir.  
           Önemli çilek üreticisi olan Mersin, Bursa ve Konya illerindeki çilek üretim alanlarında 
2020-2021 yıllarında örnekler toplanarak patojen ve antagonist izolasyonları 
gerçekleştirilecektir. Hastalık etmeni olarak öne çıkan M. phaseolina, Fusarium spp. ve 
Rhizoctonia spp. izolatlarının karakterizasyonu yapılacak ve Rhizoctonia spp.’nin anastomosis 
grupları belirlenecektir. Yapılacak çalışmada en yaygın ve virülent olan patojen izolatları 
belirlenerek biyolojik mücadele olanakları açısından in vitro ve in vivo denemeler 
yapılacaktır.  
        Çilek üretim alanlarından izole edilecek olan Trichoderma spp. izolatları cins veya tür 
düzeyinde morfolojik ve moleküler olarak tanımlanarak hastalığa karşı biyolojik mücadele 
imkânları araştırılacaktır. Trichoderma spp. ile patojen izolatlarına karşı in vitro ikili kültür 
testleri yapılacak ve etkili bulunan Trichoderma spp. izolatları ile saksı denemeleri 
yapılacaktır.  Önemli hastalık etmenlerine karşı yapılacak bu denemeler sonucunda en etkili 
olan Trichoderma spp. seçilecek, en yaygın hastalığa karşı etki mekanizması ve bitkide 
meydana gelen değişiklikler gen ifadesi düzeyinde belirlenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Çilek, Kök çürüklüğü, Rhizoctonia spp., Trichoderma spp.,  
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Proje Adı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.), Kamışsı Yumak 
(Festuca arundinacea Schreb.) ve Kırmızı Yumak (F. 
rubra L.) Bitkilerinde Sistemik Endofitik Fungusların 
Belirlenmesi ve Bazı Kök-Kök Boğazı Patojenlerine 
Etkilerinin Araştırılması 

Proje Türü Doktora  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Koordinatörü/Lideri Ümit ESER 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2022 
Projenin Toplam Bütçesi 128.500TL 
       Proje Özeti: Doğada bulunan Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.), Kamışsı Yumak 
(Festuca arundinacea Schreb.) ve Kırmızı Yumak (F. rubra L.) bitkileri toplanarak, bu bitki 
örneklerinden sistemik endofitik funguslar (Neotyphodium spp.) izole edilecek ve 
tanımlamaları yapılacaktır. İzole edilen bu fungusların; çimlerde yaygın olarak görülen ve 
kök-kök boğazı hastalıklarına sebep olan fungal etmenlerden; Fusarium spp., Bipolaris 
sorokiniana Sacc., ve Rhizoctonia solani kühn.’ye karşı etkileri belirlenecektir. Tanımlanan 
izolatlar kullanılarak özellikle rekreatif alanlarda ve spor sahalarında bitki gelişimi iyi ve 
hastalıklara dayanıklı çim bitkileri elde ederek kullanılabilme olanakları araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Neotyphodium spp., Lolium perenne L., Festuca arundinacea Schreb., 
F. rubra L., Rhizoctonia solani kühn., Bipolaris spp., Fusarium spp. 

 
Proje Adı Yerfıstığında Gövde Çürüklüğü (Sclerotium rolfsii) 

Hastalığı ve Aflatoksin Oluşumuna Karşı Rizobakterilerin 
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tagem 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Işılay LAVKOR 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Toplam Bütçesi 213.000TL 
       Proje Özeti: Yerfıstığı yetiştiriciliğinde büyük sorun olan gövde çürüklüğü (Sclerotium 
rolfsii) hastalığı ve aflatoksin (Aspergillus flavus), üründe ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Gövde çürüklüğü hastalığı ve aflatoksin probleminde, kaliteyi iyileştirmeye 
yönelik bazı kültürel önlemler dışında kesin çözüm getirecek öneriler bugün için 
yapılamamaktadır. Bu çalışmada, yerfıstığında gövde çürüklüğü hastalığı ve aflatoksin 
bulaşıklığına karşı yerfıstığı bitkilerinin rizosferinden elde edilecek rizobakterilerin biyolojik 
mücadele etmeni olarak potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle 
yerfıstığı yetiştiriciliği yapılan bitkilerin rizosfer bölgesinden toprak örnekleri alınarak, 
rizobakteriler izole edilecek ve S. rolfsii ve A. flavus’a karşı in vitro ve in vivo koşullarında 
etkinliği belirlenecektir. En etkili bulunan aday bakteri izolatları ise tarla koşullarında 
denenecektir. Bu yönü ile çalışma özgün olup, ülkemizde yerfıstığında rizobakterilerin, gövde 
çürüklüğü hastalığı ve aflatoksin oluşumuna karşı etkinlikleri ilk kez belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sclerotium rolfsii, Aspergillus flavus, rizobakter, biyolojik mücadele 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (Candidatus 
Phytoplasma mali)’nın Biyolojik Mücadelesinde Endofitik 
Fungusların Etkinliğinin Araştırılması 

Proje No TAGEM-BS-13/08-03/02-15 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Proje Lideri Dr. Şefika YAVUZ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2013-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 33.00 
       Proje Özeti: Bu çalışmada Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (Candidatus 
Pyhtoplasma mali)’nın biyolojik mücadelesinde endofitik fungusların etkinliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece kimyasal mücadele olanağı olmayan hastalık etmenine 
karşı farklı kontrol stratejileri geliştirilebilme imkanı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma 
kapsamında ilk olarak elma üretim alanlarında görülen ve etmeni Elma Çoklu Sürgün 
Fitoplazma (EÇSF) hastalığı belirtisi gösteren elma ağaçlarından yapılan analizler sonucunda 
enfeksiyon oranı % 8,05 olarak bulunmuştur. Sağlıklı ve EÇSF ile enfekteli elma 
ağaçlarından endofit fungus türleri izole edilmiş bu fungusların morfolojik tanılama, 
patojenisite, moleküler testleme ve teşhisleri yapılmıştır. Elde edilen Epicoccum nigrum, 
Aureobasidium pullulans, Ulocladium consortiale’nin EÇSF hastalığına karşı etkinlikleri 
incelenmiştir. Her bir izolatın EÇSF hastalık yoğunluğunu farklı düzeylerde etkilediği, en 
yüksek etkinin A. pullulans’a ait olduğu, EÇSF hastalık yoğunluğunu uygulama sonrası 
%34,18 etki değeri ile azalttığı belirlenmiştir.   
        Biyolojik mücadele etmenlerinin hastalığı engelleme potansiyelini belirlemeyi 
amaçlayan bu çalışma ülkemizde EÇSF hastalığının biyolojik mücadelesine yönelik ilk 
çalışma olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Malus domestica, fitoplazma, endofit fungus,  kontrol 

 

Proje Başlığı Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığı (Pseudomonas 
syringae pv. phaseolicola)’nın Biyolojik Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması (DOKTORA) 

Proje No TAGEM-BS-15/09-03/02-07 
Proje Lideri Kamil DUMAN 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2015 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016 (8.000), 2018 (3.000), 2019 (2.000) 

Proje Özeti: Hale yanıklığına neden olan Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 
(Psp) fasulye üretim alanlarında ekonomik zarara neden olan önemli hastalık etmenlerinden 
biridir. Proje fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ankara, Eskişehir, Burdur, Konya, 
ve Niğde illerinde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu illerden toplanan hastalıklı fasulye 
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bitkilerinden izole edilen Psp etmeninin öncelikle patojenisite testlerinin ardından 
morfolojik, biyokimyasal ve MALDI-TOF analizleri ve spesifik primerler PCR analizleri 
yapılmış ve bu izolatlar sekansa gönderilerek kesin tür teşhisleri tamamlanmıştır. En virülent 
seçilen Psp izolatı, antagonizm ve bitki gelişimini teşvik (PGP) çalışmalarında referans 
olarak alınmıştır. Daha sonra aynı üretim alanlarından toplanan sağlıklı bitkiler ve kök 
bölgelerinden izole edilen antagonist bakteri adaylarının Psp izolatına karşı etkinlikleri 
saptanmıştır. Bu doğrultuda aday antagonistlerin fosfatı indirgeme özelliğinin belirlenmesi, 
Indol Asetik Asit (IAA) üretim potansiyelleri, reaktif oksijen türleri (ROHS)nin varlığı, 
proteolitik aktivitelerinin belirlenmesi, amonyak üretimlerinin belirlenmesi, bitki gelişimi 
üzerine etkinliği, siderofor üretme aktiviteleri, in vitro antagonistik etkinliği ve hastalık çıkışı 
üzerine in vivo etkinlikleri incelenmiştir. Kontrollü koşullarda hastalık etmenine karşı etkili 
görülen izolatlar in-vivo testlerin de tamamlanmasından sonra tür teşhisleri kesinleştirilmek 
üzere moleküler teşhis çalışmaları yapılarak sekans analizine gönderilecektir. Son olarak tür 
teşhisleri tamamlanan Antagonist-PGPB izolatlar biyoformülasyon ve biyopreparat şekline 
getirme ön çalışmaları yapılarak, kitle üretim ve ticari kullanım amacı ile biyolojik mücadele 
etmeni olarak kullanımının ön çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Fasulye (Phaseolus vulgaris)  Kök Çürüklüğü 
Etmenlerine Karşı Arbüsküler Mikorizal Fungusların 
Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/02/06 

Proje Lideri Serdar TUNCER 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019 

Projenin Toplam Bütçesi 20.000 

       Proje Özeti: Bu çalışma ile fasulye üretiminde, kök çürüklüğü hastalığına karşı 
Arbüsküler mikorizal fungusların kullanımının araştırılması ile biyolojik mücadele 
çalışmalarına temel teşkil edecek veriler elde edilecek, toprak verimliliği arttırılacak, girdi 
masrafı azaltılacak, karlılık ve ürün kalitesi arttırılacak ve tarıma dayalı çevre kirliliği 
azaltılmış olacaktır. Proje çalışmaları 2017-2020 yılları arasında, mikorizal fungusların elde 
edilmesi, kök çürüklüğü etmelerinin tespit edilmesi ve izolasyonu, patojenite çalışmaları, 
mikorizal fungus inokulum kaynakları elde edilmesi, ikili biyokontrol denemeleri ve 
mikorizal fungusların etkinliklerin tespiti aşamalarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. 
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Proje Başlığı Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında, Kök Kanseri Etmeni 
Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)’in 
Mücadelesinde Bitki Büyüme Düzenleyici Bakterilerin 
Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD 16/5/02/12 
Proje Lideri Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 3.yıl (01.01.2019-31.12.2019) 
Projenin Toplam Bütçesi 25.000 

        Proje Özeti: Bu çalışmada, sert çekirdekli meyve ağaçlarında, kök kanserine neden olan 
Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)’e karşı sağlıklı, sert çekirdekli meyve 
ağaçlarının rizosfer bölgesinden elde edilecek bitki büyüme düzenleyici bakteriler (PGPR)’in 
etkilerinin belirlenmesi ve biyolojik kontrol ajanı olarak potansiyellerinin araştırılması 
amaçlanmaktadır.  
           Bu dönemde, topraktan ve kökten elde edilen izolatların, fosfor çözme, azot bağlama, 
Indol Asetik Asit (IAA) aktivitesi in vitro koşullarında belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma 
döneminde, 185 izolatın fosforu çözme testi yapılmış 58’inin katı NIBRIB besi yerinde 
fosforu çözdüğü, 149 izolattan 49’unun Jensens besi yerinde gelişebildiği saptanmıştır. 
Seçilen izolatlar Indol Asetik Asit (IAA)  Ayrıca Adana ve Mersin’den alınan 9 urlu bitkilden 
toplamda 27 adet bakteri izole edilmiş patojenite testleri, KOH ve oksidaz testleri sonrasında 
2 adet bakteri ile Real time testleri devam etmiştir.  

 
Proje Başlığı Marulda Beyaz Çürüklük Hastalığı (Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Bary ve Sclerotinia minor 
Jagger)’nın Yaygınlığı, Misel Uyum Gruplarının 
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 
(Akademik-Doktora Çalışması) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/1416 
Proje Lideri Senem TÜLEK 
Proje Yürütücü Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü  
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM  
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 70.000 

Proje Özeti: Marul yetiştiriciliğinde, çeşitli ülkelerde yürütülmüş olan çalışmalarda 
çok sayıda zararlı organizma yanında fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar da ortaya konulmuş 
ve bunlardan bazılarına ilişkin mücadele önerileri verilmiştir. Ancak, marul alanlarında 
önemli verim kayıplarına neden olabilen fungal etmenlerin bölgemiz marul tarlalarındaki 
durumunu tam anlamıyla ortaya koyacak kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bu proje ile 
marullarda fungal patojenlerin Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Bilecik ve Bartın 
İllerindeki durumu belirlenecektir. Bu amaçla, İlleri temsil edebilecek ve ağırlıklı olarak 
marul üretimi yapılan ilçe ve köylerdeki tarlalarda yapılacak sürveylerde elde edilen 
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hastalıklı bitki parçaları laboratuara getirilerek hastalık etmenlerinin izolasyonu, moleküler 
ve klasik yöntemlerle teşhisleri,  patojeniteleri ve yaygınlık oranları belirlenecektir. Ayrıca 
etmenlerin vegatatif uyum gruplarının ortaya konulması, Rep-PCR ile Sclerotinia 
sclerotiorum izolatlarının arasında genetik çeşitliliğin belirlenmesi ve bu etmenlere karşı 
alternatif ve kimyasal mücadele olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. 

2018 yılı Araştırma Yönetimi Komitesi (AYK)’nde görüşülerek kabul edilen projenin 
2019 yılı bütçesi ile çalışılmasına karar verilmiş ve 2019 yılı itibari ile çalışmalara başlanması 
planlanmış ancak Enstitü imkanları ile ön çalışmalar yapılmıştır. 

2018-2019 yılı içerisinde marullarda yapılan surveyler sonucu elde edilen örneklerin 
laboratuvar çalışmalarına devam edilmiştir. Surveyleri yapılması planlanan il ve ilçe 
müdürlükleriyle bağlantıya geçilerek hastalık ve bitki fenolojisi hakkında bilgiler elde 
edilmiştir. Ankara (Ayaş- Beypazarı) ve Bilecik ili (Söğüt) marul ekiliş alanları (Bora ve 
Karaca, 1970) bölgeyi temsil edecek şekilde incelenmiş Kasım-Ocak ayında surveyler 
yapılmıştır. İncelenen marullardan hastalık belirtisi gösteren örnekler toplanmış, izolasyon 
ve teşhis çalışmaları için laboratuvara getirilmiştir. İzolasyon için hastalıklı örnekler seçici 
besiyerlerinde inkübe edilmiştir. Konya, Bartın, Sakarya illerinden elde edilen izolatların 
misel uyum grubu çalışmaları yapılmış olup moleküler çalışmalara başlanmıştır. Misel uyum 
grubunda kullanılan izolatların DNA izolasyonları tamamlanmış ve PCR çalışmalarına 
başlanmıştır. Mücadele çalışmalarına başlanmış olup değerlendirmeler devam etmektedir. 

 

21. Ülkesel Proje Adı BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Mustafa ÖZDEMİR  (Ankara ZMMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Bitkilerde Patojen Bakteri, Fungus Ve Virüslerin 
Koleksiyonlarının Oluşturulması Ve Kataloğunun 
Hazırlanması 

Proje No TAGEM-BS-14/01-06/02-07 
Proje Yürütücü Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE) 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015 - 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 50000 TL 
       Proje Özeti: 2015-2019 yılları arasında yürütülen bu proje kapsamında, Bakteriyoloji 
laboratuvarındaki mevcut izolatlar uygun besiyerleri kullanılarak canlandırılmış ve muhafaza 
altına alınmıştır. Ayrıca Bakteriyoloji, Mikoloji ve Viroloji laboratuvarlarında devam eden 
projeler ve rutin analizler sırasında elde edilen izolatların morfolojik, fizyolojik, serolojik ve 
biyolojik özelliklerinden faydalanılarak teşhisleri yapılmış ve uygun muhafaza koşulları 
altında saklanmıştır. Funguslar +4 ⁰C’de eğik agarda, -20 ⁰C ve -85 ⁰C’de gliserol içinde; 
bakteriler -20 ⁰C ve -85 ⁰C’de gliserol içinde; virüsler ise -85 ⁰C’de RNA olarak muhafaza 
edilmiştir. Proje kapsamında 132 bakteri, 364 fungus ve 130 virüs izolatı olmak üzere toplam 
626 izolat muhafa altına alınmıştır. Bakteri izolatları; Acidovorax citrulli Schaad et al., 
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Agrobacterium vitis Ophel and Kerr, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
(Smith) Davis et al., Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., Pantoea stewartii subsp. 
stewartii (Smith) Mergaert et al., Pseudomonas corrugata Roberts and Scarlett, 
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp, Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 
(Burkholder) Gardan et al., Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall, Pseudomonas 
syrinage pv. tomato (Okabe) Young et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 
Rathayibacter iranicus [(Carlson & Vivader) Zgurskaya, Evtushenko, Akimov & 
Kalakoutskii], Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden) Young et al., Xanthomonas 
arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al. ve Xanthomonas campestris pv. vitians 
(Brown) Dye türlerine aittir. Fungus izolatları, Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Alternaria 
brassicicola (Schweinitz) Wiltshire, Alternaria carotincultae E.G. Simmons, Alternaria 
porri (Ellis) Cif., Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy, Alternaria tenuissima 
(Nees) Wiltshire, Aspergillus niger Tiegh., Aspergillus ochraceous Wilh., Bipolaris 
sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, Boeremia exgua var. exigua (Desm.) Aveskamp, Gruyter & 
Verkley, Botryosphaeria dothidea Ces. & De Not., Botrytis allii Munn, Botrytis cinerea 
Pers., Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes, Colletotrichum gleosporoides (Penz.) Penz. 
& Sacc, Curvularia lunata (Wakker) Boedijn, Cylindrospora arvensis (Sacc.) J. Schröt, 
Cylindrocarpon liriodendri J.D. MacDon. & E.E. Butler, Cytospora leucostoma (Pers.) 
Sacc., Diplodia seriata De Not., Fusarium culmorum (Sm.) Sacc., Fusarium equiseti (Corda) 
Sacc., Fusarium oxysporum Schltdl. Fr., Fusarium solani (Mart.) Sacc, Fusarium 
verticillioides (Sacc.) Nirenberg, Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. tritici 
[J.Walker], Geotrichum candidum Link, Gliocladium roseum Bainier, Macrophomina 
phaseolina (Maubl.) Ashby, Mycosphaerella fragariae (Tul. & C. Tul.) Lindau, 
Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, 
Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingfield & Mugnai, Penicillium 
polonicum Zalessky, Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröt., Phytophthora 
citricola Rands, Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff., Phytophthora drecshleri Tucker, 
Phytophthora megasperma Drechsler, Phytophthora rosacearum E.M. Hansen & Wilcox, 
Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & U. Braun, Rhizoctonia spp. (Ceratobasidium 
spp.), Rhizoctonia spp. (Waitea circinata var. circinata), Rhizoctonia cerealis Hoeven, 
Rhizoctonia oryzae (Waitea circinata var. oryzae), Rhizoctonia solani (J.G. Kühn ), 
Rhizoctonia zeae Voorhees, Sclerotinia minor Jagger, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 
Bary, Sclerotium rolfsii Sacc., Synchytrichium endobioticum (Schilb.) Perc., Trichoderma 
harzianum Rifai, Trichoderma pleuriticola S.H. Yu & M.S. Park, Waitea circinata, 
Zymoseptoria tritici (Desmazières) Quaedvlieg & Crous türlerine aittir. Virus izolatları ise 
Alfalfa mosaic virus-AMV, Apple mosaic virus-ApMV, Barley stripe mosaic virus-BSMV, 
Bean common mosaic virus-BCMV, Lettuce mosaic virus-LMV, Maize chlorotic mottle 
virus-MCMV, Mirafiori lettuce big-vein virus-MiLBVV, Plum pox virus- PPV, Potato 
spindle tuber pospiviroid-PSTPVd, Prune dwarf virus-PDV, Tomato spotted wilt virus-
TSWV ve Wheat streak mosaic virus (WSMV)’dir. Ayrıca izolatlara ait koleksiyon 
numarası, örnek kayıt numarası, diğer koleksiyonlardaki numarası, tür ismi, anamorf veya 
teleomorf ismi, sinonimi, takımı, familyası, cinsi, örneği toplayan kişi, örneğin toplandığı il, 
ilçe, köy, mevki, GPS kaydı, örneğin toplandığı tarih, teşhisi yapan uzman, izole edildiği 
konukçu, gen bankası numarası, muhafaza şekli, geliştirilme ortamı, paylaşıma açık olup 
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olmama durumu, karantina durumu ve koleksiyona kaldırılma tarihi bilgileri Microsoft Excel 
veri tabanına kaydedilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: bakteri, fungus, virüs, katalog, koleksiyon 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Bitki Sağlığı Mikroorganizma Kültür Koleksiyonunun 
Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim 

Proje Türü Entegre 
Bağlı Olduğu Proje Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Aynur KARAHAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 01.01.2021-01.01.2026 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2021-2026 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 88.500 TL 

        Proje Özeti: Bitki patojeni ve antagonist mikroorganizmalar, diğer mikroorganizmalar 
gibi yerküremiz, dolayısıyla insanlık için önemli bir gen havuzudur ve kültürel bir miras 
olarak düşünülüp, iyi korunmuş bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Bugüne kadar 
Enstitümüz Bitki Hastalıkları Bölümü’nde yürütülen projeler ve yapılan rutin analizler 
sonucunda çok sayıda bakteri, fungus ve virüs doğal çevrelerinden izole edilmiş ve farklı 
yöntemler kullanılarak saklanmıştır. Bu izolatlar, araştırmalar için çok değerli bir kaynak 
teşkil etmektedir. Zaman içerisinde, doğal ortamlarında, bu mikroorganizmalarda meydana 
gelebilecek değişimler (pestisitlere direnç oluşturmaları gibi), mutasyonlar muhafaza altına 
alınmış izolatlarla karşılaştırılarak ortaya konabilmektedir. Ayrıca teşhis çalışmalarında 
karşılaştırma amaçlı olarak kullanılabilecek referans izolatlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle, mikroorganizmaların genetik olarak stabil kaldığı koleksiyonlar oluşturulmalıdır. 
Bitki Hastalıkları Bölümü’nde 2015-2019 yılları arasında yürütülen projede, mevcut izolatlar 
ve devam etmekte olan projeler ile rutin analizler kapsamında elde edilen izolatlar olmak 
üzere toplam 626 izolat muhafaza altına alınmış ve Microsoft Excel veri tabanına bilgileri 
kaydedilmiştir. Bu projenin ikinci diliminde, Bakteriyoloji Birimindeki mevcut izolatlar 
uygun ortam kullanılarak canlandırılacak ve kontrol edilecektir. Ayrıca, Bitki Hastalıkları ve 
Biyolojik Mücadele Bölümleri laboratuvarlarında devam eden projelerden elde edilen 
bakteriyel, fungal ve viral bitki patojenlerinin ve antagonist mikroorganizmaların 
tanımlanmasına ve farklı yöntemlerle muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir. Bakteri ve funguslar belirli oranlarda gliserol+besi yeri içeren tüplerde -20 
ve -85 ºC’de; virüsler ise RNA şeklinde -85 ºC’de muhafaza edilecektir. Ancak farklı koşullar 
gerektiren funguslar için tohuma sardırma, toprakta, su içinde saklamak gibi farklı yöntemler 
de kullanılabilecektir. Bunların yanı sıra bakteri izolatlarının liyofilize kültür şeklinde 
saklanabilmesi için gerekli alt yapı tamamlanmış olup, liyofilizasyon çalışmaları bu dönemde 
yürütülecektir. İzolatlara ait tüm bilgilerin veri tabanına girilmesine de devam edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: bakteri, fungus, virüs, antagonist, koleksiyon, liyofilizasyon 
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V. GÜDÜMLÜ PROJELER 

 

1. Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL ASMA UR HASTALIĞI PROJESİ  

 Koordinatörü Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU  (Adana BMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Doğu Akdeniz Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı 
(Agrobacterium vitis)’na Karşı Antagonist Bakterilerle 
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/19/A2/P5/1080 
Proje Lideri Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 1.yıl (01.01.2019-31.12.2019) 
Projenin Toplam Bütçesi 90.000 
       Proje Özeti: Hastalık Türkiye’de, iklim koşullarının etmenin gelişimi için uygun olması 
ve etkili bir mücadele yönteminin bulunmaması nedeniyle ekonomik düzeyde verim ve 
gelişme kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle alternatif mücadele yöntemleri 
araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerin 
(PGPR) ve endofitik bakterilerin kullanımıdır. Bu bakteriler, patojenleri kontrol altında 
tutmalarının yanısıra bitki büyümesini geliştirirler ve bitkiyi stresten korurlar. Antogonistik 
bakteriler üzerine araştırmalar son yıllarda artmasına rağmen özellikle ülkemizdeki sayısı 
sınırlıdır. Bağda kök uru hastalığı ile ilgili biyolojik mücadele çalışmaları da yeterli sayıda 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bağda kök uru hastalığına karşı birçok ülkede kullanılan 
PGPR ve endofitik bakterilerin ülkemizde de uygulama olanakları araştırılmalıdır. Türkiyede 
bağda kök uru hastalığının endofitik bakterilerle mücadele ilgili herhangi bir araştırma 
bulunmamaktadır. 
       Bu dönemde,  urlu bitki eldesi için yapılan arazi çalışmasında Kahramanmaraş, 
Adana ve Hatay illerinde çalışmalar yürütülmüş olup 9 adet urlu bitki alınmış bunlardan 
7 izolat elde edilmiş KOH ve Oksidaz Testi sonrasında 2 izolat ile çalışmaya devam 
edilmiş Real time testi yapılmıştır. Endofitik ve PGPR bakterilerinin eldesi için ise bu 
dönemde 25 bağ alanı gezilmiş 25,  25 toprak örneği alınmıştır. Aynı şekilde 25 yaprak, 
25 sürgün, 25 kök örneği alınmış laboratuvara getirilmiştir. Kök örneklerinden izolasyon 
işlemi ise, Usanmaz (2012) tarafından uygulanan yönteme göre yapılmıştır. 25 bağ 
alanından alınan 25 kök örneğinden yapılan izolasyonlarda 21 aday PGPR izolatı elde 
edilmiştir. İzolatlar sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere besi yerinde saklanmıştır 
(Lelliott ve Stead, 1987). 2018-2019 yılında laboratuvara getirilen toplam 47 toprak 
örneğinden izolasyon çalışmaları da bu yıl yapılmıştır (De Freitas ve ark., 1997; 
Rangarajan ve ark., 2003; Mirik, 2005; Çetinkaya-Yıldız, 2007; Küsek, 2007, Çetinkaya 
Yıldız ve Aysan, 2014). 2019 yılında böylece toplam 47 toprak örneğinden izolasyon 
yapılmış olup 154 aday PGPR izolatı elde edilmiştir. Endofitik bakteriler için ise alınan 
örnekler yüzey dezenfeksyonu ve kontrolünden sonra Triturasyon ve İmprinting 
yöntemleriyle izolasyonlara tabi tutulmuş ve 14 yaprak,19 sürgün ve 14 kök bakterisi 
elde edilmiştir. 
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Proje Başlığı Ege Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı (Rhizobium 

radiobacter)’na Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik 
Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/18/A2/P5/1375 
Proje Lideri Neziha GÜVEN 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 1. Dönem 
Projenin Toplam Bütçesi 90.000 TL 
       Proje Özeti: Günümüzde bağcılığın gelişmesini tehdit eden hastalıkların en 
önemlilerinden biri de Rhizobium radiobacter’in neden olduğu Bağda kök uru hastalığıdır. 
Türkiye’de, iklim koşullarının etmenin gelişimi için uygun olması ve etkili bir mücadele 
yönteminin bulunmaması nedeniyle hastalığa karşı alternatif mücadele yöntemleri 
araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerin 
(PGPR) ve endofitik bakterilerin kullanımıdır. Ancak ülkemizde bağda kök uru hastalığının 
endofitik bakterilerle mücadelesine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır.  
        Bu amaçlar doğrultusunda daha önce Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan çalışma, AYK kararı gereğince, Biyolojik 
Mücadele Araştırma Enstitüsü (Adana) liderliğinde, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
(Bornova), Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Tokat), 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü (Yalova), Manisa Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2019-2022 yılları arasında 
dört yıl süre ile yürütülecektir. 
         2019 ve 2020 yıllarında Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Amasya, 
Çorum, Kayseri, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik, Manisa, Denizli, İzmir ve Tekirdağ 
illerindeki bağ alanlarından sağlıklı ve iyi gelişmiş asma köklerindeki toprak ve kök 
parçalarından PGPR izalasyonu, bitki dokularından ise endofitik bakteri izolasyonu 
yapılacaktır. Elde edilen izolatlar içerisinden fosforu indirgeme ve azotu bağlama, ACC-D 
aminace, antagonistik ve siderefor özelliklerine göre tartılı derecelendirme ile seçim 
yapılarak izolatların tanısı MALDI-TOF tekniği ve 16s ribozomal DNA sekans analizi ile 
yapılacaktır. Kurulacak sera denemesi ile seçilecek izolatların bağda kök uru hastalığına ve 
bitki gelişimine olan etkileri araştırılacaktır.  Proje 2018 yılında TAGEM Yeni Teklif Projeler 
Araştırma Yönetimi Komitesinde (AYK) değerlendirilmiştir.  
        Alt Proje çalışmalarına, 2018 yılında başlanmış olup endofitik bakterilerin izolasyonu 
amacıyla, İzmir İli Menderes ve Manisa ili Merkez (Horozköy) ilçelerindeki bağ alanlarından 
toplam 10 adet yaprak ve sürgün örnekleri alınmıştır. Bu örneklerden toplam 47 adet 
endofitik bakteri izole edilmiştir. 
      2019 yılında İzmir İli Menemen ve Manisa ili Alaşehir İlçelerindeki bağ alanlarından 
toplam 8 adet sürgün ve yaprak örneği ile 8 adet toprak örneği alınmıştır. Yaprak ve sürgün 
örneklerinden 40 adet endofit bakteri elde edilmiştir. Alınan toprak örneklerinden izolasyon 
çalışmaları devam etmektedir. 
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Proje Başlığı Marmara Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı 
(Rhizobium radiobacter)’na Karşı Antagonist 
Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/18/A2/P5/1002 

Proje Lideri Nesrin TUNALI 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- 
Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Toplam Bütçesi 90.000TL    

        Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi bağ alanlarından elde edilecek 
yerel PGPR ve endofitik bakterilerin bağda kök uru hastalığını baskılamadaki rollerini 
araştırmaktır. Bu amaç için 2018 ve 2019 yıllarında Bilecik,  Bursa,  Sakarya, Yalova,  
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, illerindeki bağ alanlarından sağlıklı ve iyi gelişmiş asma 
köklerindeki toprak ve kök parçalarından PGPR izalasyonu, bitki dokularından ise endofitik 
bakteri izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen izolatlar içerisinden fosforu indirgeme ve azotu 
bağlama, ACC-D aminace, antagonistik ve siderefor özelliklerine göre tartılı derecelendirme 
ile seçim yapılarak izolatların tanısı MALDI-TOF tekniği ve 16s ribozomal DNA sekans 
analizi ile yapılacaktır. Sera denemesi ile seçilecek izolatların bağda kök uru hastalığına ve 
bitki gelişimine olan etkileri araştırılacaktır.  

2018 ve 2019  yılında analizleri tamamlanmayan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
tarafından gönderilen 20 adet yaprak örneğinin, aday kılcal kök bakterilerinin, aday toprak 
PGPR bakterilerin biyokimyasal testleri tamamlanmıştır. Aday izolatları seçmek için yaprak 
ve kılcal kök izolatlarının fosforu çözme ve azotu bağlama yeteneklerinin belirlenmesi ile 
ilgili analizler tamamlanmıştır. 
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Proje Başlığı Orta Karadeniz Bölgesindeki Bağ Alanlarında Görülen 
Asma Ur Hastalığı (Rhizobium radiobacter)’na Karşı 
Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması. 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/19/A2/P5/1410 

Proje Lideri Burcu ARSLAN  

Proje Yürütücü Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü -Tokat 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019 

Projenin Toplam Bütçesi 90.000TL            

       Proje Özeti: Denemenin 2 yılında (2019), Rhizobium radiobacter hastalık etmeninin 
izolasyonu için, urlu bitkilerin görüldüğü bağlarda arazi incelemeleri yapılarak hastalık 
belirtisi gösteren bitkilerden örnekler alınmıştır. Arazi incelemeleri bahar aylarında (Nisan-
Haziran) yapılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında Tokat illerinde bağ alanlarında yapılan 
surveylerde bağ uru hastalık belirtisi gösteren 50 adet bitki örneği alınmıştır. Bu alınan 
örneklerden yapılan izolasyonlar sonucu 35 adet R. radiobacter’den şüpheli bakteri izolatı 
elde edilmiştir. Ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fitopatoloji Laboratuvarında stok 
kültür olarak bulunan Rhizobium radiobacter izolatları da çalışmaya dahil edilecektir. Aday 
PGPR’ların ve endofitik bakterilerin izolasyonu için, 2019 yılında Mayıs-Eylül ayları 
arasında Tokat, Amasya, Çorum ve Kayseri illerinde, bağ alanlarından PGPR’lar için toprak 
ve kök örnekleri, endofitik bakteri izolasyonu için kök, gövde ve yaprak örnekleri alınmış ve 
örnekler etiketlenerek laboratuvara getirilmiştir. Örnekler, 5 yaş üstü, diğer bitkilere göre 
daha iyi gelişim gösteren ve sağlıklı görünen asmalardan alınmıştır. Asmaların kök bölgesi 
toprağından 15-20 cm derinliğinden kılcal kökleri de içerecek şekilde örnekler alınmıştır. 
Bağların kök bölgesi civarından toplam 1 kg rizosfer toprağı olacak şekilde, önce kese 
kağıdına, sonra plastik torbalara konularak laboratuvara getirilmiştir. Gövde ve yaprak 
örnekleri de aynı şekilde muhafaza edilerek buz kalıpları içerisinde laboratuvara getirilmiştir. 
Tokat İli bağ alanlarında yapılan arazi çalışmalarında 29’ar adet toprak ve kök örneği, 49 ar 
adet sürgün ve yaprak örneği alınırken Kayseri ili bağlarından 6’şar adet, Amasya ve Çorum 
illeri bağ alanlarından 5’er adet toprak, kök, yaprak ve sürgün örneği alınmıştır. 

        2020 yılında yapılacak çalışmalarla, Rhizobium radiobacter izolatlarının biyokimyasal 
ve moleküler analizler ile (Real-time ve klasik PCR çalışmaları) tanılanması, aday PGPR ve 
EB izolatlarının seçilmesi, in vitro ve in vivo çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. 

 
 
 
 
 
 



59 
 

2. Ülkesel Proje Adı 
BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN 
FORMÜLASYONU PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ  (Adana BMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı 
[Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) 
Davis et. al] İle Biyolojik Mücadelede Bakteriyel 
Biyopreparatların Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P4/1310 

Proje Lideri Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019-31/12/2019 

Projenin Toplam Bütçesi 100.000 

Proje Özeti: Antagonist izolatların domates bitkilerine kolonizasyon yeteneğinin 
belirlenmesi çalışmasında A2, A119, A133, A290 ve A298 kodlu izolatlar daha sonraki 
çalışmalarda kullanılabilir izolatlar olarak belirlenmiştir. Yapılan Sekans analizleri 
sonucunda ise A77, A133 ve A185 kodlu izolatlar potansiyel bitki ve insan patojeni olarak 
tanılanmıştır. A2, A119, A290 ve A298 kodlu izolatlar daha sonraki çalışmalar için 
kullanılabilir izolatlar olarak saptanmıştır.  

Biyoformulasyon çalışmalarında kullanılacak izolatların en iyi geliştiği besi yeri, 
sıcaklık ve pH değeri belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılmak üzere A2, A119 ve A298 
kodlu izolatlar seçilmiştir. Aşılama kültürü kısmında kullanılmak amacıyla yapılan 
çalışmada, antagonist bakteri izolatlarının Nutrient Broth (NB) besi yerinde daha iyi geliştiği 
saptanmıştır. En uygun gelişme sıcaklığı A2 ve A119 kodlu izolatlar için 30oC,  A298 kodlu 
izolat için ise 28oC olarak belirlenmiştir. A2 kodlu izolatın en iyi gelişebildiği pH 6.6; A119 
kodlu izolat için pH 7.2; A298 kodlu izolat için ise pH 7.4 olarak belirlenmiştir. 

Biyoformulasyon çalışmalarında aşılama kültürü olarak seçilen izolatlar ve 
gelişimlerinde kullanılacak parametreler; 

A2 kodlu izolat için Nutrient Broth besi yeri, 30oC sıcaklık, pH 6.6; 

A298 kodlu izolat için Nutrient Broth besi yeri, 28oC sıcaklık, pH 7.4 olarak 
saptanmıştır. 

 

3. Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Nursen ÜSTÜN  (Bornova ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 
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Proje Başlığı Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa 
Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (1) 
Proje Lideri Dr. Nursen ÜSTÜN 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 3. Dönem 
Projenin Toplam Bütçesi 85.000 TL 
       Proje Özeti: Etmenin yayılmasında Hemiptera takımına bağlı özellikle Cicadellidae, 
Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türleri rol oynamaktadır. AB 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de X. fastidiosa’ya karşı acil eylem planının oluşturulması 
için etmenin ve vektörlerinin ülkede varlığı konusunda gerekli araştırmaların yapılması önem 
arz etmektedir. Ayrıca üreticiler ile teknik teşkilatta farkındalık yaratılması gereklidir. 

Ege Bölgesinde zeytin başta olmak üzere asma, turunçgil ve badem gibi konukçularda 
etmenin varlığının araştırılması, vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi 
ve üreticilerde farkındalık yaratılması amacıyla alınmıştır. 2016 Bitki Sağlığı Araştırmaları 
Grup Değerlendirme Toplantısında; çalışmanın kurumumuz koordinatörlüğünde farklı 
bölgelerden ilgili kurumların katılımıyla ‘‘Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi’’ başlığı 
altında yürütülmesine, her bölgede yapılacak çalışmaların ülkesel projenin alt projesi olarak 
gerçekleştirilmesine ve çalışmaların 2016 yılında ATK sonrası başlatılmasına karar 
verilmiştir. Ege Bölgesinde zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim alanlarında survey 
çalışmaları yürütülmekte, serolojik ve moleküler (real time PCR) yöntemler 
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerle yapılan tespitler sonucunda gerek duyulduğunda izolasyon 
ve tanı (serolojik ve moleküler testler, patojenisite) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

2016-2018 yıllarında profe kapsamında yapılan surveyler kapsamında 212 zeytin ve 
104 asma örneği toplanmıştır. Ayrıca X. fastidiosa’nın zorunlu survey kapsamında Aydın, 
Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla İl Müdürlükleri’nden zeytin, asma, badem ve turunçgil başta 
olmak üzere toplam 225 örnek gönderilmiştir. Alınan ve gönderilen örneklerin real-time PCR 
analizlerinde etmen tespit edilmemiştir. Vektör çalışmaları kapsamında 2017-2018 yıllarında 
zeytin ve bağ alanlarından potansiyel vektör bireyler toplanmış ve teşhise gönderilmiştir. Bağ 
alanlarından toplanan bazı bireylerin teşhisleri tamamlanmış, ancak bazı bireylerin teşhis 
çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır.  Balıkesir İli Edremit ve Merkez ilçelerinde ’Zeytin 
hastalık ve Zararlıları’ eğitimi kapsamında farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. 
          2019 yılında Aydın, İzmir ve Muğla illerinden 71 adet turunçgil, Balıkesir ve Manisa 
illerinden ise 28 adet badem örneği toplanmıştır. Zorunlu survey kapsamında Balıkesir, İzmir 
ve Muğla illerinden zeytin, asma, turunçgil ve badem olmak üzere toplam 35 adet örnek 
gönderilmiştir. Örneklerin real-time PCR analizinde hiçbir örnekte etmen tespit edilmemiştir. 
Vektör çalışmaları kapsamında Manisa ve Muğla illerindeki badem alanlarından Cicadellidae 
ve Cicadidae familyalarına bağlı toplam 12 adet tür tespit edilmiştir. Balıkesir İli Erdek ve 
Havran ilçelerinde ‘’Zeytin hastalık ve Zararlıları’’ paneli kapsamında farkındalık 
çalışmaları yürütülmüştür. 
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Proje Başlığı Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM–BSAD–16/ 1/ 02 -09 (2) 
Proje Lideri Şenol ALTUNDAĞ 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 75.000 

       Proje Özeti: 2019 yılında Ankara ve Nevşehir illerinde 82 bağda inceleme yapılmış ve 82 
adet örnek alınmıştır. Yine aynı yıl Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden 
gönderilen 48 adet numune ile Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 
gönderilen 115 adet numunenin analizleri Real time PCR yöntemi kullanılarak tamamlanmıştır. 
X. fastidiosa sürvey programı kapsamında İl Müdürlükleri tarafından bu yıl içinde 30 adet 
örnek gönderilmiştir.  Bu yıl toplam 275 adet örnekte yapılan analizler sonucu herhangi bir 
pozitif bulguya rastlanmamıştır. 

Entomolojik çalışmalarda ise, Ankara ve Nevşehir illerinden toplanan 86 adet örneğin 
teşhis çalışmaları tamamlanmıştır.  Ankara’da Cicadellidae familyasına ait 4 tür, Nevşehir’de 
ise Cicadellidae, Delphacidae, Arboridae familyalarına ait 11 tür tespit edilmiştir. Teşhis edilen 
böceklerin X. fastidiosa etmenini taşıyıp taşımadığını belirlemek için analiz çalışmaları devam 
etmektedir. 

2020 yılında Karaman ve Ankara illerinde sürvey ve analiz çalışmalarına devam 
edilecektir. 

 
Proje Başlığı Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 

fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09(3) 
Proje Lideri Ali KARATAŞ 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 3. Yıl (01.01.2019-31.12.2019) 
Projenin Toplam Bütçesi 85.000 TL 

Proje Özeti: Proje kapsamında Adana, Mersin ve Hatay illerine ait turunçgil alanları, 
Adana, Mersin ve Gaziantep illerine ait badem alanları, Adana ve Kilis illerine ait bağ alanları 
incelenmiştir. Sürvey çalışmaları sonucunda bu illerden 2019 yılında 86 adet turunçgil bitki 
örneği, 35 adet badem bitki örneği ve 18 bağ bitki örneği olmak üzere toplam 139 adet bitki 
numunesi alınarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara getirilen örneklerin DNA’ları 
çıkarılmıştır. Elde edilen DNA’ların real-time PCR testleri yapılmıştır.İncelenen bahçelerde 
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vektör böcekler için de kontroller yapılmış ve toplanan böcekler teşhisi yapılmak üzere 
gönderilmiş olup, teşhisleri devam etmektedir. 

 
Proje Başlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı 

Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör 
Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk 
Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6) 
Proje Lideri Zekiye Ceren AKTAN 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 44.000 TL 

Proje Özeti: Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, ksilemde yaşayan,  AB 
ülkeleri ve Türkiye’de karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Asma, turunçgil, 
badem, sert çekirdekli meyveler, zeytin gibi ülkemiz için ekonomik olarak çok önemli bitki 
türleri konukçuları arasında yer almakta ve bu ürünlerde ciddi kayıplar oluşabilmektedir. 
Hemiptera takımına bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına 
ait böcek türleri ile taşınan etmen 2013 yılında Italya’da zeytinlerde saptanmış ve sonra tüm 
Avrupa’da etmenle ilgili yoğun çalışmalar başlatılmıştır. EFSA’nın gerçekleştirmiş olduğu 
Risk değerlendirilmesinde Avrupa tarımı ve bitki sağlığı için başka zararlı organizmalardan 
çok daha riskli görülen bakterinin yeni bölgelerde erken tespiti ve eradikasyonu çok 
önemlidir. Yüksek risk altında olan Türkiye’de bildirim olmasına rağmen etmenin varlığı 
kesinleşmemiş olup bu durum şüpheleri güçlendirmektedir. Ayrıca Türkiye’ye yurtdışından 
özellikle etmenin bulunduğu ülkeler (İtalya gibi)’ den meyve fidanı ve dikim amaçlı bitki 
ithalatı yapılmakta, bu da ülkemize giriş riskini arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan 
ithalatlarla etmenin giriş yapıp yapmadığı ve yerleşip yerleşmediği bilinmemektedir 

Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Mardin ve Şanlıurfa Bölgesinde yetiştirilen önemli 
konukçu bitki türlerinde etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır. Bu hedefleri yerine 
getirebilmek amacıyla yukarıda adı geçen illerin zeytin, asma ve badem üretim alanlarında 
survey çalışmaları yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanarak bu örnekler serolojik 
(ELISA) ve moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilecektir. Bu yöntemlerle 
yapılan tespitler sonucunda izolasyon ve tanı (serolojik ve moleküler testler, patojenisite) 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.  Ayrıca hastalığın izlenmesi için programlar oluşturulacak 
ve üretici ve teknik teşkilatta farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yürütülecektir. Bu 
çalışma sonunda elde edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve X.fastidiosa ‘nın 
önlenmesine yönelik ulusal eylem planının oluşturmasında kullanılabilecektir. Ayrıca tespit 
edilmesi durumunda eradikasyon çalışmaları başlatılacak ve etmenin ülkede yayılmasını 
önleyecek tedbirler alınabilecektir. 
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Proje Başlığı TAGEM/BSAD/16/1/02-09(5) 

Proje No Antalya İlinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa 
Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje Lideri Kübra YILDIZ 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 – 31.12.2019 

Projenin Toplam Bütçesi 44.000 TL 

        Proje Özeti: Projenin 3. yılında Xylella fastidiosa etmeni ile vektör böcek türlerinin 
varlığının araştırılması amacı ile Antalya illinde Mayıs-Ekim ayları arasında tesadüfi 
örnekleme yöntemine (Bora ve Karaca 1970) göre 17 adet bağ – 5 adet badem bahçesinde 
surveyler yapılmıştır. Survey alanında gerçek veya potansiyel vektör oldukları bilinen 
Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidaeve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin 
(Anonymous 2004;2013) varlığı araştırılmış ve darbe veya atrap yöntemi kullanılarak 
örneklemeler yapılmıştır. Survey kapsamına alınan her bahçe alanı köşegenleri 
doğrultusunda gezilerek ve bitkiler yapraklarda kısmi yanıklık (leaf scorch), nekroz, 
lekelenme, sararma, dallarda kuruma, geriye ölüm, cüceleşme gibi belirtiler yönüyle 
incelenmiştir. Bahçenin 5 farklı noktasından tesadüfen seçilen 1 bitkiden (bahçe başına 
toplam 3) her birinden 4 adet olmak üzere 20 cm uzunluğunda (5-6 boğum içeren) sürgün 
örnekleri alınmıştır. Örnek alınan bitkiler GPS cihazı ile koordinatları belirlenmiştir. Alınan 
örnekler etiketlenerek torbalara yerleştirilmiş, analiz edilmek üzere laboratuvara getirilmiş 
ve analizleri yapılıncaya kadar -20ºC’de muhafaza edilmiştir. Örneklerin total DNA 
izolasyonları yapılarak Real-time PCR analizleri gerçekleştirilmiştir. Alınan tüm örnekler 
temiz bulunmuştur. Vektör belirleme çalışmaları hastalık surveylerinin yapıldığı aynı 
bahçelerde yürütülmüştür. Ergin böcekler daha önce belirtilen yöntemlerle toplanarak 
eppendorf tüplerdeki alkol içine konulup etiketlendikten sonra buz kutusu içinde 
laboratuvara getirilmiş ve -20º C’de muhafaza edilmiştir. Daha sonra teşhise hazır hale 
getirilmiştir. 
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Proje Başlığı Erzincan ve Tunceli İllerinde Bağ Alanlarında Xylella 
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6) 

Proje Lideri Yılmaz KARABIÇAK 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019 

Projenin Toplam Bütçesi 32.000 TL 

       Proje Özeti: Xylella fastidiosa, geniş bir konukçu dizisine sahip, AB ülkeleri ve 
Türkiye’de karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Hastalığın bulaşma ve 
yayılmasında en önemli etken vektörlerdir. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)’nın 
gerçekleştirmiş olduğu risk değerlendirilmesinde hastalığın diğer zararlı organizmalardan 
çok daha riskli görüldüğü, erken tespiti ve eradikasyonunun çok önemli olduğu belirtilmiştir 
(Efsa, 2015). Bu amaçla bölgemizde ekonomik anlamda bağcılığın yapıldığı Erzincan ve 
Tunceli illerinde bağcılık yapılan alanlarda etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin 
buralarda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve erken tespiti ve eradikasyonunu 
hedeflenmiştir. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla 2016,2017,2018 yıllarında 
Erzincan ilinde sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Proje çalışmaları kapsamınca 2016 yılında 
Erzincan İli Üzümlü İlçesi Bayırbağ ve Karakaya beldelerinden 15 bağ alanından 45 adet 
örnek, 2017 yılında Üzümlü Merkez ilçeden 16 bağ alanından 48 örnek, 2018 yılında ise 
Kemah ve Kemaliye ilçelerinden 11 bağ alanından 33 adet örnek alınmış ve alınan örneklerde 
etmenin varlığına rastlanmamıştır. Projenin dördüncü yılında (2019) Tunceli Merkez, 
Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerinde 16 bağda (140 da alanda)  sürveyler 
yürütülmüştür. Bu örnekler, moleküler metotlarla teşhisi yapılmak üzere Ankara Zirai 
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş, yapılan tanılama 
çalışmaları sonucunda örneklerde Xylella fastidiosa’ya rastlanmamıştır. Vektör çalışmaları 
sonucunda elde edilen böcek örneklerinin teşhis çalışmaları devam etmektedir.  
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Proje Başlığı Karadeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin 
Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas 
Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09(7) 
Proje Lideri Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN 
Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 30.000 TL 
        Proje Özeti: Bu projede Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki 
türlerinden biri olan kiraz ve asmada Xylella fastisiosa bakteriyel etmenin varlığının 
araştırılması, vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili 
farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.  
       Projenin 2019 yılı çalışmalarında 2018 yılında toplanmış olan asma numunelerinden 
DNA izolasyonu ve real time PCR çalışması yapılmıştır. Ayrıca bağlardan toplanmış olan 
hastalık etmeninin vektörü olduğu bilinen Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve 
Membracidae familyalarına ait şüpheli böcek örnekleri teşhise gönderilmiştir. 

 

Proje Başlığı Marmara Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09(8)  
Proje Lideri Nesrin TUNALI 
Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-

Yalova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 40.000 TL 

       Proje Özeti: Marmara Bölgesi’ndeki önemli konukçu bitki türlerinde etmenin varlığının 
araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Marmara 
Bölgesi zeytin, asma ve badem üretim alanlarında sürvey çalışmalarının yürütülmesi, bitki 
ve vektör örneklerinin toplanması ve bu örneklerin serolojik ve moleküler yöntemler ile 
analiz edilmesi planlanmıştır. 
         Bursa ilinden 21, Bilecik ilinden 15, Tekirdağ ilinden 12, Edirne ilinden 21, İstanbul 
ilinden 9 adet olmak üzere toplam 78 adet badem örneği alınmıştır. Darbe ve atrap yöntemine 
göre toplam 26 bahçeden vektör böcek örnekleri toplanmıştır. Vektör böcek örnekleri cam 
kavanozlar içinde, kavanozların üzeri etiketlenerek buz kutusunda laboratuvara getirilmiş, 
herhangibir potansiyel vektör böcek türüne rastlanmamıştır. 2018 yılında Real-Time PCR 
analizleri tamamlanamayan 60 adet örnek ile 2019 yılında badem alanlarından toplanan 78 
adet örneğin Real-Time PCR analizleri tamamlanmıştır. 138 adet örneğin hiçbirinde Xylella 
fastidiosa etmeni tespit edilmemiştir.     
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (Plum pox 
virus) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının 
Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun 
Oluşturulması 

Proje No TAGEM-BS-14/08-01/02-16 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 

Proje Lideri Ali Ferhan MORCA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015-31/12/2019 

Projenin Toplam Bütçesi 40.000 TL 

        Proje Özeti: Bu projede Atatürk Bahçe Kültüleri Merkez Araştırma Enstitüsünün gen 
kaynaklarında bulunan 50 adet kayısı melez ve ebeveynlerinde PPV’ye (Plum pox virüs) 
karşı geliştirilmiş olan SSR markörleri kullanılarak dayanıklılık lokuslarının varlığı 
araştırılmıştır. Çalışmada pozitif kontrol olarak Kuzey Amerika çeşiti olan Stark Early 
Orange ve Harlayn kayısı çeşitlerine ait nükleik asitler kullanılmıştır. Yapılan moleküler 
çalışmalar sonucunda söz konusu bireylerin hiçbirinin PPV dayanıklılık lokusundan sorumlu 
gen bölgesini içermediği belirlenmiştir.  

         Ayrıca çalışmanın ikinci kısmı olarak ülkemizde bulunan bazı erik tiplerinin PPV’nin 
üç farklı ırkına (PPV-D, PPV-M, PPV-T) karşı kontrollü şartlarda fenotipik olarak 
dayanıklılık durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda Nemaguard seftali anaçları üzerine 
Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 89 farklı erik tipi göz 
aşısı yöntemi ile aşılanmıştır. Her bir erik tipine ait ağaçlardan alınan aşı kalemleri tül serada 
bulunan anaçlar üzerine aşılanmış ve ardından bir sonraki vejetasyon döneminde PPV’nin D, 
M ve T ırklarına ait enfekteli aşı kalemleri ile tekrar aşılanmıştır. Aşılanan bitkiler iki 
vejetasyon dönemi boyunca Nisan ile Eylül ayları arasında PPV’ye özgü belirtiler açısından 
düzenli olarak makroskobik olarak gözlemlenmiş ve serolojik ve moleküler analizler ile 
hassasiyet durumları kontrol edilmiştir. İki yıllık kontroller sonucunda özellikle Avrupa erik 
çeşitlerinin yoğun oranda PPV’ye hassas olduğu ve çeşitler üzerindeki belirtilerin Mayıs 
ayında ortaya çıktığı ve Eylül ayına kadar uzun süre kaldığı tespit edilmiştir.  

         Ancak bu gözlemlerin daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi için erik tiplerinin en 
az 2 vejetasyon dönemi boyunca takibinin yapılması ve kesin sonuçların elde edilmesi 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: PPV, dayanıklılık, kayısı, erik, SSR markörler 

 
 
 
 
 
 

  24. MÜNFERİT PROJELER 
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Proje Adı Antalya, İzmir ve Aydın İllerinde Enginar 
Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalıkların ve Zararlıların 
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM-BS-15/09-10/02-10 
Proje Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya 
Proje Lideri Dr. Mehmet AYDOĞDU 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016 – 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 45.000 TL 
        Proje Özet: 2016 ve 2017 yıllarında Antalya İlinde yedi lokasyonda 570 dekarlık 
enginar üretim alanı incelenmiş ve 79 tarladan 144 adet numune alınmıştır. 2017 ve 2018 
yıllarında ise, İzmir ve Aydın İllerinde üç lokasyonda toplam 814 dekarlık alanda 95 tarladan 
11 adet numune alınmıştır. Antalya İlindeki lokasyonlarda külleme hastalığı (Leveillula 
taurica) ve ramularia yaprak leke hastalığı (Ramularia cynarae)  sırasıyla % 22.1 ve % 20.9 
hastalık oranları ile en yaygın olarak görülen fungal hastalıklar olmuştur. Bu hastalıkları 
%15.0 hastalık oranı ile kurşuni küf hastalığı (Botrytis cinerea) takip etmiştir. Buna karşılık, 
Antalya’da toprak kaynaklı kök, kök boğazı ve solgunluk hastalıkları (Verticillium dahliae, 
Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii,  ve Fusarium spp.) 
saptanmıştır.  İzmir ve Aydın İllerinde toprak kökenli fungal hastalıklardan beyaz çürüklük 
(Sclerotinia sclerotiorum) hastalığı, solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.) hastalığı, 
kök ve kök boğazı çürüklüğü (Pythium sp., Rhizoctonia sp.) hastalığı tespit edilirken, ayrıca 
yaprak hastalıklarından kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığı belirlenmiştir.  2016 yılında 
Antalya İli Aksu ve Kumluca lokasyonlarından elde edilen iki adet izolatın “Yumuşak 
Çürüklük” hastalığı etmeni Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum olduğu 
belirlenmiştir. 2017 yılında ise Antalya İlinde Manavgat ve Serik lokasyonlarında Artichoke 
yellow ringspot nepovirus (AYRSV) etmeni tespit edilmiştir. Külleme (L. taurica) ve yaprak 
leke (R. cynarae) hastalıklarına karşı, hastalıkların ilk belirtileri görüldüğünde bitkilerin alt 
yapraklarının alınarak imha edilmesi şeklinde yapılacak olan kültürel mücadelenin 
uygulanabilir bir mücadele metodu olduğu belirlenmiştir. Solgunluk hastalığının (V. dahliae) 
mücadelesinde ise hastalığa karşı dayanıklı/tolerant çeşitlerin kullanılması en etkili mücadele 
yöntemidir. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 11 
adet enginar çeşidi (Sakız, Bayrampaşa, Green globe, Romanesco, Kıbrıs (geçci), Bursa 
Yeşili, İmparator, Kıbrıs (erkenci), Opal, Sambo ve A-106) hastalığa karşı test edilmiştir. İki 
yıllık testlemeler sonucunda Romanesco ve Green globe çeşitlerinin hastalığa karşı orta 
dayanıklı olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan Sakız, Bayrampaşa ve Kıbrıs (erkenci ve geçci) 
çeşitleri hassas, diğer çeşitlerin ise solgunluk hastalığına karşı çok hassas olduğu 
saptanmıştır. Antalya, İzmir ve Aydın İlleri enginar üretim alanlarında entomoloji yönüyle 
yapılan sürveylerde en yaygın zararlı salyangoz (Helix aspersa) olmuştur. Bu zararlının 
incelenen bütün tarlalarda bitkilerin yeşil aksamını istila ettiği görülmüştür. Bunun dışında 
yaygın olarak gözlenen diğer zararlılar; Yaprakbitleri   Brachycaudus (Acaudus) cardui 
(Linnaeus), Capitophorus elaeagni (deI Guercio), Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) 
(Hemiptera:Aphididae), Yaprak galerisinekleri Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
(Diptera:Agromyzidae), bir çok Lepidoptera (Tortricidae, Depressariidae, Noctuidae 
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familyaları) türleri, Vanessa cardui Linnaeus (Nymphalidae), Dolycoris baccarum Linnaeus, 
Nezara viridula (L.) (Hem.:Pentatomidae), Forficula auricularia (Linnaeus 1758), Forficula 
smyrnensis (Serville 1839) (Dermaptera: Forficulidae) ve Empoasca spp. (Hom.: 
Cicadellidae) olmuştur. Salyangozlara karşı besin cezbedici tuzakların kullanıldığı denemede 
ayran içerikli tuzaklar salyangoz mücadelesinde etkili bulunmuştur. Ayrıca yine salyangoz 
mücadelesinde yapılan başka bir çalışmada fiziksel bariyer uygulamasının salyangozların 
bitkilere tırmanmasını engellediği saptanmıştır. Dolayısıyla her iki mücadele yönteminin de 
salyangoz mücadelesinde kullanılabileceği ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Cynara scolymus, hastalıklar, zararlılar, mücadele   

YENİ TEKLİF PROJELER 

 
 
 
 
 

Proje Adı Marmara Bölgesi’nde Soğan, Sarımsak, Pırasa Üretim 
Alanlarındaki Virüslerin Tanısı, Moleküler 
Karakterizasyonu, Bazı Soğan ve Sarımsak Genotiplerinin 
En Yaygın Virüse Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
Doktora 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi  
Bağlı Olduğu Proje Bitki Sağlığı 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Fatma ŞAFAK 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 157.000 
        Proje Özeti: Allium cinsi içerisinde yer alan soğan (Allium cepa L.), sarımsak (Allium 
sativum L.)   ve pırasada  (Allium porrum L.) virüslerden dolayı önemli ölçüde kayıplar 
meydana gelmektedir. Leek yellow stripe virus (LYSV), Onion yellow dwarf virus (OYDV), 
Iris yellow spot virus (IYSV),  Shallot latent virüs (SLV), Garlic common latent virus (GCLV) 
soğan, sarımsak ve pırasada önemli düzeyde zarar yapan patojenlerdir. IYSV’ den dolayı 
soğanda %50-60, LYSV’ den dolayı pırasada %100,  OYDV’ den dolayı ise %69’a varan 
oranda verimde azalmalar görülmektedir. Bu virüslerin birçok kıtada varlığı rapor edilmiştir. 
       Bu projede Marmara Bölgesi’nde (Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve 
Kocaeli) yetiştirilen soğan, sarımsak ve pırasa bitkilerinde LYSV, OYDV, IYSV, SLV ve 
GCLV’nin varlığı araştırılacaktır. Elde edilecek izolatların moleküler karakterizasyonu 
yapılacak, dünya izolatlarıyla olan akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi için flogenetik analizleri 
gerçekleştirilecektir. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü (ABKMAE) sebze 
yetiştiriciliği bölümü gen havuzundan temin edilecek bazı soğan ve sarımsak genotiplerinin 
en yaygın virüse karşı reaksiyonları belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler: OYDV, LYSV, GCLV, IYSV, SLV, soğan, sarımsak, pırasa, reaksiyon 
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Proje Adı Osmaniye İlinde Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) 

Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Toprak Kökenli Fungal 
Etmenlerin Yaygınlığı ve Moleküler Karakterizasyonu 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje Münferit Proje 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Senem Özkaya 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2022 

Projenin Toplam Bütçesi 90.000 

        Proje Özeti: Ülkemizde yerfıstığı üretimi farklı illerde yapılmakta olup üretimin 
%29.4’ü Osmaniye ilinden karşılanmaktadır. Yerfıstığı bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde 
verim ve kalitede önemli kayıplara sebep olan birçok toprak kökenli hastalıklar mevcuttur. Bu 
hastalık etmenleri verimde azalmalara sebebiyet vermenin yanında hasat sırasında, hasat 
sonrası, işleme ve pazarlama aşamalarında önemli ölçüde ekonomik kayıplara sebep 
olmaktadır. 

        Osmaniye ilinde yerfıstığı yetiştirilen üretim alanlarında sorun olan toprak kökenli 
hastalık etmenlerinin yaygınlığı ve moleküler karakterizasyonu konusunda geniş kapsamlı bir 
çalışma bulunmamaktadır. Toprak kökenli farklı türlere ait fungal hastalık etmenlerinin benzer 
belirtiler meydana getirmesi tarla koşullarında önemli kayıplara neden olduğu için bu fungal 
patojenler üzerinde bilimsel çalışma yapılması zorunlu duruma gelmektedir. Yürütülecek 
çalışma ile öncelikli olarak, hastalık etmenlerinin yerfıstığı bitkisinin hangi vejetasyon 
döneminde sorun olduğu (bitki çıkışı, çiçeklenme, meyve bağlama ve hasat öncesi) tespit 
edilecektir. Aynı bitkide birden fazla fungal türler hastalık oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
konukçu-patojen etkileşimini daha iyi anlamak için hastalık etmenin genetik çeşitlilik ve 
populasyon yapısına göre türlerin teşhisi ve karakterize edilmesi son derece önemli bir 
aşamadır. Bu durumdan yola çıkarak Osmaniye ilinde yetiştirilen yerfıstıklarında kök 
çürüklüğü, sap çürüklüğü ve kurumalara neden olan toprak kökenli fungal hastalık 
etmenlerinin kesin teşhisinin moleküler yöntemler kullanılarak yapılması gerekmektedir. 
Yapılması planlanan bu çalışmada Osmaniye ili önemli yerfıstığı yetiştiriciliği yapılan üretim 
alanlarında sorun olan toprak kökenli fungal hastalık etmenlerin izolasyonu, teşhisi, 
etmenlerin bölgede yaygınlığı, farklı alanlardan izole edilen türler arasındaki genetik akrabalık 
düzeylerinin moleküler yöntemler ile belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Toprak Kökenli Fungal Etmenler, Moleküler 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P4/1053 
Proje Adı İzmir, Manisa ve Denizli İlleri Arpa Ekiliş Alanlarında 

Sorun Olan Arpa Yaprak Lekesi Hastalığı 
(Rhynchosporium commune)’nın Yaygınlığı, Çeşit 
Reaksiyonları ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 
(Akademik/Doktora) 

Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar TAGEM 
Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Şerife Nergis ÇELİK 
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/01/2019-31/12/2021 
Raporun Ait Olduğu Dönem 01/01/2019-31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 70.000 TL 
        Proje Özeti: İzmir, Manisa ve Denizli illerinde Nisan-Mayıs aylarında arpa yaprak 
lekesi hastalığı (Rhynchosporium commune) için sürveyler gerçekleştirilmiştir. Survey 
süresince toplam 110 adet tarla incelenmiş 48 tarladan bulaşık yaprak örneği alınmıştır. 

Proje Adı Bezelye Üretim Alanlarında Fusarium Solgunluğu 
(Fusarium oxysporum f.sp. pisi)’ nun Yaygınlığı, Irklarının 
Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Akademik Kariyer Doktora 
Bağlı Olduğu Proje Münferit 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Yalova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Mehmet Akif GÜLTEKİN 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021- 31.12.2023 
Projenin Toplam Bütçesi 120.000 
        Proje Özeti: Bu çalışma ile bezelye üretim alanlarında görülen solgunluk hastalığı 
etmeni Fusarium oxysporum f.sp. pisi’nin yaygınlık durumu belirlenecek, patojenin teşhisleri 
ise klasik ve moleküler yöntemlerle yapılacaktır. Sürveyler bezelye üretiminin yoğun olarak 
yapıldığı Bursa, Afyon, İzmir ve Aydın illerindeki üretim alanlarında yürütülecektir.. Bu 
alanlardan solgunluk belirtileri gösteren bitki örnekleri alınarak laboratuvara getirilecektir. 
Enfekteli bitki dokularından patojenin izolasyonu yapılacak ve her izolat tek spor izolasyonu 
yöntemi ile saflaştırılacaktır. Irk ayrım seti kullanılarak Türkiye’deki patojen ırkları tespit 
edilecektir. Ayrıca bu projesi kapsamında yerel bezelye genotiplerinin hastalığa karşı 
reaksiyonları da araştırılacaktır. Yeni geliştirilecek olan yerli çeşitlerimizin Fop’un yaygın 
olan ırkına karşı reaksiyonunun bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmadan elde edilecek 
sonuçlar ile hastalığın ülkemizdeki durumu ortaya konulacak, ırkların tespiti ile bezelye 
ıslahında dayanıklı çeşit geliştirilmesine katkıda bulunulacak sonuç olarak patojen kaynaklı 
ekonomik kayıpların azalmasına katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Entegre mücadele, Fusarium oxysporum f.sp. pisi, Bezelye 
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Toplanan bulaşık yaprak örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucunda toplam 48 adet izolat 
elde edilmiştir (Denizli:8, Manisa:24, İzmir:16). İzole edilen 48 adet örnek saflaştırılarak 
eğik agarda uzun süreli muhafaza için +4ºC’ye alınmıştır. Surveyler sonucunda hastalık 
yaygınlığı sırayla İzmir %66,66, Manisa %50 ve Denizli %21,052 olarak belirlenirken 
hastalık oranı %26,80 Denizli, %24,74 İzmir ve %20,90 Manisa olarak belirlenmiştir. 
Örnekler +4ºC’de eğik agarda LBA ortamında muhafaza edilmektedir. Thermo Scientific 
GeneJet Plant Genomic DNA Purification Mini Kit ile fungus DNA izolasyon çalışmalarına 
başlanmıştır. Kit ile protokole uygun şekilde 48 izolatın DNA izolasyonları tamamlanmıştır. 
Elde edilen DNA’lar -80ºC’de muhafaza edilmektedir. Projede kullanılan 15 adet SSR 
primerlerin gradient PCR ile sıcaklıkları belirlenmiştir. PCR reaksiyon bileşenleri 
hazırlandıktan sonra belirlenmiş sıcaklık döngüleri ayarlanarak, programlanmış Thermal 
Cycler (Biorad T100) cihazında reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. PCR sonrası elde edilen 
DNA fragmentleri agaroz jele (%2) yüklenmiştir. Mevcut 15 primerin PCR analizleri 
yapılmış ve jel görüntüleri çekilmiştir. Jel görüntüleri üzerinde polimorfik bant varlık ve 
yokluğuna göre (0/1) bant skorlamalarına başlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Arpa yaprak lekesi, Hordeum vulgare, Rhynchosporium 
commune, scald, SSR markör. 

 

Proje Başlığı Akdeniz Bölgesi Muz Üretim Alanlarında Fusarium 
Solgunluğu Hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense)’nın Durumu ve Entegre Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/1032 
Proje Lideri Mümine ÖZARSLANDAN 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019- 2020 
Projenin Toplam Bütçesi 100.000 TL 

Proje Özeti: Tüm izolatlar Fusarium cinsine özel universal primerler ve spesifik 
primerler ile taranmıştır. Öncelikle EF1, EF2 primerleri ile PCR yapılmış, daha sonra elde 
edilen PCR ürünü ile Fa+7, Ra+6 primerleri ile tekrar PCR yapılmıştır ayrıca ITS1, ITS4 ile 
PCR yapılmıştır. Çalışmada kullanılan Fusarium oxysporum f. sp. cubense’nin ırk4’üne 
spesifik primer olan FocTR4 ile de PCR yapılmıştır. Pozitif kontrol olarak Ürdün’den (Nida 
SALEM, Ürdün Üniversitesi Ziraat Fak.) temin edilen Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense’nin ırk4’üne ait DNA kullanılmıştır. Spesifik primer ile yapılan PCR’dan elde edilen 
PCR ürünleri agoroz jelde yürütülmüştür. Jel görüntüsünde 460 bp’de pozitif kontrol ve 9, 
70, 83, 87, 101, 102, 104 numaralı örneklerden bant elde edilmiştir. Bu çalışmadan elde 
edilen PCR ürünlerinin nükleotit dizilimlerini belirlenmesi amacıyla DNA sekans analizine 
gönderilmiştir. Sekans sonuçları NCBI-BLAST yazılımı kullanılarak dünya çapındaki birçok 
araştırmacının gen bankasındaki veri tabanında oluşturduğu DNA dizileri ile kıyaslanarak 
benzerlik oranları (%) bulunmuştur. Bu çalışmaya göre universal primerler ile taranan 
izolatların 25 adeti Fusarium oxysporum, 32 adeti ise Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
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izolatları ile benzerlik göstermiştir. Ayrıca 3 adet izolat FOCTR4 spesifik primeri ile yapılan 
PCR ürünüde sekans analizi yapılmış Sekans sonuçları NCBI-BLAST yazılımı kullanılarak 
dünya çapındaki izolatlar ile kıyaslanmış ve %100 Fusarium oxysporum f. sp. cubense’ye ait 
ırk4 ile benzerlik göstermiştir. Böylece 70, 87 ve 104 numaralı örneklerin Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense’ye ait ırk-4 olduğu spesifik primer ve sekans analizi ile 
doğrulanmıştır. Ayrıca Patojenisite çalışmaları, örnek alma çalışmaları sonucunda, moleküler 
olarak karakterize edilen Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. sp. cubense izolatları 
muz bitkilerinde patojen olup olmadıkları test edilmiştir. Denemeden 60 gün sonra, hastalık 
simptomların muz bitkisinin rizomlarında oluşan renk değişimini Li ve ark. (2014) tarafından 
geliştirilen 0-3 skalasına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen skala değerleri kullanılarak 
izolatlara ait hastalık şiddeti hesaplanmıştır. Patojenisite çalışmaları sonucu en virülent izolat 
olarak Mersin Anamurdan elde edilen 104 nolu izolat bulunmuştur. Bu izolat moleküler 
çalışmalar sonucunda Irk 4 olarak belirlenmiştir. Çalışmada hastalık şiddeti %91,66 olarak 
bulunan 104 numaralı izolat, daha sonraki çalışmalarda fungal materyal olarak 
kullanılacaktır. 

 

Proje Başlığı Çukurova’da Septorya Yaprak Lekesi Etmeni 
[Zymoseptoria tritici (Desm.)Quaedvlieg&Crous]’nin 
Biyolojisi, Hastalığın Epidemiyolojisi ve Tahmin-Erken 
Uyarı Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Araştırmalar  

Proje Lideri Gülsüm ÜNAL 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Toplam Bütçesi 78.000 TL            

       Proje Özeti: Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni Zymoseptoria tritici, buğday üretim 
alanlarında yaygın olarak görülen ve iklim koşullarına bağlı olarak epidemi yapabilen bir 
fungustur. Hastalık Doğu Akdeniz Bölgesi’nde buğday alanlarında en önemli hastalıklardan 
birisi olup, ekim yapılan alanların yaklaşık %60’ında gözlenmiştir. Çukurova, ülkemizin 
önemli buğday üretim alanları arasında olup, iklim koşulları açısından Septorya yaprak lekesi 
hastalığının gelişimi içinde uygundur. Bu çalışmada, Zymoseptoria tritici’nin biyolojisi ve 
hastalığın iklimsel faktörlerle olan ilişkileri ayrıntılı olarak incelenecektir. Patojenin in vivo 
enfeksiyon koşullarının belirlenmesi çalışmalarında sıcaklık, ışık, yaprak ıslaklık süresi gibi 
veriler, tarla koşullarında ise hastalığın ortaya çıktığı iklimsel veriler ile hastalığın epidemisi 
ile ilgili tahmin ve erken uyarı modeli geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma sonucunda, 
bölgede yaygın olarak görülen, verim kayıplarına yol açan,  yoğun ilaç kullanımı nedeniyle 
çevre kirliliği ve buğday üretim maliyetlerinin artışına neden olan Septorya yaprak lekesi 
hastalığının entegre mücadelesine yönelik bilgiler elde edilecektir. 
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Proje Başlığı Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni 

Septoria tritici (Desm.)’nin Çukurova Koşullarında 
Verim Kaybına Olan Etkisinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/02/07 
Proje Lideri Tahsin AY 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 30.000 

Proje Özeti: Buğday, dünyada ve ülkemizde önemli bir tarımsal üründür. Ülkemiz 
buğday üretim alanlarının %7’si Çukurova illerindedir. Buğdayda önemli kayıplara neden 
olan fungal hastalıklar bulunmaktadır. S. tritici uygun çevre ve hassas çeşit yetiştirilmesi 
durumunda septorya yaprak lekesi için %60 hastalık şiddeti gözlenebilmektedir. Hastalığın 
Çukurova koşullarında oluşturduğu verim kayıplarını belirlemek amacı ile Doktora Tezi 
olarak bu çalışma belirlenmiştir. Yapılan patojenisi çalışmaları Yüreğir-89 çeşidinde %90 ve 
üzeri hastalık şiddeti oluşturan 4 izolat belirlenmiştir. Bu izolatlara karşı en duyarlı çeşitlerin 
Pandas ve Yüreğir-89 olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
Proje Başlığı Mantar Üretiminde Yeşil Küf Hastalığına Neden Olan 

Trichoderma aggressivum f. europaeum ve Trichoderma 
aggressivum f. aggressivum Irklarının Üretim 
Materyalinden Multipleks Real-time PCR İle Hızlı 
Tespiti 

Proje No  
Proje Lideri Görkem SÜLÜ 
Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 
Projenin İlgili Olduğu Dönem - 
Projenin Toplam Bütçesi 83.500 TL 
        Proje Özeti: Mantar üretimi ülkemizde sürekli bir artış ve yaygınlaşma eğilimi 
içerisinde olup, üretimin %53’ünü Antalya ili tek başına karşılamaktadır. Son yıllarda, 
Korkuteli mantar üretim işletmelerinde yeşil küf (Trichoderma agressivum) hastalığı 
nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır. Kültür mantarı üretimi için gerekli olan 
sıcaklık ve nem koşulları aynı zamanda yeşil küf hastalığı için de uygun bir gelişme 
ortamıdır. Bu koşullarda, yeşil küf hastalığı kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür 
mantarı ile besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini 
sınırlandırabilmektedir. Yeşil küf hastalığına neden olan Trichoderma agressivum’un 4 farklı 
ırkı olmasına rağmen yalnızca iki ırkı (Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve 
Trichoderma aggressivum f. aggressivum (Th-4)) mantar üretim alanlarında epidemi 
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yapabilmektedir. Ülkemizde, hastalığa karşı ruhsatlı bir kimyasal bulunmamaktadır ve 
kullanılan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve bilinçsiz kullanımı, hem insan ve çevre 
sağlığını tehdit etmekte hem de üründe kalıntı sorununa neden olmaktadır. Dolayısıyla, 
etmenin inokulum kaynağı olan üretim materyallerinin etmen ile bulaşık olup olmadığının 
önceden belirlenmesi; hastalığa karşı gereken mücadele tedbirlerinin önceden alınması ve 
verim kayıplarının büyük oranda önüne geçilmesi açısından önemlidir. Projenin amacı, yeşil 
küf hastalığı etmeni T. aggressivum’un Th-2 ve Th-4 ırklarının üretim öncesi kompost ve 
örtü toprağından tespitini sağlayacak analiz metodunun geliştirilmesidir. Araştırma 
projesinin çalışma takvimi henüz başlamadığından, herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. 

Proje Adı Bazı Arpa Genotiplerinin Yaprak Leke, Rhynchosporium 
commune (Zaffarano, Mc Donalds&Linde) Hastalığına 
Karşı Reaksiyonlarının Tarla Koşullarında Belirtilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/17/A2/P4/223 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri Orhan BÜYÜK 
Proje Yürütücüleri Dr.Aydan ARAZ, Aysel YORGANCILAR,  Soner 

YÜKSEL 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 55.000 
        Proje Özeti: Arpalarda yaprak lekesi etmeni olan Rhynchosporium commune bitkide 
gelişme ve verimi önemli derecede etkilemektedir. Patojen, Türkiye’de arpanın en önemli 
hastalıklarından birisidir ve gelişmesi için uygun koşulları bulduğunda, ürün kaybının %10-
40’ı bulduğu bildirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, materyal olarak Türkiye’de 
yetiştirilen bazı arpa çeşitleri (63 adet) ve Eskişehir TAE’ne ait ileri kademe arpa hatları (46 
adet) 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme deseninde Eskişehir’de 2017-2018 ve 2018-
2019 sezonlarında testlenmiştir. Testlemede R. commune’nin 5 virülent izolatı karışım 
halinde tarla koşullarında bitkilerinin 2-3 yapraklı olduğu dönemden kardeşlenme dönemine 
kadar (Zadoks 10-30) olan dönemde 3 kez uygulanmıştır. Çalışmalar sonucunda arpada, 
önemli ölçüde ürün kayıplarına sebep olabilen R. commune ile mücadelede, bazı arpa çeşit 
ve ileri kademe arpa hatlarının hastalık etmenine karşı gösterdiği dayanıklılık 1-9 skalasına 
göre belirlenmiştir. Alınan sonuçlara göre çeşitlerden %2 si çok dayanıklı (Hilal and 
REBELLE / ST5807), %8’i dayanıklı (Avcı-2002, Sabribey, SONATA / 4 / ERG // 364 TH 
/ TOK / 3 / ERG, YUBİLEY 100 / ORZA-96, BURGAZ / K-304, ERGİNEL 90 / 5 / 4056 / 
GZK // 784 / 3 / 5548 / 4 / WBELT-14, ST4512 / ST5816, WKN5185 / 82 // CARLA), %33’ü 
hassas ve %13’ü çok hassas (Akhisar, Atılır, Bilgi-91, Epona, Martı, Özen, Samyeli, 
Sladoran, Zeynelağa, Aday-6 / 5 / ChiCm / An57 // Albert / 3 / ICB-102379 / 4 / Gk Omega 
/ 6 / Zaida, HAMIDIYE-85 / IMPACT, İNCE-04, NE89747 / Zarjau // Dobrinya, ST5819 / 
SLADORAN) bulunmuştur. Verim kademesindeki  hatlardan ise %12 si dayanıklı, %55’i 
orta dayanıklı, %33’ü hassas olarak belirlenmiş çok dayanıklı ve çok hassas düzeyde 
materyal tespit edilmemiştir. Reaksiyon çalışmaları sonucunda hastalığa karşı dayanıklı 



75 
 

 
Proje Başlığı İzmir İlinde Karanfillerde Solgunluğa Neden Olan 

Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’nin Yaygınlığının 
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 
(DOKTORA) 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/08 
Proje Lideri Ceren CER 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem  01/01/2019-31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi 60.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı, İzmir’de örtü altı karanfil üretim alanlarında 
Fusarium solgunluğuna neden olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’nin yaygınlığını 
belirlemek ve etmene ait izolatları elde etmek, bu izolatların ırk tespiti çalışmalarının 
yapılarak yaygın olan ırk veya ırkları saptamaktır. Ayrıca hastalığa karşı toprak 
dezenfeksiyonu çalışmaları ile bazı fungisitlerin etkililiklerini in vitro, in vivo ve sera 
koşullarında değerlendirmektir. Bu proje; Türkiye’de Fusarium solgunluğu hastalığına neden 
olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’nin ırk/ırklarının belirleneceği ve toprak 
dezenfeksiyonunun üretim sezonu içerisinde çeşitli fungisitlerle desteklenerek kombine bir 
mücadelenin uygulanacağı ilk çalışma niteliğinde olacaktır. 
          Bu amaçla; 2017 yılında survey ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Hastalığın İzmir ilindeki bulaşıklık oranı belirlenerek etmene ait izolatlar elde edilmiştir. 
Elde edilen izolatlarla patojenisite ve virulenslik belirleme çalışmalarına başlanmış ve testler 
‘Karanfil Gövde Parçalarına İnokulasyon’ ve ‘Köklendirilmemiş Karanfil Çeliklerinin Spor 
Süspansiyonuna Daldırılması’ olmak üzere 2 farklı yöntem ile yürütülmüştür. Arazi 
çalışmalarının 1. yılı olan 2016-2017 üretim sezonunda, toprak dezenfeksiyonu ve fungisit 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Hastalıklı bitki sayımları bir üretim sezonu (11 ay) 
boyunca sürdürülmüş ve nihai değerlendirmeler yapılmıştır. 2016-2017 yılı üretim sezonu 
toprak dezenfeksiyonu uygulamalarının ekonomik analizleri de gerçekleştirilmiştir. 2017 
yazında (arazi çalışmalarının 2. yılı) 2017-2018 üretim sezonu toprak dezenfeksiyonu ve 
fungisit uygulamalarına başlanmıştır. Arazi çalışmalarının 2. yılında toprak dezenfeksiyonu 
çalışmaları 2 ayrı üretici serasında gerçekleştirilmiştir. İlk deneme Urla-Zeytinalanı’nda 
kesme çiçek karanfil üretimi yapılan bir serada, ikinci deneme ise Seferihisar ilçesi’ndeki bir 
anaçlık karanfil üretim tesisinde kurulmuştur. Fungisit denemesi de yine Seferihisar’daki 
anaçlık karanfil üretim tesisinde kurulmuştur. Denemelerin kurulmasının ardından hastalıklı 
bitki sayımları bir üretim sezonu (11 ay) boyunca periyodik olarak sürdürülmüş ve nihai 
değerlendirmeler yapılmıştır.  Yine 2017-2018 yılı üretim sezonunda toprak dezenfeksiyonu 
uygulamalarına göre kesilen çiçek adetleri periyodik olarak her kesimde kaydedilmiş ve 

bulunan arpa çeşit ve hatları gelecekte ıslah çalışmalarında dayanıklılık kaynağı olarak 
kullanılabilir ve hastalığın sorun olduğu yörelerde ekilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Rhynchosporium commune, Arpa, Çeşit, hat, Patotip, Reaksiyon, 
İnokulasyon 
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m2’den alınan çiçek verimi belirlenmiştir. Böylece çalışmanın arazi koşullarındaki mücadele 
çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında arazi çalışmalarının yanı sıra survey çalışmaları 
sonrasında elde edilen Fusarium izolatlarının tek spor izolatları elde edilmiş ve klasik 
tanılamalara başlanmıştır.  
        2019 yılında ise izolatların virulenslik belirleme, klasik ve moleküler tanılama 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra 2018 yılında toprak dezenfeksiyonu 
uygulamalarına göre elde edilen m2’den alınan çiçek verimi verilerinden ekonomik analizler 
gerçekleştirilmiştir. 

 
 
Proje Adı Mantar Üretiminde Yeşil Küf (Trichoderma spp.)  

Hastalığına Karşı Alternatif Mücadele Yollarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/7/02/03 
Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 
Proje Lideri Dr. Mehmet AYDOĞDU  
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017 – 31.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 30.000 TL 
        Proje Özeti: Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) dünyada kültür mantarı 
üretiminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ülkemizde ise üretimin yarısından fazlasını 
karşılayan Antalya’nın Korkuteli ilçesi kültür mantarı üretim merkezi olarak 
nitelendirilebilir. Son yıllarda ilçede mantar üretiminde yeşil küf hastalığının (Trichoderma 
spp.) mücadelesi konusunda yaşanan sıkıntılar bu konuda çevre dostu, kalıntı sorunu 
oluşturmayan mücadele metotlarını içeren araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında Korkuteli ilçesinde 12 lokasyonda 82 üretim 
işletmesinden mantar kompostu, örtü toprağı ve mantar dokularını içeren toplam 71 numune 
alınmıştır. Numunenin % 33.8’i yeşil küf hastalığı ile bulaşık bulunmuş ve 24 Trichoderma 
izolatı elde edilmiştir. Bu izolatların 13’ünün Trichoderma agressivum f. agressivum (Th4) 
olduğu belirlenmiştir. Th4, Kuzey Amerika’da kültür mantarı üretiminde epidemilere neden 
olan yeşil küf hastalığının agresif türü olarak bilinirken, 2017 yılında bu tür Macaristan’da 
aynı zamana tekabül olarak da Türkiye’de bu çalışma ile ilk kez saptanmıştır. 11 izolatın ise 
yeşil küfün agresif olmayan türü (Trichoderma harzianum (Th1)) olduğu belirlenmiştir. Bu 
bulgular ile üretimin temel materyallerini oluşturan mantar kompostu ve örtü toprağının yeşil 
küf hastalığının inokulum kaynakları arasında olduğu saptanmıştır. Patojenisite 
çalışmalarıyla her iki türe ait izolatların mantar kompostunu ve örtü toprağını kolonize 
edebildiği saptanmış ve reizolasyonlar ile patojenisite testleri tamamlanmıştır. Morfolojik 
olarak teşhis edilen izolatlar moleküler tanılama ile de teşhisleri desteklenmiş ve Gen 
bankasına sekansları girilmiştir. 2018 yılında iki adet Th4 izolatı (Çom 1 ve 39) mücadele 
çalışmalarında kullanılmıştır. Mücadele çalışmalarında örtü toprağındaki inokuluma 
dezenfektan özellikli bileşikler [hidrojen peroksit (H202), formaldehit (CH2O), sodyum 
hipoklorit (NaOCl) ve klor (sıvı formülasyonda)] üç farklı dozda denenmiştir. Söz konusu 
bileşikler hastalığa karşı etkili bulunurken, klor her üç dozda da etkili bulunmuştur. Başka 
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bir denemede ise farklı sıcaklık uygulamalarının hastalığa karşı etkinliği araştırılmıştır. Bu 
çalışmada her üç sıcaklık (60 °C, 90 °C ve 120 °C) uygulamasının da hastalığa karşı etkili 
olduğu belirlenmiştir. Mantar çeşitlerinin (beyaz ve kahverengi) hastalığa karşı 
duyarlılıklarının araştırıldığı denemede ise kahverengi (kestane) mantarlarının beyaz şapkalı 
mantarlara göre hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu saptanmıştır. 2019 yılında ise daha 
önceki çalışmada hastalığa karşı etkili bulunan klor ve sodyum hipoklorit uygulamaları 
kalıntı analizi için tekrarlanmış ve bu uygulamalarda 3. dozlardan alınan numuneler Antalya 
Gıda Kontrol Laboratuvarında 484 etken madde açısından analiz edilmiştir. Sonuç olarak 
numunelerde herhangi bir kalıntı bulunmamıştır. 2019 yılında ayrıca hastalığın biyolojik 
mücadelesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle mantar 
kompostundan izole edilen 8 adet bakterinin in vitro da yeşil küfe karşı antagonistik 
potansiyelleri araştırılmıştır. Bu izolatlardan 5 bakteri in vitro da yeşil küfe karşı güçlü 
antagonistik etki göstermiştir. Sözkonusu 5 bakteri, iki adet ticari bakteriyel preparat 
(Pseudomonas fluorescens strain Pf1 ve Bacillus subtilis QST 713) ve bir adet fungal 
biyolojik preparat (Ampelomyces quisqualis strain Ag1) Th4’ün iki izolatına (Çom1 ve 39) 
karşı hem kompost hem de örtü toprağı uygulamaları olarak iki ayrı denemede test edilmiştir. 
Komposta bakteri uygulamaları hastalığa karşı etkili bulunmuş ve bu uygulamaların kontrol 
parsellerine göre mantar veriminde % 24.79 ile % 40.21’lik arasında değişen oranlarda artışa 
neden olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde örtü toprağına yapılan bakteri uygulamalarının da 
verimde % 8.32 ile % 38.21 oranında artışa neden olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Agaricus bisporus, yeşil küf, Trichoderma spp., mücadele 
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BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI 

PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÖZETLERİ 
(03-08 Şubat 2020 / ANTALYA) 
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II. BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI 
III. GÜNDEM ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER 
IV. ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 

1. Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
2. Mısır Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
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12. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi  
13. Çilek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
14. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
15. Ülkesel Meyve Sinekleri Araştırma Projeleri 
16. Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı 

Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması 
17. Ülkesel Antepfıstığı Psillidi Araştırma Projeleri 
18. Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projeleri  
19. Nar Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
20. Münferit Projeler 

 
V. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ  
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1. 

 
Ülkesel Proje Adı 

BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü Dr. Numan BABAROĞLU(Ankara ZMMAE) 
 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süne (Eurygaster spp. 

Hemiptera: Scutelleridae) ve Kımıl (Aelia spp. Hemiptera: 
Pentatomidae) Kışlak Alanlarında Entomopatojen 
Nematod Türlerinin Belirlenmesi, Entomopatojen 
Nematodların Süne ve Kımıl Mücadelesinde Kullanım 
Olanaklarının Araştırılması  

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/10 (Doktora) 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Aydın PEÇEN (DiyarbakırZMAE) 
Proje Yürütücüleri  
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017 - 31/12/2018 
Projenin Toplam Bütçesi 2017: 15000 TL           2018: 10000 TL 

Proje Özeti: Buğday (Triticum aestivum L.) ülkemizde en yaygın yetiştiriciliği yapılan en 
önemli kültür bitkilerinden birini oluşturmaktadır. Buğday üretiminde ekonomik kayıplara 
neden olan ana zararlılar Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) ve Kımıl (Aelia 
spp. Hemiptera: Pentatomidae)’dır. Bu çalışmada, daha önceki çalışmalarla ülkemizde tespit 
edilmiş üç ülkesel Entomopatojen nematod (EPN) izolatının [Steinernema carpocapsae 
(Karadeniz izolatı), S. feltiae (izolat 09-31) (Aydın izolatı) ve Heterorhabditis bacteriophora 
(izolat 09-43) (Aydın izolatı)] üç ayrı doz uygulamalarının farklı sıcaklıklarda laboratuvarda 
Süne ve Kımıl erginleri üzerindeki ve doğal koşullarda Süne erginleri üzerindeki etkinlikleri 
araştırılmıştır. Etkinlik denemelerinde, enfektif larvalar (IJs) 25, 125 ve 200 IJs cm-2 olacak 
şekilde plastik kaplar içerisine doldurulan toprağa uygulanarak farklı sıcaklıklarda Süne ve 
Kımıl erginleri üzerindeki etkinliklerine bakılmıştır. Ayrıca EPN’lerin doğal koşullarda Süne 
erginleri üzerindeki etkinliklerinin belirlenmesi için kışlak alanında oluşturulan parsellere ve 
küvet içerisine uygulamalar yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen sonuçlara göre, 
EPN'lerin plastik kaplar içerisinde toprağa yapılan uygulamalarında Süne erginleri üzerinde 
meydana getirdiği en yüksek ölüm oranı 200 IJs cm-2 dozundaki uygulamalarda 15°C ve 
12°C sıcaklıkta sırası ile %75 ve %70 oranlarında S. carpocapsae izolatında meydana 
gelmiştir. EPN'lerin Kımıl erginleri üzerinde meydana getirdiği en yüksek ölüm oranı ise 200 
IJs cm-2 dozundaki uygulamalarda 15°C ve 12°C sıcaklıkta sırası ile %75 ve %70 oranlarında 
S. carpocapsae izolatında meydana gelmiştir. Doğal koşullarda Süne erginleri üzerindeki 
etkinliğinde ise, S. carpocapsae, S. feltiae ve H. bacteriophora izolatlarının sırasıyla %15, 
%10 ve %6.25’lik ölüm oranları ile düşük etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler Entomopatojen nematodlar, Steinernema, Heterorhabditis, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Eurygaster, Aelia, Biyolojik 
mücadele 

 
DEVAM EDEN PROJELER 
  
Proje Başlığı İç Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarındaki Ekin 

Bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera: Rutelidae)]’nun 
Mücadelesine Esas Biyo - Ekolojik Kriterlerinin 
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/250      
 

Proje Lideri Emre AKCİ (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019 – 31.12.2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2018: 25.000 TL           2019: 20.000 TL 
2020: 15.000 TL  

Proje Özeti: Proje kapsamında buğday-arpa yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz 
yönde etkileyen zararlılardan Ekin bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera:Rutelidae)]’nun 
mücadelesine yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Ekin bambul 
mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler ile iklim koşullarının söz konusu kriterlere olan 
etkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca geçici ruhsat verilen insektisitin Ekin bambulu 
erginlerine, Ekin kamburböceği mücadelesinde tohum ilaçlamalarında kullanılan 
insektisitlerin de Ekin bambulu larvalarına etkisi belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Proje çalışmalarının başladığı 2018 yılında zararlı ile bulaşık olduğu tespit edilen TİGEM’e 
Konya-Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait tarlada zararlının biyo-ekolojik kriterlerinin 
belirlenmesi amacıyla 2019 yılında da çalışmalara devam edilmiştir. Belirtilen alanda Mart 
ayının ilk haftasında başlamak üzere periyodik arazi çıkışları yapılmış Kasım ayı sonuna 
kadar tarlanın 12 farklı noktasından toprak 25-30 cm derinliğe kadar kazılarak zararlının 
yumurta, larva ve pupa dönemleri belirlenmiştir.  

Haziran ayı başından itibaren 1/4m2’lik çerçevelerle tarla içerisinde zigzaklar halinde 
yürünerek 12 farklı noktasından çerçeve içindeki ergin birey sayımı yapılmış, Ergin 
sayımlarına ergin ölümlerinin sonuna kadar haftalık olarak devam edilmiştir. Çalışmalar 
sırasında zararlının erginleri toplanmış, teşhis amacıyla konu uzmanına gönderilmiş ve 
çalışmaların yürütüldüğü alanda bulunan türün Anisoplia austriaca olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca, Ekim ayının son haftasında tohum ilaçlaması denemesi de kurulmuş ve kullanılan 
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insektisitlerin biyolojik etkinliklerini tespit etmek amacıyla ekimi takip eden erken 
ilkbaharda larva faaliyetinin başladığı günlerde tek sayım yapılacaktır.  
Yapılan sayımlar sırasında konukçu bitkinin fenolojisi Zadoks skalasına göre kaydedilmiş, 
bunun yanı sıra yıl boyunca iklimsel veriler; hava sıcaklığı ve orantılı nem verileri de daha 
sonra değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. 

 
 

2. Ülkesel Proje Adı 
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA 
VE EĞİTİM PROJESİ  

 Koordinatörü Vahdettin AKMEŞE  (Adana BMAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Doğu Marmara Bölgesinde Mısır (Zeamays L.)’da Zararlı 

Lepidoptera Türleri ile Predatör ve Parazitoitlerin 
Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/12-03/01-01 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bornova 
Proje Lideri Özge HELVACIOĞLU (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüleri Vesile URİN (2016-2019) 

Yavuz AĞI (2016-2019) 
Aysun METE (2017-2019)  
Münevver KODAN (2017-2019) 
Gülten YAZICI (2017-2019) 
Didem CORAL ŞAHİN (2017-2019) 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 60.000 TL 

Proje Özeti: Türkiye tahıl üretiminde, buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer alan mısır 
bitkisi (Zeamays L.), Doğu Marmara Bölgesi’nde en önemli kültür bitkilerinden biridir. Çok 
sayıda kullanım alanına sahip olan mısır bitkisinin bölgede bilinçsiz kimyasal mücadele 
uygulamaları, üst üste ekilişler gibi nedenlerle bitki koruma alanında özellikle de mısır 
zararlıları ile ilgili sorunlarda artış görülmeye başlamıştır. Mısır bitkisinin primer ve 
potansiyel zararlılarının büyük bir çoğunluğunu Lepidoptera türleri oluşturmaktadır ve 
bölgede bu konuda yapılan detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bölge için önemli bir kültür 
bitkisi olan mısırdaki entomolojik sorunlara ışık tutmak amacıyla ele alınan bu çalışma, Doğu 
Marmara Bölgesi’nin en fazla mısır ekimi yapılan Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde 
yürütülmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında yürütülen çalışma sonucunda, mısırda zararlı olduğu 
bilinen Agrotisipsilon (Hufnagel), Acantholeucania(=Mythimna) loreyiDuponchel, 
Pseudaletia(=Mythimna) unipuncta(Haworth), Helicoverpaarmigera (Hübner) (Noctuidae) 
ve Ostrinianubilalis (Hübner) (Crambidae) türleri tespit edilmiştir. En yaygın tür olarak 
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saptanan O. nubilalis’in, bulaşma oranının mısır bitkisinin olgunlaşma döneminde en yüksek 
düzeye ulaştığı gözlenmiştir. Çalışmada Düzce, Kocaeli, Sakarya illerindeki mısırkurdu 
yumurtalarından TrichogrammabrassicaeBezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 
türü yumurta parazitoiti tespit edilmiştir.  
Doğu Marmara Bölgesi’ndeki mısır yetiştirilen alanlarda, Coccinellidae, Anthrocoridae, 
Nabidae, Miridae, Chrysophidae familyalarına bağlı çok sayıda predatör tür saptanmıştır.  
Ayrıca tespit edilen zararlı Lepidopter türlerin larva ve pupalarından, Diptera takımı 
Tachinidae ve Sarcophagidae familyalarından, Hymenoptera takımı Braconidae, 
Chalcidoidea, Ichneumonidae familyalarından parazitoitler elde edilmiştir.  
Bölge doğal düşmanların yaşamını sürdürmesi için uygun flora ve iklime sahip olduğundan, 
zararlı ile mücadelede gereksiz kimyasal uygulamalardan kaçınıp, varlığı tespit edilen doğal 
düşmanlar yaygınlaştırılarak uygulanacak entegre mücadele metotları ile zararlının kontrol 
altına alınabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler Mısır, Lepidoptera, Parazitoit, Predatör, Doğu Marmara 

Bölgesi 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki 

Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin 
Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/1 
Proje Lideri Mehmet ÇULCU (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 20000 TL            2018: 10000 TL                     
2019: 10000 TL            2020: 10000 TL 

Proje Özeti: Projenin amacı,  Ülkemiz mısır ekiminde önemli bir yere sahip olan İç Anadolu 
bölgesi mısır ekiliş alanlarında zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık 
ve yoğunluklarını belirlemektir. Bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar 
açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile 
bu eksikliği tamamlamak, ayrıca bundan sonra yapılacak çalışmalara temel veriler sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Çalışmalar, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre 
yapılmış olup;  sürveyler mısırın 3 farklı fenolojik döneminde (2-4 yapraklı dönem; 6-8 
yapraklı-orta helezon dönemi ve olgunluk dönemi) gerçekleştirilmiştir. 

Sürveyler,  
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2019 yılında Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri illeri mısır ekim alanlarında sürveyler 
gerçekleştirilmiştir. Mısırın en fazla tarımı yapılan Karaman (Merkez, Kazımkarabekir, 
Ayrancı), Niğde(Bor, Altunhisar, Merkez), Nevşehir (Derinkuyu, Acıgöl, Gülşehir, Avanos), 
Kayseri (İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, Sarıoğlan, 
Pınarbaşı) ilçelerinde mısırın üç farklı fenolojik dönemlerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan sürveylerde Karaman, Niğde, Nevşehir ve Kayseri illerinde zararlı türler olarak, 
Thrips türleri (Tysanoptera), Yaprak pireleri (Hemiptera: Cicadellidae), Yaprakbitleri 
(Hemiptera: Aphididae), Kırmızı örümcek (Eriophyidae) ve Lepidoptera takımına ait türler 
tespit edilmiştir. 

Yaprak piresi ve yaprak bitinin sürvey yapılan bütün illerde en yüksek yaygınlık ve bulaşma 
oranlarına sahip zararlılar olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda söz konusu zararlıların 
yoğunluk açısından da ilk sıralarda yer aldıkları tespit edilmiştir. Yaprak pireleri, mısırın 2-
4 yapraklı olduğu dönemde daha düşük yoğunlukta iken, mısırın fenolojisi ilerledikçe tüm 
sürvey alanlarında bulaşma oranları %100’ e kadar ulaşmıştır. 

Yaprak pirelerinden en yoğun olarak Zyginidia sohrabtürü, bunu takibenPsammotettix türleri 
ve Laodelphax striatellus tespit edilmiştir. 

Mısırın olgunluk döneminde yapılan sürveyler de tüm alanların kırmızı örümcek ile bulaşık 
olduğu ve özellikle alt yapraklarda zararın yüksek olduğu ancak zararlıyı baskı altına alan 
Stethorus (Coleoptera: Coccinellidae)  türlerinin de yoğun olduğu görülmüştür. 

 Mısırın olgunluk döneminde sürvey yapılan bütün illerin (Nevşehir hariç) Thrips türleri 
(Tysanoptera) ile bulaşık olduğu, ancak yoğunluğunun çok düşük olduğu görülmüştür. 
Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde 2-4 ve 6-8 yapraklı dönemde de düşük yoğunlukta 
görülmüştür. 

Mısırın 2-4 yapraklı döneminde Lepidoptera takımına ait Bozkurt türlerine Karaman, Niğde 
ve Nevşehir illerinde rastlanılmamış, Kayseri ili Kocasinan ilçesinde sadece bir lokasyonda 
düşük yoğunlukta rastlanmıştır. Ancak Mısır Çizgili Yaprakkurdu sürvey yapılan bütün 
illerimizde yaygın olarak bulunmuş, sayım yapılan noktalarda yoğunluk az olsa da tarla 
genelinde ekonomik zarar eşiğinin üzerinde  (2 larva/bitki) olduğu görülmüştür.  

Mısırın olgunluk döneminde ise sürvey yapılan bütün illerin Mısır Yaprak kurtları ve 
Yeşilkurt türleri ile bulaşık olduğu belirlenmiş ancak düşük yoğunlukta oldukları 
saptanmıştır. Lepidoptera takımına ait türlerin yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı küçük 
alanlarda lokal olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 

Ayrıca 2017-2018 yılında yapılan sürveylerde mısırın 2-4 yapraklı döneminde Mısır Çizgili 
Yaprakkurdu’na hiç rastlanılmamış, ancak 2019 yılında İç Anadolu Bölgesinin bütün 
illerinde yaygın ve yoğun olduğu görülmüştür.  

Konya ilinde tespit edilen diken kelebeği Vanessa cardui, L., 1758 (=Cynthiacardui) 
(Lepidoptera: Nymphalidae)  popülasyonu çok yükselmiş ve ilin genelinde mısır, ayçiçeği ve 
şeker pancarında zararlı olduğu gözlemlenmiştir. Mısırın 2-4 yapraklı döneminde bir bitkide 
7 larva olduğu görülmüştür. Polifag bir tür olan diken kelebeği, zaman zaman bazı kültür 
bitkilerinde de beslendiği görülebilmektedir (Kelly and Debınskı, 1999).  
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Çalışma sonucunda; Coccinellidae, Nabidae, Miridae, Anthocoridae, Lygaeidae, Rhopolidae, 
Berytidae, Aeolothripidae, Chyrsopidae, Chrysomelidae familyalarına bağlı faydalı türler 
tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmada tespit edilen zararlılar (Thrips türleri, Yaprak pireleri, Yaprakbitleri, 
Kırmızı örümcek ve Lepidoptera takımına ait türler) zaman zaman ekonomik zarar eşiğinin 
üzerinde bir yoğunlukta görülsede, söz konusu zararlıların faydalıları yüksek yoğunlukta 
olduğu tespit edilmiştir.  

2020 yılında Ankara, Kırıkkale ve Eskişehir illeri mısır ekim alanlarında sürveyler 
gerçekleştirilecektir. 

 
 
Proje Başlığı Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae)’e 

Karşı Tuzak Bitki Yöntemi İle Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P4/1355 
Proje Lideri Erkan YILMAZ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2019: 45.000 TL           2020: 35.000 TL 
2021: 25.000 TL         2022:15.000 TL 

Proje Özeti: Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de Sesamia nonagrioides 
Lef. (Lepidoptera, Noctuidae) mısır tarımının en önemli zararlısıdır. S. nonagrioides ülkemiz 
ılıman iklim kuşağında kimi zaman %100 e varan ürün kaybına neden olmaktadır. Günümüze 
kadar yürütülen çalışmalarda bu zararlının mücadelesinde henüz yeterli başarı 
sağlanamamıştır.  

Dünyada zararlılarla mücadelede habitat yönetimine dayalı tuzak bitki metodu hızla 
yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemde zararlı için çekici bitki tarla dışına ana ürünü çevreleyecek 
şekilde ekilmekte ve zararlı ana ürün bitkisinden uzaklaştırılmaktadır. Farklı ülkelerde mısır 
alanlarında bulunan diğer gövde delicilerine karşı tuzak bitki çalışmaları başarılı bir şekilde 
yürütülmüş sonuçlandırılmıştır. S. nonagrioides türü ile laburatuvar şartlarında konukçu 
tercihi konusunda bir çalışma yürütülmüş ve ümit var sonuçlar elde edilmiştir.  
Yapılması düşünülen bu projenin ilk aşamasında S. nonagrioides’in ülkemizdeki (Ege 
Bölgesi; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla. Güneydoğu Anadolu Bölgesi; 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa. Akdeniz Bölgesi; Adana, Mersin, 
Osmaniye, Hatay, Antalya, Isparta, Burdur) konukçuları araştırılacaktır. Gerek survey 
sonucunda saptanan uygun konukçular gerekse literatürde başarılı olarak bildirilen çeşitler 
2019-2020 yıllarında zararlının tercihine sunulacaktır. Bu çalışmalar sera ve açık alanda 
yürütülecektir. Ayrıca tuzak bitki çalışmalarının saptanmış yumurta parazitoitlerine etkisi de 
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araştırılacaktır. Elde edilecek sonuçlar zararlının mücadelesinde kullanılmak üzere bilim 
dünyasına sunulacak ve daha sonra yürütülecek çalışmalara rehber niteliğinde olacaktır. Bu 
çalışmalardan elde edilecek veriler Mısırda Zirai Mücadele Teknik Talimatı ve Entegre 
Mücadele Teknik Talimatında yer alacaktır. 

 

 
3. 

 
Ülkesel Proje Adı 

PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Pamuk ve Süs Bitkilerinde Unlu Bit Türleri 
[(Hemiptera: Pseudococcidae)]’nin Yayılışı, 
Popülasyon Değişimi, Parazitoit ve Predatörlerinin 
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 
(Doktora) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (A) 
Bağlı Olduğu Proje Pamuk Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 
Bornova-İZMİR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarimsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) 

Proje Koordinatörü/Lideri Zir. Yük Müh. Fatma IŞIK GÜLSOY 
Proje Yürütücüsü Zir. Yük Müh. Fatma IŞIK GÜLSOY 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Aydin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:61.000 TL.,2022: 40.000TL., 2023:47.000 TL., 

Proje Özeti: Türkiye pamuk ve süs bitkileri tarımı açısından uygun bir coğrafik yapıya 
sahiptir. Pamuk ve Süs bitkileri geniş ekiliş ve yetiştirme alanlarına sahip olan Türkiye’de 
istilacı unlu bit türlerine ait farklı türler saptanmıştır. Ekonomik öneme sahip olan unlu bit 
türleri ile ilgili yapılacak olan bu çalışma ile Ege Bölgesi pamuk alanları ile İzmir İli süs 
bitkileri alanlarında unlu bit türlerinin, yayılış alanı, konukçuları, doğal düşmanları ve 
mücadele olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Aydın ve İzmir İli pamuk 
alanları ile İzmir İli süs bitkileri alanlarında 2021 yılında survey yapılarak önemli unlu bit tür 
ya da türleri belirlenecektir. Survey sonucuna göre belirlenen önemli unlu bit türü, parazitoit 
ve predatörlerinin popülasyon değişimi çalışmaları 2022 ve 2023 yıllarında yürütülecektir. 
Mücadele çalışmaları ise 2023 yılında gerçekleştirilecektir. İstilacı Unlu bit türleri ile ilgili 
yapılacak olan bu çalışma ile Aydın ili pamuk alanları ile İzmir İli süs bitkileri alanlarında unlu 
bit türleri, yayılış alanı, bulaşma oranları, konukçuları, predatör ile parazitoitleri, mücadeleye 
esas kritik biyolojik dönemleri, mücadelede kullanılacak olan bazı pestisitlerin etkinlikleri 
belirlenecektir. Sonuç olarak parazitoit ile predatör yoğunluğunu en az etkileyen, daha çevre 
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ve doğa dostu preparatların  pamuk ve süs bitkileri entegre mücadelesinde yer alması 
amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler  Unlu bitler, Pamuk, Süs bitkileri,  Predatör, Parazitoit.  

 
Proje Adı Pamuk Unlubiti (Phenacoccus solenopsis (Tinsley) 

(Hemiptera: Pseudococcidae)'ne karşı Pamukta 
Dayanıklılık Mekanizmasının Belirlenmesi 

Proje Türü Entegre 
Bağlı Olduğu Proje Pamuk Entegre Mücadele 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Seher TANYOLAÇ 
Proje Yürütücüsü Fatma IŞIK GÜLSOY 

Prf. Dr. M. Bora KAYDAN 
Doç. Dr. Özhan Şimşek 
Dr. Nazife Özkan 
Hasan Doğan 
Halil Dündar 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar E.Ü. Mühendislik fakültesi Biyomühendislik Bölümü 
(Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç) 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
(Ayten Dolançay ) 
Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 31/12/2025 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2021:45.200TL  2022:51.200TL  2023:217.100TL 
2024:5.500TL   2025:5.500TL 
Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
2021: 52.000 TL  2022: 41.000TL  2023: 
41.000TL 2024: 41.000TL 2025: 41.000TL 
     

Proje Özeti: Pamuk bitkisi tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye için en önemli tarım 
ürünlerinden birisi olup ekonomik değeri en yüksek ürünlerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi pamuk bitkisi de ekiminden hasadına kadar her gelişme 
döneminde birçok zararlının konukçusu durumundadır.  
Trips, kırmızı örümcek, yaprak biti, yaprak pireleri, beyazsinek, yaprak ve kozada zararlı 
Lepidopter türleri gibi zararlıların baskıları altında olan pamuk üretim alanlarına son yıllarda 
ülkemize giriş yapmış olan Pamuk unlubiti (Phenacoccus solenopsis Tinsley, Hemiptera: 
Pseudococcidae)’de eklenmiştir. Zararlının yayılıcı bir tür olması nedeniyle gelecekte 
pamuğun önemli zararlılarından biri ile karşı karşıya kalacağımız tehlikesinin sinyalini 
vermektedir. 
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Planlanan bu çalışmada ülkemize yeni giren pamuk unlubitinin Türkiye'de yetiştiriciliği 
yapılan bazı pamuk genotipleri üzerindeki risk analizi yapılarak pamuk genotiplerinin unlubite 
dayanıklılık mekanizması belirlenecektir. Bu amacı gerçekleştirmek için: 
-Pamuk unlubiti'nin pamuk genotipleri üzerinde yaşam çizelgesi laboratuvar koşullarında 
oluşturulacaktır. 
-Yaşam çizelgesi parametrelerine dayanılarak dayanıklı ve duyarlı pamuk genotipleri 
belirlenecektir.  
-Pamuk genotiplerinin dayanıklılığına neden olan etmenleri belirlemek için genotiplerin 
morfolojik özellikleri ve kimyasal özellikleri belirlenecek ve bu etmenler yaşam çizelgesi 
sonuçları ile ilişkilendirilecektir. 
-Dayanıklı ve duyarlı pamuk genotiplerinin genetik yapıları ortaya konacak ve dayanıklılıkta 
etken olan özellikleri oluşturulan gen bölgeleri belirlenecektir.  
Çalışma sonucunda, Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan ve geliştirilen bazı hatların pamuk 
unlubitine karşı dayanıklılık mekanizması genetiksel düzeyde belirlenecek ve ileride yapılacak 
ıslah çalışmalarında bu zararlıya karşı dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarında kullanmak 
üzere önemli bir bilgi alt yapısı oluşturulacaktır.  
Geliştirilecek olan belirteçler ile daha ıslah çalışmalarına başlarken dayanıklı hatların seçimi 
için önemli bir olanak sağlanacaktır. P. solenapsis’e dayanıklı çeşit geliştirilmek üzere ıslah 
çalışmaları yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler  Phenacoccus solenopsis, Pamuk, Gossypium hirsitum, Dayanıklılık, 

Yaşam Çizelgesi, Dayanıklı çeşit 

DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Adı Pamukta Erken Dönemde Zararlı Thrips Türlerine Karşı 

Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yöntemi Üzerine 
Araştırmalar 

Proje No TAGEM- BSAD-16/04//01/12 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücüleri Fatma Işık Gülsoy 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) 

Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

01/01/2017 - 31/12/2019 

Projenin Toplam Bütçesi 2017: 55.000 TL           2018 : 35.000 TL       2019 4625 TL 
IPUD: 6000 TL(2017-2018) 
IPUD:4625 TL(2019) 

Proje Özeti: Pamuk [Gossypium hirsitum L. (Malvales: Malvaceae)], dünya ekonomisinde 
olduğu gibi ülkemizde de katma değeri yüksek endüstri bitkileri arasında yer almaktadır. 
Thrips türlerinden Thrips tabaci Lind.ve Frankliniella intonsaTryb.,F. occidentalis Perg. 
(Thysanoptera:Thripidae) ise pamukta çok sayıda tekrarlanan insektisit kullanımıyla 
mücadele edilen, kontrolü yapılmadığında ise pamukta önemli verim kayıplarına neden olan 
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zararlılardandır. Günümüzde, zirai mücadelenin agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal 
üretimin dikkate alınarak yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Kullanılan biyoteknik 
mücadele yöntemleri, gereksiz ilaçlamaların azaltılması ve doğal dengenin düzenlenmesine 
yardımcı olmaktadır. Biyoteknik yöntemlerden olan kitle halinde tuzakla yakalama, 
zararlılara karşı kimyasal kullanımını en aza indirmeyi ve çeşitli tuzakların,davranış 
kimyasallarının birlikte kullanımını hedeflemektedir. Bu amaçla, gerçekleştirilen çalışmada 
üreticilerin thrips türlerine karşı uyguladıkları mücadele yöntemleri ve biyoteknik yöntemleri 
uygulama konusundaki eğilimleri, yapılacak anketler ile ortaya konmuştur. Pamuk 
alanlarında erken dönemde zararlı thrips türlerine karşı kitle halinde tuzakla yakalama 
yönteminin denendiği bu çalışma ile, ilk kez pamukta, tarla koşullarında, mavi renkli 
yapışkan tuzaklar (MYT) ve davranış kimyasalları kombine edilerek kairomonların etkinliği 
belirlenmiş ve kitle halinde tuzakla yakalama (KHTY) metodunun uygulanabilirliği 
araştırılmıştır. Üç farklı kairomonun MYT ile birlikte kombinasyonu ve sadece MYTan 
oluşan karakterlerin etkinliği tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak tarla 
denemesi şeklinde gerçekleştirimiştir. Etkin bulunan mavi yapışkan tuzak+davranış 
kimyasalı kombinasyonu iki yıl üst üste KHTY metodu olarak denenmiştir. MYT + 
kaioromonun birlikte kulanıldığı KHTY metodu entegre mücadele programı içerisinde yer 
alabilecek, kitle halinde tuzakla yakalama metodu pamukta thripslere karşı ilaçlama sayısının 
azaltılmasına imkan sağlayacaktır 
 
Anahtar Kelimeler Kitle halinde tuzakla yakalama, Pamuk, Thrips, Yapışkan tuzaklar, 

davranış kimyasalları 
 
 
 
4. 

 
Ülkesel Proje Adı 

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE 
MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM 
PROJESİ

Koordinatörü Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (AdanaBMAE) 
 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Lasioptera sp. 

(Diptera: Cecidomyiidae)’nın Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve 
Mücadelesine Yönelik Kritik Biyolojik Dönemlerin Belirlenmesi 

Proje No  TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 03 
Proje Yürütücü 
Kuruluş 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Proje Lideri Dr. Tülin KILIÇ (BornovaZMAE) 
Proje Yürütücüleri Yasemin HACIALİOĞLU    

Duygu UYSAL   
Dr. Öğretim Üyesi Hakan ALTUNLU   
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Projeyi 
Destekleyen 
Kuruluş 

 
TAGEM 

Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

2015-2019 

Projenin Toplam 
Bütçesi 

39.000 TL 

Proje Özeti: Lasioptera sp. (Diptera:Cecidomyiidae) yeni bir zararlı olarak Ege Bölgesi’nde 
2012 yılı sonunda Muğla ili Fethiye ilçesi Kumluova beldesinde  örtüaltında yetiştirilen  
domateslerde saptanmıştır. Zararlı, yaprak ve koltuk alınan yerlerdeki yaralardan içeriye 
girip gövdede doku içinde beslenmekte, bitkinin besin ve su alımının durmasına bitkinin 
zayıflamasına neden olmaktadır. Yoğun zararlanmada gövdenin kırılmasına da sebep olarak 
üretimin azalmasına yol açmaktadır. Muğla ili Ortaca ilçesinde ise serada domatesin 
gövdesindeki zararın yanı sıra meyvesinde de saptanan Lasioptera sp.’nın mücadelesinde 
sorunlar yaşanmış ve Entegre Mücadele programları sekteye uğramıştır. Daha önce 
Yunanistan’da sonrasında Türkiye, Romanya ve Japonya’da da saptanan zararlı tür 
düzeyinde teşhis edilememiştir. Domatesin meyvesinde de beslendiği için ayrı bir önem 
taşıyan, ülkemizin domates ihracatını sekteye uğratma potansiyeli olan zararlı ile ilgili temel 
bilgilerin edinilmesine gereksinim duyulmuştur. Yürütülen bu çalışmada yeni bir zararlı olan 
Lasioptera sp.’nın Ege Bölgesi’nde örtüaltı domates yetiştiriciliğindeki yayılışı, doğal 
düşmanlarının ve alternatif mücadele yöntemlerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
Aydın, Muğla, İzmir, Denizli ve Kütahya illerinde sürvey yapılarak, yaygınlığı, zarar durumu 
belirlenmiştir. İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde görüldüğü için zararlının hıyarda 
yayılışı ile ilgili surveyler yapılmıştır. Mücadelesine yönelik, zararlının domatesin 
gövdesinde ilerlemesini önlemek amacıyla “Koltuk alma işleminde sürgünlerin uzun 
bırakılması” denemeleri Muğla ili Ortaca ilçesinde 2017-2018 yıllarında sonbahar üretim 
döneminde yürütülmüş, koltuk sürgünlerinin 8-10 cm kalacak şekilde budandığı deneme 
alanındaki bitkilerde herhangi bir zarar görülmemiş, uzun bırakılan sürgün içinde larvaların 
beslenerek ilerlemelerine rağmen ana gövdeye ulaşamadıkları belirlenmiştir.2019 yılı aralık 
ayında teşhis çalışmaları sonuçlanmış, Türkiye, Yunanistan ve Romanya’da görülen bu 
zararlı, dünya için yeni tür olarak “Akdeniz domates gal sineği, Lasioptera tomaticola 
Yukawa and Harris” adıyla tanılanmıştır. 
Anahtar Kelimeler Domates, Cecidomyiidae, Lasioptera sp., Ege Bölgesi, Örtüaltı 

 
 
Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarındaki Unlu Bit 

Phenacoccus madeirensis Green (Hemiptera: 
Pseudococcidae)’in Mevcut Durumu, Biyolojisi, Parazitoit 
ve Predatörleri ile En Yaygın Doğal Düşmanı Üzerinde 
Araştırmalar 

Proje No TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 05 (Doktora) 
Proje Yürütücü Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Proje Lideri M. Gökhan BİLGİN (AdanaBMAE) 
Proje Yürütücüleri - 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2015-2018 
Projenin Toplam Bütçesi 37.000 TL. 

Proje Özet: Bu çalışma, 2015-2018 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 
(Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay) yürütülmüştür. Çalışmada Phenacoccus madeirensis 
Green (Hemiptera: Pseudococcidae)’in sörveyi, labaoratuvar koşullarında farklı sebze 
çeşitleri üzerinde biyolojisi, tarla koşularında farklı sebze çeşitleri üzerindeki popülasyon 
değişimi ve biyolojik mücadele olanakları araştırılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda P. madirensis’in Adana, Mersin, Osmaniye ve 
Hatay’da sebze ve süs bitkilerinde varlığı tespit edilmiştir. Yapılan laboratuvar çalışmaları 
sonucunda 4 farklı sebze çeşidinde (Domates, Biber, Patlıcan ve Pepino) yaşam çizelgesi 
oluşturulmuş ve bu zararlı için en uygun konukçu bitkinin Patlıcan olduğu tespit edilmiştir. 
Tarla kopşullarında yapılan popülasyontakibinde de patlıcanın en uygun konukçu olduğu 
kanısına varılmıştır. Ayrıca yapılan sörveylerde bu zararlının doğal düşmanları tespit edilmiş 
ve etkili parazitoiti Anagyrus amnestos Rameshkumar et al. (Hymenoptera: Encyrtidae)’un 
P.madirensis’i parazitlemede, unlubitin 3. dönem nimf ve ergin dişi dönemlerini tercih ettiği 
ve bu dönemlerden en çok ergin dişi bireyleri parazitlediği belirlenmiştir. Ayrıca, parazitoitin 
artan konukçu yoğunluklarına gösterdiği işlevsel tepki tipinin, Holling’in Tip II modeline 
uyumlu olduğu belirlenmiştir.Sonuç olarak ülkemize yakın zamanda giriş yapmış olan bu 
türün biyolojisi hakkında bilgi sahibi olunmuş ve biyolojik mücadelesi hakkında veri elde 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler Phenacoccus madeirensis, Anagyrus amnestos, biyolojik 

mücadele, sebze, yaşam çizelgesi 
 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Antalya İli Patlıcan Üretim Alanlarında Kök-ur 

Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Tespiti ve Bazı 
Patlıcan Genotiplerinin Dayanıklılığın Belirlenmesi 

Proje Türü  
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Selda ÇALIŞKAN 
Proje Yürütücüsü Dr. Hatice Filiz BOYACI, Dr. Aytül KİTAPCI 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Antalya Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 ve 31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:49.700TL, 2022:45.700 TL, 2023:23.600 TL 
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Proje Özeti: Türkiye’de patlıcan üretimi hızla artarken bunun paralelinde tarımsal açıdan bazı 
hastalık ve zararlı problemlerini de beraberinde getirmektedir. Serada yetiştirilen sebzelerin 
en önemli zararlılarından birisi de Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’dır. Bu kayıpların 
domateslerde %24-38, patlıcanlarda %17-20 ve kavunda %18-33 oranlarında olduğu 
belirtilmiştir (Sikora ve Fernandez, 2005). Son yıllarda artan yetiştiricilikle birlikte çıkan bu 
problemlere yönelik çözüm arayışlarına girilmiş ve yeni çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma 
ile Antalya ili patlıcanın üretimin yapıldığı alanlarda kök-ur nematodlarının tespiti, tespit 
edilen türlerin moleküler ve morfolojik olarak belirlenmesi, patlıcanda nematod zararının 
yaygınlık ve şiddetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dayanıklılık kaynaklarının 
kullanımı, bölgenin iklimsel koşullarına ve o bölgede bulunan nematod türü ile ırkına bağlıdır. 
Bu nedenle çalışmada ayrıca Antalya ilinde patlıcan üretimi alanlarında sorun olan en yaygın 
kök-ur nematod tür ve ırkına karşı yetiştiricilikte kullanılan farklı patlıcan genotiplerinde 
reaksiyonlarına bakılması da amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda patlıcan anaçları birbiri içerisinde kıyaslanacaktır.Bu sayede etmenin ekonomik 
anlamda zarara neden olduğu alanlar belirlenecek ve bu alanlarda gereken önlemlerin ilgili 
kurumlarca zamanında alınabilmesine katkı sağlanacaktır. Bu çalışma bölgede kullanılan 
çeşitler için yapılması, Kök-ur nematodları nedeniyle ortaya çıkacak olan potansiyel kaybın 
önlenebilmesi açısından önemlidir.Elde edilen bulgular kök-ur nematodlarının kontrolü için 
yapılacak olan ıslah ve mücadele çalışmalarında kullanılabilecektir. 
Anahtar Kelimeler  Patlıcan, Meloidogyne spp., Reaksiyon, Antalya 

 
 
Proje Adı Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Nanogümüş 

Partiküllü (AgNPs) Bazı Bitki Su Ekstraklarının Kök-
ur Nematod (Meloidogynespp.)’larına Karşı İn vitro ve 
İn vivo Koşullarda Etkinliğinin Belirlenmesi (Doktora) 

Proje Türü Kariyer (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje Örtüaltı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi  

Projeyi Teklif  Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü-YALOVA  

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM  
Proje Koordinatörü/Lideri Onur DURA 
Proje Yürütücüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Başlama ve BitişTarihleri 01.01.2021-31.12.2023  
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 34.000 TL,    2022: 33.000 TL,2023: 23.000 TL 
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Proje Özeti: Bu projenin amacı bazı bitkisel (Brassicacarinata, Moringaoleifera, 
Euphorbiahelioscopia, Lantana camaraveDaturastramonium) nanogümüş partiküllü 
(AgNPs) sulu özüt uygulamalarının örtüaltı sebze üretimi yapılan alanlardaki Kök-ur 
nematodlarına (Meloidogynespp.) karşı in vitro ve in vivo koşullardaki etkinliği 
araştırılacaktır. Proje kapsamında öncellikle söz konusu ekstraktların in vitro ortamında 
nematisidal etkileri belirlendikten sonra sera-saksı çalışmalarına geçilecektir. Laboratuvarda 
invitroçalışmaları sonucunda %100 etki gösteren nanogümüş katkılı bitkisel ekstraktlarveya 
%100 etki elde edilmediği takdirde en yüksek etkiye sahip 2 bitkisel ekstrakt ve etkili oldukları 
dozlarısera-saksı çalışmalarına alınacaktır. Sera-saksı denemeleri sonucunda yüksek etki 
gösteren nanogümüş katkılı bitkisel ektraktlar ile dozlariortaya konulacaktır. Saksı denemeleri 
sonucunda elde edilen bulgular örtüaltı domates yetiştiriciliği yapılan ve Kök-ur nematodu, 
(Meloidogynespp.) ile bulaşık doğa koşullarındaki sera çalışmalarına (in vivo) temel 
oluşturacaktır. Doğa-sera çalışmalarındaki denemeler Standart İlaç Deneme Metodu esas 
alınarak yürütülecektir. Bu çalışma ülkemizde nanogümüşpartiküllü (AgNPs) bitki su 
ekstraktlarının kullanım olanaklarının etkinliğinin belirlenmesine yönelik ilk çalışma olması 
nedeni ile de önem arz etmektedir. 
AnahtarKelimeler Meloidogynespp., Gümüş Nanopartikül, Bitki Ekstraktı, 

Solanumlycopersicum 
 
 
Proje Adı Diyarbakır İli Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde 

Solarizasyon ve Organik Gübre Uygulamalarının Kök-
ur nematodları (Meloidogyne spp.) Üzerine Etkilerinin 
Araştırılması 

Proje Türü Konu 
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Aydın PEÇEN 
Proje Yürütücüsü Uygar Serkan KARAKAŞ, Mehmet KILIÇ 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 – 31.12.2022 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 23500           2022: 21500 

Proje Özeti: Ülkemizde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde önemli zararlara neden olan Kök-ur 
nematodları (Meloidogyne spp.)’na karşı mücadele yapılmadığında, önemli ekonomik 
kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Bu proje örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda 
sorun olan Kök-ur nematodları türlerinin belirlenmesi ve toprak solarizasyonu ile beraber 
organik gübre uygulamalarının sera koşullarında sebze yetiştiriciliğinde nematod popülasyonu 
üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 2021-2022 yıllarında Diyarbakır ilinde yürütülecektir. 
Kök-ur nematodu ile bulaşık seraların belirlenmesi amacıyla ili temsil edecek örtüaltı sebze 
yetiştiriciliği yapılan alanlarda hasat dönemine yakın zamanda sürvey çalışmaları yürütülecek, 
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seralardan ekiliş alanını temsil edecek şekilde serada bulunan mevcut bitkilerden yeterli sayıda 
kök örnekleri alınacaktır. Laboratuvara getirilecek kök örneklerinden Kök-ur nematodunun 
dişi bireyleri Blender-Elek-Santrifüj Metodu kullanılarak köklerden elde edilmeye 
çalışılacaktır. Elde edilen nematodların preparatları hazırlanarak tür teşhisleri yapılacaktır. 
Sürvey çalışmalarından sonra Kök-ur nematodu popülasyonunun fazla olduğu bir serada 
tesadüf blokları deneme desenine göre deneme kurularak solarizasyon, leonardit, hümik asit, 
solucan gübresi, Paecilomyces lilacinus ve bunların kombine uygulamalarının Kök-ur 
nematodlarına karşı etkinlikleri belirlenecektir. Uygulamaların Kök-ur nematoduna etkileri 
sonucu bitki gelişimine ve verime etkileri değerlendirilecektir. 
Çalışma sonucunda Diyarbakır ili örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda Kök-ur 
nematodu türleri ve yapılan uygulamaların Kök-ur nematodlarına karşı etkinlikleri 
belirlenerek alternatif mücadele yöntemlerinin üreticiler arasında kullanımının arttırılmasına 
katkı sağlanacaktır. Bu çalışma ileride yapılacak organik ve iyi tarım uygulamalarına katkı 
sağlaması yönünden önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler  Kök-ur nematodları, Meloidogyne, örtüaltı, organik gübre, toprak 

solarizasyonu, Diyarbakır 
 
 
Proje Adı Ege Bölgesi Örtü Altı Sebze Üretim Alanlarında Kök 

Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) Türleri ve Irkları ile 
Domateste Virülent Popülasyonlarının Belirlenmesi ve 
Bazı Domates Genotiplerinin Kök Ur Nematodlarına 
Karşı Dayanıklılığının Araştırılması 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (A) 
Bağlı Olduğu Proje Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve 

Eğitim Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 
Bornova-İZMİR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarimsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) 

Proje Koordinatörü/Lideri Zir. Yük Müh. Deniz AKPINAR (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücüsü Zir. Yük Müh. Deniz AKPINAR (Bornova ZMAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, 

Balıkesir, Uşak, Çanakkale İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 
 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:69.700 TL.,2022: 59.700 TL., 2023:70.600 TL. 

Proje Özeti: Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.), ekonomik önemi yüksek bitki paraziti 
nematodlardan olup tarımsal üretimin yapıldığı pek çok yerde dağılım gösteren ve geniş 
konukçu dizisine sahip endoparazit bitki zararlılarıdır. Ürünlerde yüksek kayıplara neden 
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olabilen Kök ur nematodlarının, yaşamlarını toprak ve bitki dokularının içinde sürdürmeleri 
nedeniyle mücadeleleri oldukça zordur. Ege bölgesinde örtü altı sebze üretim alanlarındaki 
Kök ur nematodlarının türleri ve ırkları detaylı bir şekilde ortaya koyulacak ve bölgenin Kök 
ur nematodu haritası çıkarılacaktır. Bölgedeki baskın tür ve ırklar belirlenerek dayanıklı çeşit 
ıslahı çalışmalarına zemin oluşturacaktır. Çalışma sonunda belirlenecek tür ve ırklara göre 
bölgedeki sebze yetiştiriciliği ürün desenlerinin daha doğru oluşturulması mümkün 
olabilecektir. Ayrıca kök ur nematodu popülasyonların virülentliği ortaya konulmuş 
olacağından, dayanıklı çeşitlerin performansları hakkında karşılaşılan sorunlara daha doğru 
stratejiler üretilebilmesine fırsat verilerek, sorunun kaynağını belirleme imkanı sağlanacaktır.  
Ege bölgesinde örtü altı sebze üretimi yapılan illerinden üretim alanı ve miktarına göre Kök ur 
nematodu popülasyonları toplanacak, bu popülasyonların domateste Mi genini kıran virülent 
popülasyonlar olup olmadığı tespit edilecek ve virülent tür ve ırkların yaygınlığı 
belirlenecektir. Aynı zamanda bazı domates genotipleri; tanılaması yapılan ve bölgede en 
yaygın olarak tespit edilmiş tür ile testlenerek, Kök-ur nematodlarına karşı dayanıklılık 
durumları belirlenecektir. Elde edilecek veriler, Ege Bölgesi örtü altı sebze ekiliş alanlarında 
Kök-ur nematodu mücadelesinin planlanmasına ışık tutacaktır. 
Anahtar Kelimeler  Ege Bölgesi, Kök ur nematodları, Mi geni, Dayanıklılık, 

Virulent, Domates, Entegre Mücadele 
 
 
 
5. 

 
Ülkesel Proje Adı

MERCİMEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAE) 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek 

Alanlarında Yaprakbitlerinin (Hemiptera: 
Aphididae) Yayılış Alanları, Yoğunlukları ve 
Önemli Türün Mücadelesine Esas Biyo-ekolojisi 
Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P1/1362 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Proje Lideri Merve AKYILDIZ (Diyarbakır ZMAE) 
Proje Yürütücüleri - 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2019-2021 
Projenin Toplam Bütçesi 26.000 TL 
Proje Özeti: Mercimek yetiştiriciliği yapılan alanlarda yaprak bitleri ile ilgili zirai mücadele 
teknik talimatı ve standart ilaç deneme metodunun olmaması ayrıca popülasyon artışına bağlı 
olarak tavsiye dışı ilaç kullanımı bu çalışmanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  
Bu çalışmada mercimek alanlarında görülen yaprakbiti tür/türleri, parazitoit ve 
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predatörlerinin belirlenmesi için  2019 yılı Şubat-Haziran ayları arasında sürvey çalışmaları 
yürütülmüştür. Çalışma kapsamında 2019 yılında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 
haftalık arazi çıkışları gerçekleştrilerek gözle kontrol ve atrap yöntemleri ile gerekli örnekler 
toplanmıştır.Belirlenen mercimek tarlalarına iki haftada bir gidilecek şekilde sürveyler 
gerçekleştirilmiş ve tarlalara köşegenler doğrultusunda girilerek  tarla büyüklüğüne göre en 
az 20 bitki tesadüfi olarak incelenmiş bulaşık/ temiz bitki olarak kaydedilerek bölgedeki 
arazilerde bulaşıklık oranı tespit edilmiştir. Mercimek tarlalarından toplanan predatör ve 
parazitoidlere ait ergin bireyler  laboratuvara getirilmiştir.  Coleoptera takımı Coccinelidae 
familyası, Diptera takımı Syrphidae, Neuroptera takımı Chrysopidae ve Hemiptera 
takımından Anthocoridae ve Miridae familyalarına bağlı bireylerin tasnifi yapılmış ve teşhise 
uygun şekilde hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler Güneydoğu Anadolu Bölgesi,Mercimek, Yaprakbiti, 
Parazitoit, Predatör, Biyo-Ekoloji 

 

6. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Başlığı Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı 

Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: 
Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi ve Biyolojik 
Mücadele Ajanı Olarak Kullanılmalarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09 (Doktora) 
Proje Lideri Heval DİLER (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2012 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2013: 5.000 TL      2014: 5.000 TL 
Proje Özeti: Bu çalışma ile Ankara ve Nevşehir illerinde buğdayda yabancı otlardaki 
eriophyoid akar faunasının tespit edilmesi, zararlının yayılışının, bulaşma oranının, 
yoğunluğunun ve böylece ilerde yapılacak olan biyolojik mücadele çalışmalarına temel 
oluşturacak verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.  

Önceki yıllarda Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Ankara ve Nevşehir illerinde 
arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve buğday tarlalarındaki yabancı otlar toplanmıştır. Bu 
yabancı otlardan eriophyoid akar türleri elde edilmiş, populasyon yoğunluğu ve taksonomi 
çalışmaları yapılmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ise populasyon yoğunluğu ve taksonomi 
çalışmalarına devam edilmiştir. 

2016, 2017 ve 2018 yılında ise taksonomi ve tanımlama çalışmaları devam etmiştir. 
Dünya ve Türkiye için yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. 



96 
 

Tanımı yapılan yeni türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri 
mikroskopta çizim tüpü yardımıyla çizilmiştir. 

2019 yılında ise Dünyada yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler 
değerlendirilmiştir. Tanımı yapılan yeni türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik 
çizimleri mikroskopta çizim tüpü yardımıyla çizilmiştir. 
 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı “Limon Çiçekgüvesi P. citri (Milliere) (Lep.: 

Yponomeutidae)’ye karşı Biyolojik Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması” 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Koordinatörü/Lideri Zir. Yük.Müh.Serpil NAS (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüsü Zir.Yük.Müh. Mustafa TÜFEKLİ 

Dr. Serap TOKER DEMİRAY 
Dr. Efkan AKÇALI 
Dr. Nazife TEMEL 
Zir. Yük.Müh.Vahdettin AKMEŞE 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 93.000 - 73.000 - 29.000 

Proje Özeti: Bu çalışmada; Limon çiçekgüvesi (Prays citri)’nin yaygınlığı,  entegre mücadele 
programı kapsamında,  yerli yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens  ile larva 
parazitoiti olarak bilinen Habrobracon hebetor’un Limon çiçekgüvesi’ne karşı mücadelede ilk 
kez etkinliğinin belirlenmesi, parazitoitlerin örtücü bitki ile korunması ve populasyolarının 
artışının sağlanması, ümitvar fungal izolatların tek başına ve Bacillus thuringiensis ile birlikte 
kullanılabilirliği ve etkinliğinin belirlenmeye çalışılması, ile elde edilecek olan sonuçların 
uygulamaya aktarılması amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda: Adana ve Mersin illerinde 
surveyler yapılarak Limon çiçekgüvesi’nin populasyon yoğunluğusaptanacaktır. Entegre 
mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere kontrollü şartlar altında yumurta parazitoiti T. 
evanescensile larva parazitoiti H. hebetor’ın kitle üretimi yapılacak ve P. citri üzerine etkinliği 
belirlenecektir. Bu parazitoitlerin korunma ve populasyonunun arttırılmasında örtücü 
bitkilerden Kanola (Brassica napus oleifera), İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) 
ve Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’nun kullanım olanakları belirlenecektir. Ayrıca 
ümitvar fungal izolatların tek başına ve B. thurigiensis ile birlikte kullanılabilme olanakları ve 
etkinlik durumları tespit edilecektir. Böylece elde edilen etkin yöntemlerin entegre mücadele 
kapsamında uygulamaya aktarılarak kullanılabilirliğinin saptanması hedeflenmektedir. 
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Anahtar Kelimeler  Limon, Limon çiçekgüvesi, Prays citri, biyolojik mücadele, biyolojik 
preparat 

 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Çukurova’da Chrysoperla (Neuroptera: Chrysopidae) 

Cinsine Bağlı Türler ile Önemli Türün Kitlesel Üretim 
Protokollerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P5/473 (Doktora) 
Proje Lideri Sadık Emre GÖRÜR (Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – 

ADANA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01/01/2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 – 31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2018 yılı bütçesi 35.000 TL, 
2019 yılı bütçesi 25.000 TL, 
2020 yılı bütçesi 25.000 TL. 

Proje Özeti: Genel predatör olan ve Chrysoperla cinsi içerisinde yer alan türler afid, thrips, 
unlubitler, yaprakpireleri, beyazsinekler, psillidler, coleopter, dipter ve lepidopter yumurta 
ve larvaları, akar ve yumuşak vücutlu birçok küçük arthropod bitki zararlılarının en önemli 
doğal düşmanıdır. 

2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreyle Çukurova’da (Adana, Mersin ve Osmaniye) 
yürütülecek bu çalışmada, tarım alanlarında arazi sürveyleriyle temin edilen Chrysoperla 
türleri, morfolojik ve ilk kez moleküler karakterizasyon yöntemleriyle belirlenecektir. Ayrıca 
Chrysoperla türlerinin pamuk, soya ve sebzedeki populasyon gelişimi ve buna etki eden bazı 
biyotik ve abiyotik faktörler saptanacaktır. Doğada avcının önemli hiperparazitoitlerinin 
bulunduğu bilinmektedir. Pamuk, soya ve sebzede yapılacak populasyon gelişimi çalışmaları 
ile yumurta, larva ve pupa hiperparazitoitlerinin avcının populasyon gelişimine olan etkileri 
ayrıntılı bir çalışma ile ilk defa ortaya çıkarılacaktır. Yapılacak çalışmalar sonucunda (sürvey 
ve popülasyon gelişimi çalışmaları)  Çukurova’da popülasyonu yüksek ve biyolojik 
mücadelede kullanılabilme potansiyeline sahip olarak saptanan Chrysoperla türünün kitle 
üretimi 25±2°C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve uzun gün (16:8; A:K) aydınlatmalı 
koşullarda yapılacaktır. Kitle üretimi yapılan türün biyolojik mücadelede kullanılabilme 
potansiyelini ortaya çıkarmak için sera koşullarında tül kafesler içinde yetiştirilen ve 
Phenacoccus solenopsis bulaştırılmış patlıcan bitkilerine salım çalışmaları yapılacaktır. 
Salım çalışmaları 3 larva (avcı)/bitki ve 5 larva (avcı)/bitki olarak yapılacaktır. Salım 
çalışmalarından elde edilecek verilerin istatistik analizi yapılarak predatör böceğin, biyolojik 
mücadeledeki başarısı ortaya çıkarılacaktır 
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Yapılacak bu çalışma ile Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde halihazırda üretimi 
yapılan doğal düşmanlara ek olarak biyolojik mücadelede kullanılma potansiyeli yüksek bir 
doğal düşmanın daha kitle üretiminin yapılabilmesi için gerekli altyapı sağlanmış olacaktır. 

 
 
Proje Başlığı Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım güvesi 

(Lobesia botrana (Denis and Schiffermuller) 
(Lepidoptera: Tortricidae)’ne Karşı Trichogramma 
euproctidis (Girauld) (Hym.: Trichogrammatidae) 
Etkinliğinin Belirlenmesi (TAGEM-Ege İhracatçı 
Birlikleri) 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/02 
Proje Lideri Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova ; 

Ege İhracatçı Birlikleri 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2017-2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 31.950TL      2018: 8500TL  2019: 8500TL 

Proje Özeti: Çalışmanın üçüncü yıl (2019) rapor döneminde söz konusu parazitoit türün bağ 
alanlarında Salkım güvesi’ne karşı salım etkinliği ve etkili salım dozunun belirlenmesi 
çalışmaları yürütülmüştür. Salım ve kontrol parselleri zararlının üzüm salkımlarında bulaşma 
oranları açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Hasattan önce salkımlarda yapılan son 
sayımda kontrol parseline göre en düşük Salkım güvesi bulaşma oranının 10000 parazitoit 
(adet)/da uygulamasında olduğu saptanmıştır.  

Salımını yaptığımız parazitoitin etkinliğini belirleyebilmek için sadece hasat öncesi 
Salkım güvesi ile bulaşma oranları karşılaştırılmıştır. Yapılan hasat öncesi son sayımda 
salkımlarda Salkım güvesi ile bulaşma oranları kontrolde %70, 10000 parazitoit (adet)/da 
uygulamasında %5, 7500 parazitoit (adet)/da uygulamasında ise %11 olarak kaydedilmiştir. 
Toplam 6 kez 10000 parazitoit (adet)/da salımı ile salkımlarda bulaşma oranının kontrole 
göre en düşük ve mücadelenin başarısı açısından kabul edilebilir seviyede olduğu 
görülmektedir.  

 
 
Proje Başlığı Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer 

(Hymenoptera: Braconidae) ile Patates Güvesi 
Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması  (Doktora)  

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P5/1374 (Doktora) 
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Proje Lideri Zuhal  SAÇTI (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019-31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2019:6.000TL           2020:5.000TL 
2021:8.000TL           2022:15.000TL 

Proje Özeti: Patatesin en önemli zararlılarından biri olan Patates güvesinin mücadelesinde 
pestisit kullanımını azaltmak ve alternatif mücadele stratejisini ortaya koymak için bu proje 
alınmıştır. Projenin amacı; C. oculator’un yeni konukçusu P. operculella üzerinde biyolojik 
özellikleri ve parazitleme davranışlarını, yapılacak yan etki çalışmalarıyla kullanılacak 
kimyasalların parazitoite etkilerini, salım çalışmaları yapılarak parazitoitin bu zararlıya karşı 
biyolojik mücadelede kullanılma olasılığını belirlemektir. Proje kapsamında yapılan 
laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır.  

Üç farklı sıcaklıkta (20-25-30˚C) parazitoitin biyolojisi (parazitleme oranı, gelişme 
süresi, çıkış oranı, cinsiyet oranı, yaşam süresi, ergin büyüklüğü) belirlenmiştir. Zararlı 
üzerinde parazitoitin temel parazitleme davranışları ve süperparazitizm davranışlarına 
bakılmıştır. Patates güvesine ve patates mildiyösüne karşı ruhsatlı olan Spinetoram, Gamma 
cyhalothrin ve Fosforoz asit aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin uygulama dozu, 
uygulama dozunun yarısı ve 1/20’si biyolojik ve davranışsal yan etki denemelerinde 
uygulanmıştır. Biyolojik yan etki denemeleri parazitoitin larva ve erginleri üzerinde 
yapılmıştır. Davranışsal yan etki denemelerinde ise söz konusu dozlar ile parazitoit dişileri 
Y tüp olfaktometrede seçim testine tabi tutulmuştur.  

Yapılan laboratuvar çalışmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem ÖZKAN’ın danışmanlığında doktora çalışması 
olarak yürütülmektedir. 

 
 
Proje Başlığı Açık Alan Domates Yetiştiriciliğinde Domates güvesi 

[Tuta absoluta (Meyrick)(Lep.:Gelechiidae)]’ne Karşı 
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin 
Birlikte Kullanım Olanaklarının  Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P5/1347 
Proje Lideri Birol MIHÇI (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 
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Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2019: 50.000 TL           2020: 40.000 TL 
2021: 30.000 TL 

Proje Özeti: Domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)’ ya karşı 
biyolojik mücadelede Trichogramma cinsine bağlı yumurta parazitoitleri, predatör 
Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) ve entomopatojenlerden Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki; biyoteknik mücadelede ise eşeysel çekici feromon tuzaklar 
kimyasal mücadeleye alternatif olarak kullanılmaktadır. 
              Kurumumuz tarafından yapılan proje çalışmalarında T. absoluta yumurtalarında 
Çanakkale ilinde Türkiye’ de ilk kayıt olarak yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis 
(Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae) türü bulunmuştur. Daha sonra yürütülen 
çalışmada ise bu türün bölgemizde en yaygın ve yoğun tür olduğu ortaya konulmuştur. 
Dünyada, Türkiye’de örtüaltı domates yetiştiriciliğinde zararlılara karşı biyolojik ve 
biyoteknik mücadele yöntemlerinin entegre edildiği birçok çalışma vardır. Ancak yapılan 
temel çalışmalara rağmen tarla domatesinde zararlı T. absoluta’nın kimyasal mücadelesine 
alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadelenin birlikte kullanıldığı dünyada az sayıda çalışma 
olup; Türkiye de ise yapılan herhangi bir çalışma olmadığı için bu iki mücadele yönteminin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.. 
              Proje kapsamında: 1) Trichogramma euproctidis + Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki + Feromon tuzak; 2) Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis var. kurstaki + 
Feromon tuzak; 3) Kontrol ;T. absoluta’ya karşı etkinliği 2019 yılında denenmiştir.  
Domatesteki meyve bulaşıklığına göre yapılan değerlendirme sonucunda en az bulaşıklık 
oranının Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis var. kurstaki + Feromon tuzak 
uygulamasında olduğu belirlenmiştir. 

 
 

7. BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde 

Cicadellidae (Hemiptera:Auchenorrhyncha) Türleri, 
Yaygınlığı ve Potansiyel Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-14 / 01-05 / 01 -07 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Proje Lideri Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE) 
Proje Yürütücüleri Vedat KARACA 

Çetin MUTLU 
Mehmet DUMAN 
Adil TONĞA 
Nurper GÜZ 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 
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Başlama ve Bitiş Tarihleri 2015-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 37.000 TL 

Proje Özet: Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı tarımsal 
ürünlerde (Buğday, arpa, mercimek, mısır, ayçiçeği, susam, kolza, domates, biber, patlıcan) 
henüz tür tespitleri yapılmamış ve potansiyel virüs ve benzeri hastalıkların vektörü 
konumunda olan Cicadellidae familyasına bağlı türlerin sistematik ve faunistik açıdan 
incelenmesi amacıyla ele alınmıştır.  
Çalışmalar 2015-2016 yılları arasında Adıyaman (Merkez, Besni, Kahta ve Samsat), 
Diyarbakır (Merkez, Ergani, Eğil, Bismil ve Silvan), Mardin (Merkez, Derik, Mazıdağı, 
Nusaybin, Kızıltepe ve Şenyurt), Şanlıurfa (Bozova, Merkez, Hilvan, Suruç ve Siverek) 
ilçelerinde yürütülmüştür. Yaprak piresi türlerinin belirlenmesinde atrap ve D-Vac 
kullanılmıştır.  
Yapılan bu çalışma ile cicadellidae familyasına bağlı toplam 7 alt familya ya ait 33 tür tespit 
edilmiştir. En yaygın bulunan türlerin Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens, 
Zyginidia sohrab, Zyginidia pullula, Psammotettix striatus, Psammotettix alienus ve 
Psammotettix provincialis olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı kültür bitkilerinde olmak üzere 
Diyarbakır ilinde 26 tür, Şanlırfa ilinde 16 tür, Mardin ilinde 12 tür ve Adıyaman ilinde 11 
tür tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler Cicadellidae,  Yaprakpireleri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi,Virüs vektörü 
 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının 

Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim 
Proje Türü Entegre Projeler 
Bağlı Olduğu Proje Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projeleri 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüsü Dr. Işıl ÖZDEMİR (ZMMAE) 

Doç.Dr. Yasemin GÜLER (ZMMAE) 
Didem CORAL ŞAHİN (ZMMAE) 
Heval DİLER (ZMMAE) 
Dr. Gülten YAZICI (ZMMAE) 
Selda UMAR (ZMMAE) 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2020 31./12/2024 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020-6 000, 2021-4 000, 2022-4 000, 2023-4 000, 2024-

33 000 TL 

Proje Özeti: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında 
Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müze koleksiyonunda halen kuruluş 
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yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni 
örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. 
Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog 
haline getirilerek yayınlanmıştır. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek 
girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler 
ile örnek sayısı artmıştır. 2012 yılında hem tür isimlerini hem de örnek etiket bilgilerini revize 
etmek, veri tabanını geliştirmek amacıyla “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri 
Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması ”isimli bir proje başlatılmıştır. Proje 
süreci içerisinde Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü emekli 
öğretim üyelerinden Prof Dr. Serpil KORNOŞOR tarafından 10.000’in üzerinde örnekten 
oluşan koleksiyon müzeye bağışlanmıştır. Bu proje teklifi, Müze koleksiyonuna yeni örnek 
katılımlarının gerçekleşmesi nedeniyle çalışmaların uzaması, mevcut projenin çalışma 
süresinin dolmuş olması ve çalışmaların devam ettirilebilmesi için söz konusu projenin 
sonuçlandırılarak yeni bir proje dilimin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile veri 
tabanında yer almayan örneklere ait bilgilerin programa girişi sağlanacak, taksonların geçerli 
isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda veri tabanına 
girilen bilgiler programdan süzülerek katalog halinde yayınlanacaktır. Hazırlanacak kataloğun 
özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin 
çalışmalara destek sağlayacağı düşünülmektedir. Proje aynı zamanda TAGEM tarafından 
desteklenen “Genetik Kaynakları Veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinin 
omurgasız genetik kaynakları veri tabanının temelini oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler  Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, böcek faunası, katalog, veri 

tabanı, Türkiye 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının 

Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması 
Proje No TAGEM-BS-13/01-06/01-19 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüleri Dr. Mustafa ÖZDEMİR (ZMMAE) 

Dr. Işıl ÖZDEMİR (ZMMAE) 
Doç. Dr. Yasemin GÜLER (ZMMAE) 
Didem CORAL ŞAHİN (ZMMAE) 
Heval DİLER (ZMMAE) 
Gülten YAZICI (ZMMAE) 
Selda UMAR (ZMMAE) 
Erkan ÖZEL (ZMMAE) (2015-2017) 
Dr. Yasemin ÖZDEMİR (ZMMAE, Emekli) 
Doç. Dr. Turgut ATAY (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT) 



103 
 

Bengü KOYUNCU (Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü) (2014) 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2014-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 25.000 TL 

Proje Özeti: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Türkiyenin köklü ve önemli entomoloji müzelerinden 
birisidir. Müze koleksiyonunda toplanma tarihleri 1930’lu yıllardan günümüze kadar uzanan 
örnekler mevcuttur. Örneklere ait verilerin dijital ortamda veya basılı kaynaklar şeklinde 
araştırmacıların hizmetine sunulması bu koleksiyonlardan daha etkili bir şekilde 
yararlanılabilmesi için önemli bir gerekliliktir. 2014-2019 yılları arasında yürütülen bu 
çalışmada Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilmekte olan böcek 
örneklerine ait bilgilerinin bilgisayar ortamında oluşturulan veri tabanına işlenmesi, 
taksonlara ait isimlerin revize edilmesi ve bu şekilde oluşturulan datanın katalog halinde 
yayına hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu Coleoptera 
takımından 937 türe ait 7426, Diptera takımından 38 türe ait 271, Hemiptera takımından 298 
türe ait 10632, Hymenoptera takımından 77 türe ait 524 ve Lepidoptera takımından 278 türe 
ait 5986 olmak üzere toplam 24839 örnek değerlendirilmiştir. 1628 tür toplama bilgileri ile 
birlikte sunulmuştur. Tip örnekler üzerinde yapılan çalışmalarda ise Orthoptera takımına ait 
2, Hemiptera takımı Sternorrhyncha alttakımına ait 7, Fulgaromorpha ve Cicadomorpha alt 
takımlarına ait 35, Coleoptera takımına ait 6, Lepidoptera takımına ait 1 olmak üzere toplam 
51 türe ait 555 örneğe yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, böcek faunası, katalog, 

veri tabanı, Türkiye 
 
 
Proje Başlığı Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Aphidoidea 

Türlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle 
Belirlenmesi ile Teşhis Kataloğunun Hazırlanması 

Proje No TAGEM-BS-15/08-04/01-10 
Proje Lideri Dr. Işıl  ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2015 Yılı: 15.000 TL, 2016 Yılı: 15.000 TL, 2017 Yılı: 
15.000 TL   

Proje Özeti: Bu çalışma Ankara ili ve ilçelerinde 2016 ve 2018 yılları arasında yaprakbiti 
popülasyonunun yoğun olduğu aylarda iki haftada bir, yoğun olmadığı dönemde ise ayda bir 
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arazi çıkışları yapılarak yürütülecektir. Bu amaçla Ankara’nın farklı bölgelerinden belirli 
aralıklarla meyve ve bağlardan yaprakbiti örnekleri toplanarak, zararlı olan türler 
saptanacaktır. 

Tespit edilen türlerin ilgili ayırt edici morfolojik karakterlerinin fotoğraflandığı teşhis 
anahtarı ile bitki üzerindeki zararı ve koloni yapısını gösteren bir katalog hazırlanacaktır. 
Ayrıca tespit edilen zararlıların morfofolojik teşhis yöntemlerinin yanında moleküler 
yöntemlerle de teşhisinin yapılabilmesi için mevcut protokollerin optimizasyonu 
gerçekleştirilecektir. Proje sonucunda hazırlanacak olan kataloğun ekonomik entomolojinin 
önemli bir bölümünü kapsayan meyve ve bağlarda zararlı yaprakbiti türlerinin doğru ve hızlı 
olarak teşhis edilmesinde kaydadeğer bir kaynak olabileceği düşünülmektedir 

 
 

8. 
Ülkesel Proje Adı 

BADEM ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü  

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Malatya ve Elazığ İllerinde Badem Alanlarındaki 

Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti, Önemli Türün 
Popülasyon Değişimi ve Mücadele Zamanının 
Belirlenmesi (Doktora) 

Proje Türü Doktura Tez Projesi 
Bağlı Olduğu Proje Bitki Sağlığı 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş TAGEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya 
Proje Koordinatörü/Lideri Mustafa ÖLMEZ (Malatya KAE) 
Proje Yürütücüsü Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021       31/12/2022 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021 59.500 TL    2022 54.500 TL 

Proje Özeti: Badem (Prunus dulcis Miller), Rosaceae familyasına ait bir türdür. Bir çok 
alanda kullanılan badem antioksidan içeriği bakımından zengindir. Malatya ve Elazığ illerinde 
özellikle son beş yılda badem dikim alanı artış göstermektedir. Malatya ilinde 2014 yılında 
216 ton olan üretim miktarı 2018 yılında 1300 tona yükselirken, Elazığ ilinde 2014 yılında 
723 ton olan üretim miktarı 2018 yılında 2155 tona yükselmiştir (Anonim, 2019).  Bademin 
pazarda iyi fiyat bulması ve devletin sertifikalı fidan desteği, badem alanlarındaki bu artışın 
devam edeceğini göstermektedir. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi, zararlı böcek türleri 
badem bahçelerinde önemli düzeyde ürün kaybına neden olurlar. Badem bahçelerinde zarara 
neden olan böcek türlerinin başında badem iç kurdu gelir. Badem iç kurdu meyve içerisinde 
beslenerek önemli kayıplara neden olmaktadır. Bunun yanında ağaçların yapraklarında emgi 
yaparak zarar oluşturan yaprakbiti, yine yapraklara zarar vererek dökülmesine neden olan 
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armut kaplanı ve ağaçların kurumasına neden olan yazıcı böcekler önemli zararlılar arasında 
bulunmaktadır. Badem bahçelerinde ürün kaybına neden olan zararlı böcek türlerinin ve 
popülasyon yoğunluğunun bilinmesi mücadele zamanının belirlenmesi bakımından gereklidir. 
2021-2022 yıllarında yapılacak olan bu çalışmada, Çalışmanın yürütüleceği her ilçede beş 
bahçede köşegenler doğrultusunda bahçeyi temsil edecek sayıda (toplam ağaç sayısının % 1–
2’si) ağaç gözle kontrol edilerek, sürgün örneklerinin alınacak ve darbe yöntemleri 
uygulanacaktır. Malatya ili Battalgazi, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçeleri ile Elazığ ili Ağın ve 
Baskil ilçelerindeki badem alanlarında zararlı olan böcek türeleri ile bu türlerin popülasyon 
değişimi ve uygun mücadele zamanı belirlenmesi amaçlanmaktadır. Türlerin belirlenmesinde; 
Gözle kontrol esnasında belirlenen faydalı ve zararlı türlerin erginleri el ya da ağız aspiratörü 
ile toplanacaktır. Ergin öncesi dönemde olan bireyler ise bulunduğu ortamda kültüre 
alınacaktır. Çalışmada elde edilen türler takım ve familya düzeyinde tasnifleri yapılarak, 
uygun şekilde etiketlenmeleri yapıldıktan sonra ilgili taksonomiste teşhis için gönderilecektir. 
Laboratuvara getirilen ergin öncesi dönemde bulunan örnekler, iklim odasında veya iklim 
kabininde 25±1º C sıcaklık, % 60±5 orantılı nem, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlıkta kültüre 
alınarak ergin olmaları sağlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler  Badem, Mücadele, Popülasyon, Sürvey, Zarar 

 
 

9. 
Ülkesel Proje Adı 

FINDIK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Kibar AK 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Zararlı İstilacı Tür Turunçgil Uzun Antenli Böceği 

[(Anoplophora chinensis) (Coleoptera: 
Cerambycidae)]’nin Fındık Bitkisinde Biyolojisi, 
Zararı ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi 
(Doktora) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projeleri (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Giresun 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  
Proje Koordinatörü/Lideri Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAE) 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ferit TURANLI 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.04.2020-31.12.2022 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 152.500 TL     2022: 72.750 TL 

2021: 82.600 TL 
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ProjeÖzeti: Ülkemizde geniş alanda üretimi gerçekleştirilen fındıkta hastalık ve zararılar 
nedeniyle önemli verim ve kalite kayıpları yaşanmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde fındık bahçelerindeki topografik yapının uygun olmaması nedeniyle gerekli 
mücadele işlemleri yeterince gerçekleştirilememektedir. Bununla birlikte son yıllarda 
ülkemizde daha önce bulunmayan zararlı organizmaların girişi artmıştır. İstilacı türler olarak 
adlandırılan bu türler yeni girdikleri alanlarda doğal düşman baskısının olmaması, çeşitli 
konukçularının bulunması gibi nedenlerle hızla gelişip popülasyonlarını arttırmaktadırlar. 
Bunlardan birisi de 2014 yılında İstanbul’da ilk kez rastlanan Turunçgil Uzun Antenli Böceği 
Anoplophorachinensis’dir.Turunçgil uzun antenli böceği, konukçusu olan bitki türlerine çok 
ciddi zararlar vererek ölümüne yol açan bir türdür. Asıl zararı larvalar yapmaktadır. Larvalar 
ağaçların odun dokusunda beslenerek galeri açmak suretiyle zararlı olmaktadır. Larvaların 
saldırısı ile ağaçlar zayıflar, hastalık ve rüzgar zararına daha hassas hale gelirler ve kısa sürede 
ağacın ölümüne sebep olurlar. Erginler ince dalları ve kabukları yiyerek zarar verirler. 
Anoplophorachinensis, 2017 yılında Trabzon Maçka’da bir fidanlıkta ve sonrasında fındık 
bahçelerinde görülmüştür. 2017 yılında 4 km çapında 12.560 da alan karantinaya alınmıştır. 
2019 yılı içerisinde bu alan 1535.81 dekara çıkmıştır. Çiftçilerle yapılan toplantılarda, söküm 
işleminin maliyeti, söküm sonrasında 4 yıllık ürün kaybı nedeni ile söküm işlemine olumsuz 
baktıkları görülmüştür. Bölgenin arazi şartları, arazilerin parçalı oluşu, makineli ulaşımın güç 
oluşu, sürekli değişen hava koşulları, üreticilerin bir kısmının bölgede ikamet etmemesi, 
yetersiz ekipman ve iş gücü nedenleri ile eradikasyon çalışmaları planlandığı şekilde 
gerçekleştirilememektedir. Bu da yayılım alanının giderek artmasına neden olmaktadır. 
Zararlının yayılımının sınırlandırılması ve mücadele çalışmalarının başarıyla yürütülebilmesi 
için biyolojisi ve mücadelesine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
          Bu proje ile 2020-2022 yılları arasında Anoplophorachinensis’in dağılımı, ergin çıkışı 
ve diğer biyolojik kriterleri, alternatif konukçuları ve mücadelesine yönelik çalışmalarla 
birlikte, potansiyel yayılma alanları ve buna bağlı olarak alınması gereken önlemler 
belirlenecektir. Ülkemiz ekonomisinde büyük öneme sahip fındık alanları için büyük bir 
tehlike olması yanında, diğer pek çok kültür bitkisi, orman alanları, park ve bahçeler için tehdit 
oluşturan önemli bir istilacı zararlı olan A. chinensis’in mücadelesine yönelik çalışmalar 
yürütülerek etkili bulunan yöntemlerle sınırlandırma ve eradikasyon çalışmaları 
planlanacaktır. 
AnahtarKelimeler fındık, Anoplophorachinensis, istilacı, mücadele 

 
 

10. 
Ülkesel Proje Adı 

KİRAZ ve VİŞNE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Erzincan İlinde Yetiştirilen Kiraz ve Vişnelerde Zararlı 

Kiraz Sineğinin [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: 
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Tephritidae)] Yayılışı, Popülasyon Yoğunluğu ile Doğal 
Düşmanlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM–BS–15 / 08–01 / 01–09 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE) 

Proje Yürütücüleri Adnan CANBAY, Serdar TUNCER, Selahattin 
ALBAYRAK, Özkan BOZBEK, Harun ALICI 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2018 

Projenin Toplam Bütçesi 25.000 TL 

Proje Özeti: Bu araştırma, 2016-2018 yıllarında Erzincan ilinde yetiştirilen kiraz ve 
vişnelerde zararlı Kiraz sineği Rhagoletiscerasi L. (Diptera: Tephritidae)’nin yayılış alanları, 
ergin sineklerin popülasyon yoğunluğu ve doğal düşmanlarının belirlenmesi amacı ile 
yürütülmüştür. Çalışmanın ana materyalini Erzincan ilinde yetiştirilen kiraz, vişne ağaçları 
üzerinde zararlı olan R. cerasi’nin ergin ve ergin öncesi dönemleri, zararlının parazitoit, 
predatör ve entomopatojenfungusları oluşturmuştur. Ayrıca içerisinde amonyak tuzu bulunan 
çekici rebel tuzaklar, böcek aspiratörü, kültür kafesleri vb. malzemeler kullanılmıştır. 
Çalışmalar; R. cerasi’nin yayılış alanları ve popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi ve 
doğal düşmanlarının belirlenmesi olmak üzere 2 kısımda yürütülmüştür. Örneklemeler, 
tesadüfen seçilen bahçelerde Grigorov (1974) yöntemine göre gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, Erzincan ili Merkez ve Üzümlü ilçesinde çalışmanın 
yürütüldüğü tüm lokasyonlarda yer alan kiraz ve vişne ağaçlarında zararlının yayılış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Kiraz sineği R. cerasi’ninpopülasyon yoğunluğunun Üzümlü 
ilçesinde bulunan bahçeler içerisinde en fazla sırası ile 2016 yılında Ü2 [(Bayram Demirci) 
(164 ergin)] ve Ü5 [(İsa Şimşek) (158 ergin)], 2017 yılında Ü5 [(İsa Şimşek) (48 ergin)] ve 
Ü2 [(Bayram Demirci) (24 ergin)] ve 2018 yılında Ü2 [(Bayram Demirci) (309 ergin)] ve Ü4 
[(Turgut Öztaş) (376 ergin)] kodlu bahçelerde olduğu; Merkeze bağlı bahçeler içerisinde en 
fazla sırası ile 2016 yılında M3 [(Ekmekli) (438 ergin)] ve M4 [(Bahçeliköy) (1404 ergin)], 
2017 yılında M3 [(Elmaköy) (107 ergin)] ve M4 [(Bahçeliköy) (169.5 ergin)] ve 2018 yılında 
ise M3 [(Elmalı) (1815.5 ergin)] ve M4 [(Bahçeliköy) (918.5 ergin)] kodlu bahçelerde olduğu 
belirlenmiştir. Ergin uçuş periyodu 55-78 gün bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda R. 
cerasi’nin pupa parazitoiti olarak Bathyplectescurculionis (Thomson, 1887) (Hymenoptera: 
Icneumonidae) türü tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler 
Kiraz, Vişne, Rhagoletiscerasi L., Kiraz Sineği, Doğal 
düşman, parazitoit, predatör, Erzincan 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
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Proje Adı Capnodis spp. (Coleoptera: Buprestidae) Türlerinin 

Mücadelesinde Entomopatojen Fungus ve Yapışkan 
Tuzak Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel 
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Damla ZOBAR (Tekirdağ BAE) 
Proje Yürütücüsü Ahmet Semih YAŞASIN 

Bekir AÇIKBAŞ 
Mehmet Ali ŞENOL 
Tamer UYSAL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Namık Kemal Üniversitesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 – 31.12.2022 (  48 Ay ) 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 55.000,   2022: 50.000 

Toplam:  105.000 TL 

Proje Özeti : Capnodis türleri sert çekirdekli meyve alanlarında, ekonomik zarar oluşturan 
türler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Zararlı ile mücadelede, biyolojisinin büyük 
bölümünü toprak altında ve/veya doku içerisinde geçirmesi nedeniyle istenilen düzeyde 
başarı elde edilememektedir. Bu yüzden ergin dönem ile çalışmalar daha da önem 
kazanmaktadır. Bu çalışmada zararlının yönetiminde bir avantaj sağlayacağı düşünülen 
tuzakların kullanılması planlanmıştır. Tekirdağ ili kiraz bahçelerinde ağaç gövdelerine 
yapışkan tuzak uygulaması yapılacaktır. Tuzaklar ergin biyolojisine uygun olarak 
yerleştirilecektir. Ayrıca amaç doğrultusunda iki farklı renk kullanılarak, etkinliklerinin de 
karşılaştırması yapılacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında ise önceki araştırmada elde edilen üç 
entomopatojenfungus türünün Capnodisspp. üzerinepatojenisite denemeleri yapılacaktır. 
Dört farklı sıcaklık, üç konsantrasyon çalışılarak ergin ve yumurta dönemi üzerindeki 
etkinlikleri belirlenecektir. 
 
AnahtarKelimeler Capnodis spp., tuzak, biyolojikmücadele, entomopathojen fungus 

 
 

Proje Adı 

Erzincan İlinde Organik Vişne Yetiştirilen Alanlarda 
Zararlı Kiraz Sülüğü [Caliroa cerasi (L.) 
(Hymenoptera: Tenthredinidae)]’nün Mücadelesinde 
Farklı Yöntemlerin Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje 
Kiraz ve Vişne Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve 
Eğitim Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Erzincan 
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Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE) 

Proje Yürütücüsü 
Özkan BOZBEK, Yılmaz KARABIÇAK, Abdurrahim 
BOZKURT, Harun ALICI 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Teknik 
işbirliği),Gürsel ARSLAN (Bahçe sahibi) 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2012 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 37.500-48.500 

Proje Özeti: Kiraz sülüğü [Caliroacerasi (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae)]’nün 
mücadelesinde, organik tarımda ruhsatlı bir preparat yoktur. Bu projede, Erzincan ilindeki 
vişne yetiştirilen alanlarda zararlı Kiraz sülüğünün mücadelesinde farklı organik bitki koruma 
ürünleri, dozları ve bunların etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla C. 
cerasi’ya karşı, organik tarımda da kullanılan azadirachtin, kaolin, kireç-sülfür karışımı 
(gülleci bulamacı), potasyum (Arap) sabunu, entomopatojenBeauveriabassiana ve bunların 
farklı dozları denenecektir. 

Proje çalışmaları, organik vişne yetiştiriciliğinin yapıldığı ve zararlı bulaşıklığının yoğun 
olduğu Erzincan ili Çayırlı ilçesinde toplam 250 da alanda kurulmuş olan vişne bahçesinde 
2021-2022 yıllarında yürütülecektir. Çalışma, Kiraz sülüğü (C. cerasi) Standart İlaç Deneme 
metoduna göre tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 farklı ilaç 
ve bunların 3 farklı dozu ve her tekerrürde 9 ağaç olacak şekilde kurulacaktır. Çalışmada 
azadirachtinin 400, 500 ve 600 ml/100 lt su dozları, kaolinin % 4,5 ve 6’lık dozları, kireç-
sülfür karışımı (Gülleci bulamacı)’nın 1.000, 2.000 ve 3.000 ml/100 lt’lik dozları, potasyum 
(Arap) sabununun 150, 250 ve 350 g/100 lt dozları ve 125 ml/100 lt %7,16 Beauveriabassiana 
ATCC 74040 ırkının (min.2.3x107) (DOPTERIL) 54.3, 81.5 ve 125 ml/100 lt su dozları 
kullanılacaktır. Sayımlar tesadüfi olarak alınan en az 100’er adet yaprakta,  ilaçlamadan 1 hafta 
sonra ve zararlı popülasyonunun gözlemi sonucuna (döl sayısına) göre bir veya iki defa 
yapılacaktır. Sayım sonuçları canlı larva sayısı üzerinden Abbott formülüne göre 
değerlendirilecek ve sonuçlara uygun istatistiksel analiz uygulanacaktır. 

Çalışma sonucunda; Erzincan ilinde vişne yetiştirilen alanlarda zararlı Kiraz sülüğü (C. 
cerasi)’nin mücadelesinde etkili olan organik bitki koruma ürünü ve dozu belirlenmiş 
olacaktır.   

Anahtar Kelimeler  Vişne, Caliroacerasi (L.), Kiraz sülüğü, Mücadele, Organik, 
Erzincan 

 
 

11. 
Ülkesel Proje Adı 

ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü  

 
DEVAM EDEN PROJELER 
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Proje No TAGEM-BS-14/08-09/01-14 

Proje Başlığı 

Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella Amsel (Lep: 
Tineidae) 'nın Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına Esas Bazı 
Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Mücadelesinin 
Geliştirilmesi (Doktora Tezi) 

Projenin İngilizce 
Başlığı 

Determination Some Biological Properties For Controllingand 
Composing Early Warning System of Pistachio Twig Moth 
Kermaniapistaciella Amsel  (Lepidoptera: Tineidae) 

Projeyi Yürüten 
Kuruluş 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş/lar 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Yasemin Bengü ŞAHAN (Gaziantep AFAE) 
Yardımcı 
Araştırmacılar 

Prof. Dr. Hasan TUNAZ (Danışman) 

Başlama- Bitiş 
Tarihleri 

01/01/2015 - 31/12/2018 

Projenin Toplam 
Bütçesi 

40.000 TL 

Proje Özeti: Antepfıstığı yetiştiriciliğinde antepfıstığı dalgüvesi[KermaniapistacellaAms. 
(Lep: Tineidae)] ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında olup,  antepfıstığı yetiştirilen 
bütün alanlarda bulunmaktadır. Kışı bir yıllık sürgünler içerisinde geçiren zararlının beslenmesi 
sırasında sürgünde meyve gözleri ve yapraklar dökülmekte, sürgünler kısa kalmakta, meyve 
salkımları zarar görmekte, meyveler gelişememekte veya dökülmektedir.  

Bu çalışma ile Antepfıstığı dalgüvesinin mücadelesine yönelik fenolojik model 
çalışmaları antepfıstığının yoğun olduğu Gaziantep bölgesinde 2015-2018 yılları arasında 
yapılarak, tahmin ve uyarı sistemine temel oluşturacak verilerin elde edilmesi ve zararlı ile 
mücadelede en uygun yöntemin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

K. pistaciella’nın mücadelesine yönelik biyolojik özelliklerinden; cinsiyet oranı, ergin 
yaşam süresi, bir dişi kelebeğin taşıdığı yumurta sayısı, yumurta açılım süresi, larva ve pupa 
süresi belirlenmiş, üç farklı rakımda (Alahacı Mahallesi (705 m), Yağmuralan Mahallesi (531 
m) ve Gaziantep Merkez Şahinbey İlçesi (856 m)) kültür kafesi ve feromon tuzaklarda ergin 
çıkış seyri takip edilmiş, morfolojik özelliklerinden; dişi ve erkek bireylerin boy-kanat 
uzunluğu, yumurta, larva, kokon, pupa en-boy ölçümleri yapılmış; fenolojik model çalışmaları 
ise Gaziantep Merkez Şahinbey İlçesi (856 m) antepfıstığı Araştırma Enstitüsü bahçesinde 
gerçekleştirilmiş olup; önceden tahmin ve tahmin erken uyarı sistemine temel oluşturacak 
veriler elde edilmiştir. Bunların yanında antepfıstığı dalgüvesininbitkide verdiği zarar, 
parazitoit ve predatörleri saptanarak, parazitoitlerin doğada bulunma tarihleri de belirlenmiştir.

 
Anahtar Kelimeler: Kermaniapistaciella, parazitoit, gün-derece, Antepfıstığı zararlısı, 
dalgüvesi 
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12. 
Ülkesel Proje Adı 

BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE) 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Trakya Bölgesinde Bağ Alanlarından İzole Edilen Bazı 

PGPR İzolatlarının Nematod Mücadelesinde 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Proje Türü  
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif  Eden Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE) 
Proje Yürütücüsü Gürkan Güvenç AVCI, Prof. Dr. Mustafa MİRİK 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Namık Kemal Üniversitesi 
Başlama ve BitişTarihleri 2021-2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021= 53.000TL  2022= 6.000TL  2023= 6.000TL 

Toplam= 65.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışmada Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde bağ alanlarında Haziran-
Ekim ayları arasında sörvey çalışması yürütülecek ve alınacak toprak ve bitki örneklerinden 
bitki gelişimini düzenleyici PGPR (Plantgrowthpromotingbacteria) bakterileri izole edilemeye 
çaışılacaktır. İzole edilen bakterilerin saf kültürleri üretilecek ve bakteriler fosforu indirgeme 
ve azotu bağlama özelliklerine incelenip seçilecek izolatlarMaldi TOF tekniği ile teşhis 
edilecektir. 

Teşhisleri tamamlanan bakteriyel izolatların havuç kültüründe çoğaltılan 
Pratylenchusthornei ve Pratylenchusneglectus, incir kökünde çoğaltılan 
Xiphinemaindexnematodlarına karşı in-vitro koşullarda etkinliği belirlenmeye çalışılacaktır.  

Bununla birlikte bölgemizde üretim alanlarından izole ettiğimiz Bacillussubstilis, 
Bacillusmegaterium, Klebsiellaoxytoca, Pseudomanasputida, Enterobactercloaceae, 
Enterobacteraerogenes, Lactococcuslactis, Providenciaretggeri, bakterileri izolatlarının in-
vitro koşullarda etkinliğine bakılacaktır. İn-vitro koşullarda en ümitvar sonuç veren bakteri 
izolatlarının in-vivo koşullarda üzüm (Vitisvinifera L.) bitkisinde nematodlara karşı biyolojik 
mücadele etmeni olarak etkinliğine bakılacaktır. 

Nematodlarla mücadelenin yanısıra izole ettiğimiz bakterileri izolatlarının üzüm 
(Vitisvinifera L.) bitkisinin kök, sürgün gelişimi ve diğer bitki parametrelerine etkisi de 
incelenecek biyogübre olarak uygulanabilirliği saptanmaya çalışılacaktır. 

Çalışmalar sonrasında Kuzey Marmara bölgesinde bağ alanlarında önceki 
çalışmalarımızda önemli olarak belirlediğimiz nematod türlerinin mücadelesinde hem bitki 
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gelişimini teşvik eden hem de nematodpopulasyonunu baskılayabilen alternatif bir mücadele 
yöntemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
 
AnahtarKelimeler TrakyaBölgesi, Nematod, PCPR Bakteri 

 
 

13. 
Ülkesel Proje Adı 

ÇİLEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Fatma ÖZSEMERCİ  (Bornova ZMAE) 

 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliğinde Thrips ve 

Yaprakbitleri Mücadelesinde Biyoteknik ve Biyolojik 
Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01/07 
Proje Lideri Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bornova/İZMİR 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019- 31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 24.000 TL           2018: 29.000 TL 
2019 : 34.500 TL           20..: ……….TL 

Proje Özeti: Örtüaltı ve açıkta yetiştirilen çilek üretim alanlarında zararlılardan İkinoktalı 
kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch. (Acarina: Tetranychidae)), Thripsler 
(Frankliniella occidentalis (Pergande) ve F. intonsa (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae)) 
ile bazı fungal hastalıklar ve 2015 yılından beri yaprakbitleri (Chaetosiphon fragaefolii 
(Cockerell)ve Aphis gossypiiGlov.) (Hemiptera:Aphididae) çilek üretim alanlarında önemli 
sorun oluşturmaktadır.  

Zararlılardan T. urticae’nin mücadelesinde çevre dostu uygulamalar olmasına rağmen, 
F. occidentalis ve F. intonsa ile yaprakbitlerine karşı söz konusu uygulamalar 
bulunmamaktadır. Bu proje ile entegre mücadele programlarının geliştirilebilmesi, hedef 
zararlılara karşı kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin belirlenmesi ve karşılaşılan bitki 
koruma sorunlarının çevre dostu yöntemlerle çözülmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaçla örtüaltı çilekte F. occidentalis ve F. intonsa’nın mücadelesinde kimyasal 
mücadeleye alternatif mavi renkli görsel yapışkan tuzaklarla Kitle Halinde Tuzakla 
Yakalama (KHTY) yöntemi, yaprakbitlerine karşı predatörlerden Chrysoperla carnea  Steph. 
(Neuroptera:Chrysopidae)’nın salındığı biyolojik mücadele çalışmaları yapılmaktadır. 
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14. 
Ülkesel Proje Adı 

ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE) 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Zeytin Sineği [Bactroceraoleae (Gmelin) 

(Diptera:Tephritidae)] Mücadelesinde Tahmin ve 
Erken Uyarı Sisteminin Uygulanması (Doktora) 

Proje Türü Konu 
Bağlı Olduğu Proje Zeytin Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Serkan Kaptan (Bornova ZAE) 
Proje Yürütücüsü Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 01/01/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 247.000TL 

Proje Özeti Zeytin ağacında ürün kaybına sebep olan birçok zararlı bulunmaktadır. Zeytin 
sineği [Bactroceraoleae (Gmelin) (Diptera:Tephritidae)], bunlar içerisinde ana zararlı 
konumundadır. Zeytin sineği larvaları, gelişme süresince çekirdek etrafında galeriler açarak 
beslenmekte, verimin azalmasına ve kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Böylece, 
meyvelerin çürüyerek dökülmesine ve ayrıca zeytinyağı miktarının azalmasına, yağda asitliğin 
yükselmesine, sofralık zeytinin pazar değerini düşürmektedir. Zeytin sineği mücadelesinde 
Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatında da belirtildiği gibi farklı yöntemler mevcuttur. 
Ancak diğer pek çok zararlıda olduğu gibi uygulama kolaylığı ve kısa sürede etkili sonuç 
alınabilmesi nedeni ile kimyasal mücadeleyi en çok uygulanan yöntem haline getirmiştir. Son 
yıllardaki iklim değişikliği ile birlikte zararlı organizmaların da doğadaki davranışlarında 
değişiklikler görülmektedir. Zeytin sineğinin farklı yıllardaki popülasyon dalgalanmasının 
belirlenmesi ve bölgesel olarak popülasyon düzeylerinin görülerek, her yıl düzenli 
mücadelenin gerekip gerekmediğinin saptanması gerekmektedir. Böylece gereksiz kimyasal 
ilaç kullanımının önüne geçilebilecektir. Gelişen teknolojinin tarım ile entegrasyonu çok 
önemlidir. Tarım alanında teknolojik gelişmelerin en önemlilerinden biri de tahmin ve erken 
uyarı sistemleridir. Tahmin ve erken uyarı sistemi ile elde edilecek veriler hastalık ve 
zararlılarda en etkin mücadele zamanını belirlememizi sağlar. Bu sayede zamanında – doğru 
ilaçlama, ürün ve çevrenin korunması, gereksiz ilaçlamaların önlenmesi ve ekonomik 
kayıpların en aza indirilmesi başarı ile sağlanmış olur. 
Anahtar Kelimeler  Zeytin, Zeytin sineği, Tahmin ve erken uyarı sistemi 
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15.
 
1. 

Ülkesel Proje Adı 
ÜLKESEL MEYVE SİNEKLERİ ARAŞTIRMA 
PROJELERİ 

Koordinatörü  

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Antalya İli Meyve Bahçelerinde Drosophila suzukii 

(Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)’ nin 
Yayılışı, Kiraz Bahçelerindeki Popülasyon Değişimi, 
Zarar Oranı ve Tuzaklara Yönelimleri ile İlgili 
Araştırmalar (Doktora) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Tuba KAHRAMAN 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021- 31.12.2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 31.500 TL- 29.200 TL- 23.300 TL  
Proje Özeti: Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), son zamanlarda 
dünyada hızlı bir yayılış göstererek Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da önemli ekonomik 
zararlara neden olan istilacı bir türdür. Zararlı, sert ve yumuşak çekirdekli ve üzümsü 
meyveleri kapsayan geniş bir konukçu aralığına sahiptir. Dişi birey, yumurtalarını olgunlaşmış 
meyve içine yerleştirir ve içeride açılan yumurtadan çıkan larvalar beslenerek meyveye zarar 
verir dolayısıyla pazar değerinde düşüşe neden olur. Dünyada ciddi ekonomik kayıplar yaratan 
zararlı ülkemize 2014 yılında giriş yapmıştır. Zararlının ülkemizde ve Antalya’da yeni olması, 
çiftçilerin henüz zararlıyı tanımaması ve mücadelesi ile ilgili yeterli çalışmaların olmaması 
çalışılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışma ile Antalya ilinde sörveyler yapılarak 
yayılışı, konukçuları, il ve ilçe genelindeki zarar oranı, doğal düşmanları, yıl içinde zararlının 
popülasyon takibi yapılarak ilk ergin çıkışı, en yüksek popülasyona ulaştığı dönem gibi veriler 
elde edilerek zararlı hakkında mücadelede yardımcı bilgiler elde edilecektir. Ayrıca, bilinen 
cezbedicileri arasında olan elma sirkesine alternatif olarak farklı meyve sirkelerinin 
etkinlikleri belirlenerek, ileride yapılacak cezbedici çalışmaları için etkili bir bileşen elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler  Kanadı iki noktalı sirke sineği, parazitoit, predatör, tuzak 

 
 
Proje Adı Isparta Eğirdir Bölgesi elma bahçelerinde Akdeniz 

Meyve Sineği, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera; 
Tephritidae)’ne karşı bazı entomopatojen fungusların 
laboratuvar ve arazi koşullarında uygulanarak 
etkinliklerinin belirlenmesi (Doktora) 
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Proje Türü Akademik (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Mehmet Sedat SEVİNÇ (Isparta MAE) 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İsmail KARACA 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2022 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.yıl (2021) 33.000 TL- 2.yıl (2022) 22.000 TL- 3.yıl 
(2023) 5.000 TL 

Proje Özeti: Pestisitlerin yoğun kullanımı canlı ve çevre sağlığına etkisi sıklıkla literatürde 
vurgulanmaktadır. Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata toplumun besin kaynaklarından 
önemli bir yer kaplayan meyve türlerinde, en çok zarar yapan türler arasında yer almaktadır. 
Kimyasal mücadele ile Akdeniz meyve sineği popülasyonu baskı altına alınabilmekle birlikte, 
kimyasalların gereğinden fazla kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçlar sebebiyle biyolojik 
mücadele yöntemleri son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çalışmada da biyolojik mücadele 
etmeni olarak literatürde ümitvar olarak nitelenen üç entomopatojenfungus türünün akdeniz 
meyve sineği üzerindeki etkinliği araştırılacaktır. 
 
Yapılacak olan bu tez çalışmasındaIsparta ili elma bahçelerinden toplanan Akdeniz 
meyvesineği, Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae) ‘nin kültüre alınarak son 
dönem larvalarının pupa öncesi dönemde entomopatojenfungus türlerinden olan Beauveria 
bassiana, Isaria fumosorosea ve Metarhizium brunneum süspansiyonları ile uygulamaya tabi 
tutularak, süspansiyonların etkisinin laboratuvar ve arazi koşullarında araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 
Bu çalışmada öncelikli olarak Isparta iline ait farklı elma bahçelerinden toplanacak olan 
Akdeniz meyvesineği, Ceratitis capitata kontrollü nem ve sıcaklık koşulları sağlanan iklim 
odalarında kültüre alınacak. Çoğaltımı sağlanan meyvesinekleri son dönem larvaları pupa 
olmak için kendini toprağa bırakacağı dönemde yüzeyi Beauveria bassiana, Isaria 
fumosorosea ve Metarhizium brunneuma ait izolatların beş farklı dozu toprak yüzeyi 
kaplanacaktır. Kontrollü koşullarda gerçekleşecek olan bu kısımda böcekler üzerinde misel 
gelişimi baz alınarak ölüm oranları belirlenecek ve etkili bulunan entomopatojenfungus türü 
arazi koşullarında denemeye alınmak üzere PDA besi ortamında çoğaltımı sağlanacaktır. 
 
Etkili bulunan entomopatojenfungus türü ve dozu arazi koşullarında denenmek üzere daha 
önce belirlenmiş olan elma ağaçlarının izdüşümüne püskürtme yöntemi ile toprağa 
uygulanacak ve belirlenmiş olan tarihlerde tül ile kaplı kafesler toprak yüzeyine yerleştirilerek 
toprağa pupa olmak üzere inen larvaların entomopatojenfungus tarafından etkilenip 
etkilenmediği gözlemlenecektir. 
 
Elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçların biyolojik mücadeleye katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler  Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata, Metarhizium brunneum, 
Isaria fumosorosea, Beauveria bassiana 

 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata Wied. (Diptera: 

Tephritidae) ile Mücadelede Kısır Böcek Salım 
Yönteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması 
Üzerine Araştırmalar (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P6/2104(Doktora) 
Proje Lideri Ümran AKKAN (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstiüsü- Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2020: 60.000 
2021: 60.000 
2022: 50.000 

Proje Özeti: Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata Wied. (Diptera:Tephritidae) ülkemizin 
meyve alanlarında sorun olan önemli zararlılardan olup polifag ve karantinaya tabi bir türdür. 
Limon çeşitleri hariç turunçgil, kayısı, ayva, şeftali, nektarin, incir, trabzon hurması, nar, 
elma, armut, yenidünya, avokado, hint inciri, hünnap ve bunların yabani türleri ülkemizde 
tespit edilen en önemli konukçularıdır. Bulaşık meyvelerin ihracatı durumunda bu ülkelere 
bulaşma ihtimali nedeniyle toleransı sıfır olarak kabul edilir. Türkiye’nin turunçgil 
ihracatında her geçen gün daha da artan bir pazara sahip olması nedeni ile ana zararlı 
konumundaki Akdeniz meyvesineği’ne karşı etkili bir mücadele yönteminin uygulanması 
ülkemizin öncelikli konularındandır. 
Üreme kapasitesinin yüksek olması, polifag olması ve doğrudan meyvede zarar yapması 
nedeniyle zararlı ile mücadele yapılmadan üretim mümkün olamamaktadır. Ülkemizde 
zararlıya karşı son yıllarda mücadelede kitlesel yakalama tuzakları son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmakla birlikte genel olarak zehirli yem kısmi dal ilaçlaması ile mücadele 
yapılmaktadır. Ancak geniş alanda üreticilerin aynı anda mücadele yapmamaları 
mücadelenin başarısını düşürmektedir. Bilinçsiz ve gereğinden fazla pestisit kullanımının, 
çevre ve insan sağlığı sorunlarına yol açtığı için zararlı ile mücadelede kimyasal mücadeleye 
alternatif yöntem arayışları son yıllarda daha da artmıştır. Akdeniz meyvesineği’nin 
popülasyon yoğunluğu, yayılışı ve zarar oranının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında; 
kimyasal mücadeleye alternatif geniş alan uygulamaları ile zararlının kontrol altına 
alınmasına imkan sağlayan Kısır Böcek Salım (KBS) yöntemi daha da önem kazanmaktadır.



117 
 

Bu proje ile C. capitata ile mücadelede KBS yönteminin ülkemiz turunçgil üretim alanlarında 
uygulamaya aktarılması ve etkinliğinin arttırılması üzerinde çalışmaların yapılması 
planlanmaktadır. Bu amaçla kısırlaştırma öncesi, kısırlaştırma anında ve sonrasında 
uygulanan işlemlerin zararlının kalite göstergesi kabul edilen bazı özelliklerine etkisi 
araştırılacaktır. Belirlenen optimum kalite parametreleri kullanılarak 2021-2022 yıllarında 
İzmir ili Karaburun ilçesinde bulunan yarı izole Eğriliman Bölgesindeki turunçgil alanlarında 
zararlıya karşı pilot ölçekte KBS çalışmaları başlatılacaktır. Bu çalışmanın başarılı olması 
durumunda Türkiye’de farklı alanlarda ve kültürlerde geniş çaplı çalışmaların yapılması ve 
zararlının baskılanması hedeflenmektedir. Böylece söz konusu tekniğin ülkemizde entegre 
mücadele programlarına dahil edilmesi ile ilaçlama sayısının azaltılması, insan ve çevre 
sağlığının korunması, ihracatta önemli bir sorun olan insektisit kalıntısı sorununun önlenmesi 
ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

 
 
Proje Başlığı Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata 

(Wiedemann,1824) (Diptera: Tephritidae)]’ne Karşı 
Tuzak Sistemlerinin Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01-08(3) 
Proje Lideri Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)   
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstiüsü- Bornova/İzmir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019 ile 31.12.2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 75.000 
2018: 20.000 
2019: 10.000 

Proje Özeti: Üreticilerin ilaçlama zamanına ve ilaçlama sayısına doğru karar verebilmesine 
yardımcı olması amacıyla, monitor amaçlı farklı cezbediciler kullanılarak performansının 
belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ve yöntem ile Ceratitis capitata 
bireylerini başarılı şekilde çeken cezbedicilerin izleme tuzaklarında kullanma olanakları 
araştırılması amaçlanmaktadır. 
Kitle Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) veya Cezbet Öldür (CÖ) yöntemlerinde hidrolize 
protein ve farklı cezbediciler kullanılarak biyoteknik yöntemlerde kullanma olanakları 
araştırılması, yöntemin kullanılmasına olanak sağlayan tuzak çatıları ve cezbedici ilaç 
karışımının hapsedilmesini, kullanılmasını sağlayan materyallerin denenmesi 
amaçlanmaktadır. 
İzleme amacıyla kullanılan feromon tuzaklarına alternatif olabilecek cezbedici içeren 
tuzakların denemesi 04.07.2019 tarihinde İzmir İli Küçükbahçe (Karaburun/İzmir) 
mahallesinde kurulmuştur. Deneme karakterleri, 3 farklı cezbedici (C1, C2, C3) ve ticari 
olarak kullanılan trimedlure feromon içeren tuzaklarından oluşmuştur. Denemelerde 
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tuzaklar, sıra üzeri ve sıra arasında 10-12 m aralıklar ile asılmıştır. Tuzak sayımları 7-15 gün 
aralıklar ile sayılarak kaydedilmiş, hasat başladığında deneme sonlandırılmıştır. 

Özellikle turunçgil alanlarında ruhsatlı olarak kullanılan KHTY ürünlerine seçenek 
olabilecek ürünlerinin biyolojik etkinlik denemeleri Küçükbahçe (Karaburun/İzmir) ve 
Ahmetbeyli (Menderes/İzmir) mahallelerinde biyolojik etkinlik denemeleri kurulmuştur. 
Türkiye’de ruhsatlı olan kuru kova tuzaklarda ve uluslararası çalışmalarda kullanılan besin 
cezbedicileri ile eş değerde kimyasallar farklı oranlarda kullanılarak her bir kova içine 
yerleştirilmiştir. Cezbedicilerin dağılmasını engellemek amacıyla her bir karışım ince tüller 
içine yerleştirilerek tüller kapatılmıştır. Her bahçede denemeler geniş parsel şeklinde en az 
10 da alanda kurulmuştur. Deneme alanlarında 10-12 adet sayım tuzağı ve sayım ağacı 
işaretlenerek haftalık olarak sayılmış, hasat başladığında denemelere son verilmiştir. 
Deneme bahçesinde 2019 yılında yapılan değerlendirme sayımında tuzağın yüzde etkinliği 
%83,8 olmuştur. Yüzde etki, yere düşen ve ağaçtaki meyve sayımlarına göre Abbott formülü 
ile hesaplanmıştır.  
Gözlem amacıyla kullanılacak tuzakların saptanması çalışması Ülkemizde ilk defa 
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma ile ticari feromon olan TML ye alternatif olarak 
kullanılabilecek olan özellikle C2 cezbedicisinin geliştirilerek kullanılabileceği kanısına 
varılmıştır. Bu konuda 2020 yılında iki karakterli sadece TML ve C2 cezbedcisinin 
denenmesi düşünülmektedir.   
Kitle Halinde Tuzakla Yakalama ürünü olarak denemesi yapılan tuzaklar da ruhsatlı 
tuzaklarda olduğu gibi üretim sezonu boyunca cezbediciliğinin devam ettiği ve etkinliği 
konusunda 2018 yılında kurulan denemelerde olumlu sonuçlar alınmıştır. Fakat 2019 yılı 
içerisinde yapılan çalışmalarda gerek popülasyonun düşük olması gerekse deneme alanı ve 
çevresinde yer alan bahçelerde toplu mücadele yapılması nedeniyle tuzak etkinliğini sağlıklı 
değerlendirebilecek veriler alınamamıştır. Bu nedenle projenin bir yıl uzatılması ve 
denemenin 2020 yılında bir bahçede tekrar kurulması planlanmaktadır. 

 
 
Proje Adı Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz 

Meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: 
Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit 
ve Predatörlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01-08(2) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüleri Erdoğan AYAN 

Dr. Münevver KODAN 
Doç. Dr. Yasemin GÜLER 
Emrah KAYIŞ (2019) 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 
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Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 94.000 TL 

Proje Özeti: Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)karantina 
toleransı sıfır olan bir zararlıdır. İhraç edilen turunçgil, nar ve diğer meyvelerdeki zararı ülke 
ekonomisi açısından çok önemlidir. Akdeniz meyvesineği’nin zararı larvalar tarafından 
yapılmaktadır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar meyvede yumuşama ve çöküntü 
meydana getirmektedir. Zarara uğrayan meyveler vaktinden önce olgunlaşarak 
dökülmektedir. Zararını doğrudan meyvede ve meyvelerin olum döneminde yapması 
nedeniyle meyvenin kalitesini ve ticari değerini düşürmektedir. Zararlı ile bulaşık olan 
meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması, ihracatı engellemekte ve ihracatta zaman zaman 
sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde bazı illerde 
yetiştirilen meyve türlerinde Akdeniz meyvesineği’nin zararı görülmeye başlanmıştır. 
Bölgede sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde görülen zararlı, meyvelerin olgunlaşma 
döneminde zarar yapması nedeniyle depolama koşullarında zarar ortaya çıkmakta ve 
meyvenin ticari değerini düşürmektedir.Bu çalışma,2017-2019 yıllarında Ankara ve Konya 
ller nde Akdeniz meyvesineği’nin yayılışını, konukçusu olan meyve türler n n bulaşma 

oranını bel rleyerek, popülasyon gel ş m n  tak p etmek ve kışlama durumunu ortaya koymak 
ve zararlının paraz tot ve predatörler n  tesp t etmek amacıyla yürütülmüştür. Trimedlure 
içeren delta tipi tuzaklar kullanılarak ve kültüre alma çalışmaları sonucunda Konya ve Ankara 
illerinde elma, armut, ayva, şeftali ve erik gibi meyve türlerinin bulunduğu bahçelerde 
Akdeniz meyvesineğinin varlığı ve konukçuları tespit edilmiştir. Konya ve Ankara illerinde 
yürütülen popülasyon takibi çalışmalarında 2018 yılında AMS popülasyonunun 2017 yılına 
göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada zararlı AMS’nin Ankara ve Konya 
illerinde kışı geçiremediği ancak, meyve-sebze hallerine diğer bölgelerden nakledilen bulaşık 
meyveler yolu ile yeni alanlara bulaşmış olabileceği kanısına varılmıştır. Konya ilinden 
alınan meyvelerden Akdeniz meyvesineğinin parazitoiti olarak Hymenoptera: Chalcidoidea: 
Pteromalidae: Pachyneuronsp. cinsinin teşhisi yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler Akdeniz meyvesineği, meyve, sürvey, Ankara, Konya, bulaşma 

oranı 
 
 
Proje Başlığı Erzincan İli Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği 

Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephinitidae)’nin Konukçuları, Yayılışı, Bulaşıklık 
Oranı, Parazitoit ve Predatörlerin Tespit Edilmesi 
Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01-08(1) 
Proje Lideri Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

ERZİNCAN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
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Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017 : 8 000 TL 2018:8 000 TL 2019: 7 000TL 

Proje Özeti: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve meyve yetiştiriciliği açısından 
önemli bir potansiyele sahip olan Erzincan ilinde yetiştirilmekte olan meyvelerin birçoğu 
Akdeniz meyvesineğinin konukçusu durumundadır. Yakın zamana kadar Erzincan'da 
rastlanmayan bu zararlının, son yıllarda başta elma olmak üzere, değişik meyve türlerinde 
zarara neden olduğu dikkat çekmektedir. Akdeniz meyvesineği ile ilgili çalışmalar 
incelendiğinde, Erzincan ili ve çevresinde bu zararlı ile ilgili bir çalışmaların henüz 
yapılmamış olması ve üreticilerden gelen şikâyetler üzerine bu projenin planlanmasını 
zorunlu kılmıştır. Projenin birinci yılındaki çalışmalar neticesinde tuzaklarda ilk ergin 
25/07/2017 tarihinde Erzincan meyve ve sebze halinde son yakalanma ise 02/11/2017 
tarihinde Geçit beldesinde olmuştur. Çalışmamızda 7 lokasyonda zararlının varlığı tespit 
edilmiş olup en fazla zarar oranı geçit beldesinde % 100 oranında şeftalide kaydedilmiştir. 
Bulaşıklık oranları; Erzincan Merkez ilçede % 40 iken Üzümlü ilçesinde bulaşıklık % 0 
olmuş ve Erzincan genelinde ise bulaşıklık %23,07 olarak belirlenmiştir. 
Projeçalışmalarınınikinciyılındatuzaklarda ilk ergin yakalanma Geyikli köyünde 25/07/2018 
tarihinde, son yakalanma ise kurum arazisinde 06/11/2018 tarihinde 
olmuştur.Kültürealınanvuruklumeyveörneklerinden 12-15 gün sonar şeftali, kayısı, armut, 
ayva, erikve golden delicious elmalardanerginbireylereldeedilmiştir. En düşük toprak 
sıcaklığı projenin 2018 yılında 08/01/2018 tarihinde 0,3oC, toprak nemi ise % 79 
gerçekleşmiştir. Akdenizmeyvesineğinintopraktakışıgeçiripgeçirmediğinibelirlemeküzere 
2017 
yılındabelirlenenvuruklumeyvelerindöküldüğüüçfarklıalandatopraküzerinetülkafesleryerleşt
irilerektakipedilmiştir. Tülkafesleriçerisinde 2018 yılındaerginyakalanamamıştır.Yayılış 
oranı 2018 yılında Erzincan merkez ilçede % 100, Üzümlü ilçesinde % 100 ve Erzincan 
genelinde ise yayılış 100 olarak belirlenmiştir. Tüm lokasyonlarda AMS tuzaklarında ergin 
bireyler yakalanmıştır.  Projenin üçüncü yılı çalışmalarında Tuzaklarda ilk ergin yakalanma 
Geçit’de04/09/2019 tarihinde, son yakalanma ise kurum arazisinde 13/11/2019 tarihinde 
olmuştur yayılış oranı, Erzincan merkez ilçede % 75 Üzümlü ilçesinde % 18,1 ve Erzincan 
genelinde ise yayılış % 48,2 olarak belirlenmiştir. 

 
Proje Başlığı Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis 120apitate Wied.) 

(Diptera:Tephritidae)’nin Kiraz Meyvelerine Yapay 
Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele 
Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması 

Proje No BS-04/06-09-185 (1) (DTM) 
Proje Lideri Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü  
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Akdeniz İhracatçılar Birliği 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Proje Başlangıç Yılı 2004 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019-31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2005: 11.050 TL; 2006: 12.500 TL; 2007: 4.100 TL;  
2008: 3.800 TL; 2009: 4.200 TL; 2010: 7.800 TL; 
2011: 9.150 TL; 2012: 23.100 TL; 2013: 31.850 TL;  
2014: 83.810 TL; 2015: 488.500 TL; 2016: 360.764 TL;  
2017: 219.370 TL; 2018: 274,504,44 TL;  
2019: 431.434,44 TL 

Proje Özeti: Önemli bir kiraz ithalatçısı olan Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye’nin Akdeniz 
meyve sineği ve Elma içkurdu ile bulaşık olması nedeniyle ihracat yapılamamaktadır. 
Uzakdoğu Ülkeleri bu zararlıların herhangi bir yolla ülkelerine bulaşmasını kesinlikle 
istemediklerini belirterek, ithalattan önce zararlıları %100 öldüren karantina önlemleri ile 
ilgili bilimsel çalışmalar istemektedirler. 

Akdeniz meyvesineği’nin 0-20 saat yaşlı yumurtaları 50 g/m3, genç larvaları 70 g/m3, 
olgun larvaları 90 g/m3 civarında Mebr’in <22°C’de üç saat uygulanması sonucunda %100 
ölmüştür. Probit analizi sonucunda en dayanıklı dönemin Akdeniz meyvesineği’nin olgun 
larvası olduğu kanısına varılmıştır. Sorpsiyon test sonuçlarına göre öngörülen üç dozda (145-
150 ve 160 g/m3) Akdeniz meyvesineği olgun larvası kullanılarak küçük ölçekli testler 
yapılmış, 145 g/m3 dozu ile büyük ölçekli testler tamamlanmıştır. Bu dozları içeren kalite 
testleri Atatürk BKMAE ve Ege Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yapılmıştır. 
Kalıntı analizleri Eurofins ve Ankara ZMMAE tarafından yapılmıştır. Mebr’in <22°C’de 145 
g/m3 dozunda üç saat uygulanmasının kaliteyi olumsuz etkilemeden ve yasal Mebr kalıntı 
limitini aşmadan Akdeniz meyvesineği’ni %100 öldürdüğü kanısına varılmıştır. Sonuç 
raporu İngilizce düzenlenerek Japonya Tarım Bakanlığı’na iletilmek üzere TAGEM’e 
gönderilmiştir.  

Mebr’in <22°C’de 145 g/m3 dozunda üç saat uygulanması, Türkiye ile Güney Kore ve Çin 
arasında yapılan protokoller sonucunda “Taze Kirazda karantina uygulaması” olarak kabul 
edilmiştir. Ancak 2020 yılında Çin'e ve G. Kore'ye kiraz ihracat sezonunda yapılacak ticari 
fümigasyon uygulamasında herhangi bir sorunun yaşanmamasını teminen dozun 
düşürülebilmesi için 2019 yılında sıcaklık yükseltilerek, bulaştırma metodu değiştirilerek ve 
alternatif paketleme materyali kullanılarak çalışmalar yürütülmüştür. 

 
 
Proje Başlığı Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata (Wied), 

Diptera:Tephritidae)’nin Turunçgil Meyvelerine 
Yapay Bulaştırılması Sonrası Soğuk Uygulamalarının 
Etkinliğinin Araştırılması 

Proje No BS-04/06-09-185 (3) (DTM) 
Proje Lideri Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Projeyi Destekleyen Kuruluş T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü  

Akdeniz İhracatçılar Birliği 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Proje Başlangıç Yılı 2003 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019-31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2005: 75.650 TL; 2006: 51.600 TL; 2007: 43.600 TL;  
2008: 70.000 TL; 2009: 49.900 TL; 2010: 76.300 TL; 
2011: 58.300 TL; 2012: 51.700 TL; 2013: 91.735 TL;  
2014: 103.615 TL; 2015: 76.000 TL; 2016: 40.000 TL 
2017: 7.000 TL; 2018: -; 2019: - 

Proje Özeti: Önemli bir turunçgil ithalatçısı olan Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye’nin Akdeniz 
meyve sineği (AMS) ile bulaşık olması nedeniyle ihracat yapılamamaktadır. Uzakdoğu 
Ülkeleri bu zararlıların herhangi bir yolla ülkelerine bulaşmasını kesinlikle istemediklerini 
belirterek, ithalattan önce zararlıları %100 öldüren karantina önlemleri ile ilgili bilimsel 
çalışmalar istemektedirler. 

Bu proje kapsamında yapılan çalışmaların Japonya Tarım Bakanlığı (MAFF) tarafından 
kabul edilmesi sonucunda 2010 yılında Türkiye’den ithal edilen greyfurtun 0,3°C ve altında 
16 gün, 2014 yılında limonun 0,8 °C ve altında 12 gün süre ile soğuk uygulaması sonrası 
Japonya’ya girişine yasal izin verilmiştir. Japonya’ya gemi ile greyfurt gönderimi sırasında 
uygulama sıcaklığının düşük tutulması nedeniyle meyve kalitesi olumsuz etkilendiği için 
Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin talebi ve Uzakdoğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme 
Komitesi’nde alınan karar gereği; daha yüksek sıcaklıkta greyfurt meyvesinde AMS’nin 
%100 ölümünün meydana geldiği süre (gün) saptanmak üzere ön çalışmalar başlatılmıştır. 
Küçük ölçekli çalışmalar sonucunda, <2.3°C ve %85-90 oransal nem koşullarında soğuk 
uygulamasının greyfurtta AMS’ni 16. günden itibaren öldürdüğü ve meyvelerde kalite 
kaybına yol açmadığı görülmüştür. Hazırlanan Türkçe ve İngilizce rapor Mayıs 2016’da 
JMAFF’a iletilmek üzere AKİB’e gönderilmiştir. Japonya’nın 2017 yılında Türkiye’nin de 
üyesi olduğu International Plant Protection Convention (IPPC)’a üye olması nedeniyle; 
Denetime Tabi Zararlı Organizmalar İçin Bitki Sağlığı Uygulamaları” isimli ISPM-28 
numaralı standart ve bu standardın 170222-17 numaralı ekindeki greyfurtta kesintisiz 19 gün 
boyunca <2°C soğuk uygulanması şartını kabul etmesi için gerekli girişimlerde bulunmak 
amacıyla, T. C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bu koşulların uygunluğu 
konusunda tarafımızdan görüş istemiştir. Greyfurtta soğuk uygulama sıcaklığının kesintisiz 
19 gün boyunca <2°C uygulanması durumunda kalite kaybı yaşanmadan zararlının %100 
ölümünün mümkün olduğu Genel Müdürlüğe bildirilmiştir. Sonuç olarak, soğuk uygulama 
şartları revize edilmiştir. Ayrıca JMAFF’a sunulmak üzere istenen Turunçgil Zararlı listesi 9 
Kasım 2017 tarihinde güncellenerek gönderilmiştir. İhracat Genel Müdürlüğü’nün portakal 
ve mandarin ihracatı prosedürünün tamamlanması ile ilgili bürokratik işlemleri 2019 yılında 
devam etmiştir. Portakal ve mandarin ile ilgili istenen bilgiler hazırlanarak gönderilmiştir. 
Proje çalışmaları Uzakdoğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi’nin yapılacak ilk 
toplantısında alınacak kararlara göre 2020 yılında farklı meyve türlerinde devam edecektir. 
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Proje Başlığı Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) 

(Diptera: Tephritidae)]’nin Depo Zararına Karşı Ozon 
Uygulamasının Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/431 
Proje Lideri Tuğba AKDENIZ FIRAT (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 74.000 TL           2018: 18.500 TL 
2019: 17.500 TL            

Proje Özeti: Bu proje ile, yaş meyvelerin fümigasyonunda Metil bromite alternatif bir 
mücadele yönteminin araştırılması, yaş meyve ihracatında ozon kullanım olanaklarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Projede ozon uygulamasının Akdeniz meyvesineğinin 7oC’de 2 
saatlik sürede, farklı konsantrasyonlarda tüm dönemleri üzerindeki öldürücü etkisinin 
araştırılmasının yanı sıra, yaş meyvelerin fümigasyonuna alternatif bir mücadele yöntemi 
oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  Çalışma ihracatta sorun olan Akdeniz 
meyvesineğine karşı ozonun kullanım olanaklarının laboratuvar şartlarında araştırılmasıyla 
ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışma niteliğindedir. 

 
 
Proje Başlığı Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin İlleri Akdeniz 

Meyve sineği Mücadelesi Pilot Uygulama Projesi 
Proje No (Bilgi) 
Proje Lideri Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016:.- TL   2018:1.112.500.-TL 
2017: 887.200.-TL      2019:    399.000.-TL 

Proje Özeti: Adana (Ceyhan, Yumurtalık), Mersin (Tarsus), Osmaniye (Merkez, 
Toprakkale), Hatay (Payas, Samandağ) ve Kahramanmaraş (Andırın) illerinde büyüklüğü 1-
10 dekar olan turunçgil bahçelerinde dekara 4 adet olmak üzere 14.000 adet kitle yakalama 
tuzağı dağıtılarak toplamda 3.500 dekar alanda kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi ile 
Akdeniz meyvesineği (AMS)  mücadelesi yapılmıştır. Projenin başarısının değerlendirilmesi 
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amacıyla hasat öncesi yapılan vuruklu meyve sayımlarında, tuzakla mücadele yapılan ve 
kimyasal mücadele yapılan bahçelerde vuruklu meyve sayıları birbirine yakın olmuş, %2 ile 
%4 arasında değişmiştir. Yoğun AMS popülasyonu olan bahçelerde tuzakla mücadele; 1-2 
kez kimyasal ilaçlama ile kombine edilmiştir.  

Bu proje ile bölge üreticileri, AMS mücadelesinde tuzak kullanımının etkisini görmüş 
ve benimsemiştir. 

 
Proje Başlığı Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi 
Proje No (Bilgi) 
Proje Lideri Dr. Adalet Hazır (Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş GKGM 
Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016: 120.900.- TL   2017: 166.842.-TL 
2018:187.100.-TL    2019: 195.750.-TL 

Proje Özeti: Projenin amacı, projeye dahil olan 45 adet ilde oluşturulan sabit takip 
istasyonlarından yıl boyunca alınan düzenli verilerle dinamik “Akdeniz meyve sineği 
(AMS)popülasyon haritaları” oluşturulmaktadır. Bu amaçla, 2019 yılında 18.000 adet AMS 
feromonu, 2500 adet Delta tuzak çatısı, 25.000 adet yapışkan tabla satın alınmış ve illere 
gönderilmiştir. 2019 yılında, 45 ile bağlı 303 ilçede, meyve-sebze hallerinde, 4’ü havaalanı 
ve 2’si liman olmak üzere toplam 1035 istasyonda  yıl boyunca AMS ergin birey takipleri 
yapılmıştır. Yıllık ortalama AMS ergin yoğunluğu 0 ile 22,89 arasında değişmiştir. 
Tuzaklarda yapılan ergin kontrolleri ile yaygınlık ve yoğunluğun belirlenmesinin yanısıra; 
tuzaklarda popülasyonun yükselmeye başladığı ve zarar eşiğini aştığı belirlendiği 
dönemlerde, üreticilere Tarım İl Müdürlükleri tarafından ilaçlama duyuruları yapılmış, 
böylece toplu mücadele imkanı olmuştur. 

 
 
Proje Başlığı Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: 

Drosophilidae)’nin Yaygınlık Alanlarının Tespiti, 
Biyolojisi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/458(Doktora) 
Proje Lideri Pınar ARIDICI KARA (Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü- Adana 

 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019  ile 31/12/2019 arası 
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Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

35.000 30.000 25.000          90.000 
1.YIL       2. YIL 3. YIL      TOPLAM 

Proje Özeti: Dünya’da istilacı bir tür olarak bilinen Drosophila suzukii (Matsumura) 
(Diptera: Drosophilidae) polifag bir zararlıdır. Ülkemizde 2014 yılında tespit edilen 
zararlının, meyve üretiminde ekonomik olarak büyük kayıplara neden olduğu 
düşünülmektedir.  Bu doktora çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Bölgesi meyve alanlarındaki 
D. suzukii’nin yayılış alanları, konukçuları, zararı, popülasyon takibi ve mücadele olanakları 
ile zararlının farklı sıcaklıkta ve farklı olgunluktaki meyvelerde gelişme süresini, 
belirlemektir. meyve olgunluk tercihleri laboratuvarda tespit edilecektir. Bu doktora 
çalışmasında ülkemiz iç ve dış ticareti için büyük bir tehdit oluşturan bu zararlıyı baskı altına 
alabilecek altenatif biyoteknik mücadele olanakları araştırılacaktır. 

 
 
Proje Başlığı Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: 

Drosophilidae)]’nin Mücadelesine Esas Gün-Derece 
Modelinin ve Tuzak Sistemlerinin Geliştirilmesi ile 
Farklı Popülasyonlar Arasındaki Genetik Varyasyonun 
Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P6/1368 
Proje Lideri Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 - 31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2019: 136.000TL 2020: 85.000TL 
2021: 69.000TL 

Proje Özeti: Drosophila suzukii polifag bir tür olup, meyvelerde hasata yakın dönemde 
önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Zararlının doğal şartlarda çilek ve kiraz 
bahçelerinde kışlamadan çıkış zamanı ilk kez bu çalışmada belirlenecektir. Ayrıca, farklı 
konukçularının fenolojik dönemleri ile zararlı biyolojisi ve iklim verileri arasında ilişki 
kurularak zararlının etkili sıcaklıklar toplamı (EST) belirlenecek ve zararlı ile mücadele 
zamanı uygulamaya aktarılacaktır. Farklı konukçuların bireyler üzerinde genetik 
varyasyonları araştırılacaktır. Zararlıyla mücadele için kitle halinde tuzakla yakalama 
yönteminde kullanılmak üzere en etkili cezbedici belirlenecek ve tuzak çatısı geliştirilecektir. 
Ayrıca bu tuzakların birim alana asım yoğunluğu belirlenecektir. 

 
 

16. 
Ülkesel Proje Adı 

UZAKDOĞU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE İHRACATINDA 
SORUN OLAN ZARARLILARA KARŞI UYGULANACAK 
FARKLI MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE) 
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DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: 

Tortricidae)]’nun Kiraz Meyvelerine Yapay 
Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele 
Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması 

Proje No BS-04/06-09-185 (2) (DTM) 
Proje Lideri Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş T. C. Ekonomi Bakanlığı, TAGEM, Akdeniz İhracatçılar 

Birliği, Antalya İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği, 
Uludağ İhracatçılar Birliği 

Proje Başlangıç Yılı 2004 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2004-2019: 975.000TL 

Proje Özeti: Bu çalışma ile Japonya’ya kiraz ihracatının önünü açmak amacıyla, bu ülkenin 
istediği karantina koşullarından biri olan Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: 
Tortricidae)]’nun kiraz meyvelerine bulaştırılmasını sağlamak ve gelişimini izleyerek 
kontrolü amacıyla bir seri denemelerin yapılması hedeflenmiştir.  

Proje çalışmalarına 2004 yılında başlanarak öncelikle, soğuk uygulama (0°C) 
denemeleri yapılmış ve Elma içkurdu’nun yumurta ve kiraz meyvelerine bulaştırılan 
larvalarının 0°C’ de canlı kalma süreleri araştırılmıştır. Deneme sonuçlarına göre soğuk 
uygulama (0°C) yönteminin Elma içkurdu’ nun kiraz meyvelerinde istenilen süre içinde 
öldürülmesinde uygun bir yöntem olamayacağı sonucuna varılmıştır. 

2005 yılından itibaren Metil Bromit uygulamalarına başlanmış olup, bu amaçla 
hassasiyet belirleme çalışmalarında Elma içkurdu’nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtalarına ve 
(beyaz dönem, kırmızı halka dönemi ve karabaş dönemi) 5 farklı larva dönemine metil 
bromitin farklı dozları ile farklı sıcaklıklarda ve farklı sürelerde fümigasyon denemeleri 
yapılmaya başlanmıştır. İlk yıl yapılan çalışma sonuçlarına göre, Elma içkurdu’nun canlı 
yumurta ve larvaları ile bulaşık kiraz meyvelerine Metil bromit uygulandığında, kirazda Elma 
içkurdu'nun yumurta ve larvalarının tamamında %100 ölümün gerçekleştiği ve bu yöntemin 
kiraz ihracatında bir karantina uygulaması olarak kullanılabileceği kanısına varılmış ve Metil 
bromit uygulamasının kiraz meyvelerinin kalitesinde olumsuz etkisi olmadığı belirlenmiştir. 
2007 yılına kadar yapılan çalışma sonuçları, Japon Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı 
(JMAFF)’na gönderilmiştir. Ayrıca 02-08 Temmuz 2007 tarihlerinde Tokyo’ da yapılan 
heyetler arası görüşmelerde de proje sonuçları Japon yetkililerine sunulmuştur. 2008-2009 
yıllarında Japonya’ ya kiraz ihracat yasağının kaldırılması amacına yönelik eksik kalan ilave 
fümigasyon denemeleri sürdürülmüş ve 2009 yılında proje çalışma planı Japonya resmi 
makamlarına onaylanmak tekrar üzere gönderilmiş, 2011 yılında gelen cevap doğrultusunda 
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proje çalışmalarına devam edilmiştir.  2012 yılında Japon Tarım, Orman ve Balıkçılık 
Bakanlığı’na gönderilen proje planına gelen cevaplar doğrultusunda plan revize edilmiş olup, 
hassasiyet belirleme çalışmaları devam etmektedir. 2013-2014 yıllarında hassasiyet 
belirleme çalışmalarına yönelik olarak Elma içkurdu’nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtalarına ve 
5 farklı larva dönemine metil bromitin  farklı dozları ile 22 °C’de 2-3 saatlik fümigasyon 
denemeleri yapılmıştır. 2015 yılında fumigasyon denemeleri alt yapı çalışmaları nedeniyle 
sadece Elma içkurdu’nun kitle üretim çalışmaları yapılmıştır. 2016 yılında kiraz meyvelerine 
bulaştırılan Elma içkurdu’nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtaları ve 5 farklı larva dönemi için 
farklı metil bromit konsantrasyonlarında 7°C’de ve 3 saatlik uygulama süresinde hassasiyet 
belirleme çalışmaları yapılmıştır.  

2017 yılında, kiraz meyvelerine bulaştırılan Elma içkurdu’nun 1, 3 ve 5 yaştaki 
yumurtaları ve 5 farklı larva dönemi için farklı metil bromit konsantrasyonlarında 7°C ve 
<22°C’de 3 saatlik uygulama süresinde yapılan hassasiyet belirleme çalışmaları 
tamamlanmıştır. Elma içkurdu’nun belirtilen süre ve sıcaklıklarda %100 öldüğü dönem ve 
doz belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

2018 Yılında sorpsiyon denemeleri yapılarak nihayi doz belirlenmiş ve küçük ölçekli 
denemeler yapılmıştır. Küçük ölçekli denemelerde Elma içkurdu’nun en dayanıklı dönemi 
olan olgun larva dönemine <22°C’de 3 saat uygulama süresinde 32 g/m3 metil bromit gazı 
uygulanmış ve larvaların tamamı ölmüştür. Yapılan kalıntı ve kalite analizlerinde 
meyvelerinde kiraz herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Akdeniz meyvesineği’ni 
öldüren doz Elmaiçkurdu’nu öldüren dozdan yüksek olduğu için büyük ölçekli denemeler 
Akdeniz meyvesineği’nde yürütülmüş ve hazırlanan rapor öldüren doz üzerinden yapılan 
kalite ve kalıntı testleri dikkate alınmıştır. Denemeler rapor haline getirilmiş ve JMAFF 
gönderilmiştir.  

2019 Yılında 2019 yılında Elma içkurdu’nun kitle üretim çalışmaları devam etmiştir. 
Proje desteğinin devam etmesi durumunda, 2020 yılında JMAFF’ın değerlendirme sonucuna 
göre denemeler devam edecektir. 

  
 

17. 

Güdümlü Proje 
Adı 

ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ [Agonoscena pistaciae Burck. and 
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’NİN ENTEGRE 
MÜCADELE OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Koordinatörü HAKAN USANMAZ (Gaziantep AFAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burckhardt and 

Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Kitle 
Halinde Tuzakla Yakalamanın Kullanılabilirliği 

Proje No TAGEM-BS- 15/10-01/01-11 (2) 
Proje Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Ayçin AKSU ALTUN (Şanlıurfa GAPTAE) 
Proje Yürütücüleri Cemil YETKİN, Yılmaz IŞIK, Prof. Dr. İnanç ÖZGEN 
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Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM/Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/02/2016-31/12/2018 
Projenin Toplam Bütçesi 45.000 TL 

Proje Özeti: Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hemiptera: 
Aphalaridae)]’ne karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinden olan sarı yapışkan tuzakların 
kitle halinde yakalamada kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmanın sonunda, deneme 
bahçesinde başarı sağlandığı görülmüştür. Çalışmanın ilk yılı olan 2016 yılında, psillide karşı 
kullanılacak tuzak sayısını belirlemek için doz denemesi yapılmıştır. Ağaç başı 4 adet ve 8 
adet tuzak denenmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında ağaç başı 4 adet tuzak ile devam edilmiştir. 
Kitle halinde tuzakla yakalamanın kullanılabilirliği açısından tuzaklar başarılı bulunmuştur. 
Entegre mücadele kapsamında diğer yöntemlerle birlikte destekleyici olarak kullanılması ve 
tuzakların dönemsel olarak asılması önerilmektedir. Denemenin yürütülmesi esnasında, 
psillid yoğunluğunun iklim değişikliğine bağlı olarak artış ve azalış gösterdiği belirlenmiştir. 
2016 yılında psillid popülasyonu çok yoğunken, 2017 ve 2018 yıllarında özellikle şiddetli 
yağmurla, yaprakların üzerindeki nimflerin yıkandığı ve popülasyonun oldukça düştüğü 
belirlenmiştir. Diğer taraftan psillidin ağaçlara ilk bulaşmalarının güney yönünden başladığı 
gözlemlenmiştir. Daha sonra popülasyonun doğu yönüne doğru kaydığı kaydedilmiştir. 
Yağmurlu dönemlerde psillid nimflerinin yıkanması ile popülasyonun oldukça düştüğü 
gözlemlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler Antepfıstığı, Agonoscena pistaciae, biyoteknik mücadele, sarı 

yapışkan tuzak, Şanlıurfa. 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and 

Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı 
İnsektisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Gözden 
Geçirilmesi ve Uygulama Zamanın Araştırılması 

Proje No TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (4) 
Proje Lideri Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAE ) 
Proje Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016: 11.000       2017: 10.000 
2018: 10.000 

Proje Özeti: Antepfıstığı psillidi son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı 
alanlarında ciddi anlamda zarar meydana getirmiştir. Zararlı 2000’li yılların başında tek 
ilaçlama ile kontrol altına alınırken son yıllarda ilaçlama sayısında ciddi artışlar (6-8 defa) 
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olmuştur. Kurumumuza gelen şikayetlerin başında zararlıya karşı kullanılan insektisitlerin 
etkisiz olduğu gelmektedir. 

     Bu çalışma ile zararlıya karşı yoğun olarak kullanılan bazı insektisitlerin biyolojik 
etkinlikleri gözden geçirilmektedir. Ayrıca denemelerde etkisiz olduğu belirlenen ilaçların 
mücadele eşiği düşürülerek 2 farklı zamanda denenmesi ile mücadele zamanı araştırılacaktır. 
Böylece insektisitlerin gerçekten etkisiz mi olduğu yoksa uygulama zamanı mı doğru değil 
ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

    Çalışmada 2016, 2018 ve 2019 yıllarında antepfıstığı psillidine karşı ruhsatlı olan ve 
üreticiler tarafından en sık kullanılan  toplam 12 farklı insektisitin biyolojik etkinlikleri farklı 
zamanlarda gözden geçirilmiştir. Biyolojik etkinlik denemelerinin tamamı Gaziantep ve 
Şanlıurfa illerinde olmak üzere iki farklı lokasyonda ve standart ilaç deneme metotlarına 
uygun olarak kurulmuştur. 

 
 
Proje Başlığı Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and 

Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] nin Biyoekolojisi 
Proje No TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (1) 
Proje Lideri Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019  

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016: 10 000   2017:10 000  
2018: 7 000 

Proje Özeti:Antepfıstığı psillidi son yıllarda antepfıstığı yetiştirilen alanlarda önemli sorun 
meydana getirmiştir. Bu konuda ülkesel proje yapılmasına karar verilmiş ve 5 alt proje 
hazırlanmış, bu alt projelerden birisi de zararlının biyoekolojisinin belirlenmesi projesidir. 
Proje çalışmaları Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde; antepfıstığı 
bahçelerinde 2016 yılında başlamıştır. Antepfıstığı psillidinin illere göre ilk çıkışı, 
maksimum popülasyona ulaştığı dönem ve sezon içinde çıkış süreleri belirlenmiştir. 
Antepfıstığı psillidinin bölgedeki doğal düşmanları tespit edilmiş olup faydalı böceklerin 
doğada aktif ve yoğun olduğu dönemler ortaya konmuştur. Ayrıca bu çalışmada zararlının ve 
doğal düşmanlarının çıkış dönemindeki iklim verileri yardımı ile iklimin zararlı ve faydalı 
böcekler ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 
  

18. 

Güdümlü Proje 
Adı 

Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projeleri 

Koordinatörü Dr. Kibar AK (Samsun KTAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 
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DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık 

Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Alt Proje Adı: Ricania sp.’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/G/17/A2/P5/770 
Proje Lideri Mustafa TÜFEKLİ (Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Adı Marmara Bölgesi’nde Kahverengi Yalancı Kelebeğin 
[Ricania shantungensis (Hemiptera: Ricaniidae)] 
Yayılışı, Konukçuları, Biyolojisi ve Mücadele 
Yöntemlerinin Belirlenmesi 

Proje Türü Güdümlü 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Koordinatörü/Lideri Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE) 
Proje Yürütücüsü Cemil HANTAŞ, Pınar HEPHIZLI GÖKSEL, Dr. Adnan 

DOĞAN, Yalçın KAYA: Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Yalova 
Kaan ALTAŞ, Dr. Kibar AK: Karadeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Samsun 
Doç. Dr. Erdem HIZAL: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Orman Fakültesi/ İstanbul 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü/Samsun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Orman Fakültesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2021: 21.750 2022: 29.250 2023:31.250 

Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı Marmara Bölgesi bitkisel üretim alanlarında Kahverengi 
yalancı kelebeğin (Ricania shantungensis)’in yayılışını, konukçularını, yoğunluğunu, bazı 
biyolojik özelliklerini ve mücadele yöntemlerini belirlemektir. Çalışma 2021-2023 yıllarında 
Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde yapılacaktır. Zararlının yayılışı ve 
konukçuları ile ilgili çalışmalar tüm illeri kapsayacak şekilde, yoğunluğu, biyolojisi ve 
mücadele yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları ise enstitü bahçelerinde yürütülecektir. 

Anahtar 
Kelimeler   

Kahverengi yalancı kelebek, Ricania shantungensis, Biyoloji, 
Mücadele, Konukçu. 



131 
 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

1. Yıl: 93.000 2. Yıl: 73.000 3. Yıl : 32.000 

Proje Özeti: 2019 yılında yapılan çalışmalarında 210 farklı noktadan Ricania sp.yumurtaları 
ile bulaşık bitki örnekleri alınmıştır. Alınan bu örnekler laboratuvarda kültüre alınmış, 
Hymenoptera takımına ait 5 familyaya bağlı 7 adet parazitoit tür belirlenmiştir. 5.9.2019 ve 
11.10.2019 da olmak üzere 2 defa, 7 farklı noktadan 95 adet ölü ergin Ricania örnekleri 
toplandı. Yüzey sterilizasyonu yapılan örnekler nem çemberine alındı ve mukozlanma 
görülen bireylerden PDA ortamına fungus izolasyonu yapıldı. Petride gelişen funguslar 
saflaştırıldı. Elde edilen izolatların sekans analizi sonucunda Beauveria bassiana izolatları 
olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
Proje Başlığı Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık 

Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Alt Proje Adı: Ricania sp.’ye karşı Biyoteknik Mücadele 
Yöntemlerinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/G/17/A2/P6/750 
Proje Lideri Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova / 

İZMİR 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019- 31.12.2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 35.000 TL           2018: 50.000 TL 
2019 : 50.000 TL           20..: ……….TL 

Proje Özeti: Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay, 
kivi, bağ, fasulye ve yabancı otlar dahil pek çok bitkide görülen, popülasyonu giderek artan 
ve doku içine yumurta bırakan önemli bir zararlıdır. Bölge üreticilerinden gelen yoğun 
şikâyetler ve bölgenin ana ürünü olan çayda pestisit kullanımının istenmemesi gibi 
nedenlerden dolayı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 
yılında zararlıya karşı alternatif mücadele yöntemlerinin belirlenmesine yönelik ülkesel bir 
projenin hazırlanması gündeme getirilmiş ve projede zararlıya karşı biyoteknik yöntemlerin 
araştırılması ve geliştirilmesi görevi Kurumumuza verilmiştir. 

Çalışma, zararlının yoğun olduğu Rize ilinde çay (Camelia sinensis) kivi (Actinidia 
chinensis) ve bölgede ev içi tüketim amacıyla yetiştirilen bazı sebzelerde (fasulye, mısır, 
üzüm v.b.) yürütülmektedir. Çay ve kivi alanlarında R. japonica ile mücadele amaçlı sarı 
yapışkan tuzaklar, ışık tuzakları ve sebze alanlarında sarı su tuzakları+Işık Tuzağı 
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kombinasyonu ve D-vac aleti kullanılmaktadır. Bu çalışma sonucunda çay ve kivi 
bitkilerinde zararlıya karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir. 

 
 
Proje Başlığı Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık 

Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Alt Proje Adı: Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, Ricania sp. 
ile Mücadelede Uygulanabilecek Kültürel Tedbirler 
Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/G/18/A2/P4/757 
Proje Lideri Kaan ALTAŞ (Samsun KTAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Samsun 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2018 – 35.000,00 TL 
2019 – 35.000,00 TL 
2020 – 15.000,00 TL 

Proje Özeti: Ricaniajaponicasokucu emici ağız yapısına sahip polifag bir zararlıdır. 
Konukçusu olan bitkilerin öz sularını emerek doğrudan veya dolaylı olarak zarar 
oluşturmaktadır. Zararlı ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin özellikle doğu kesiminde yayılış 
göstermektedir. Yapılan farklı araştırmalar sonucunda zararlının Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin Artvin, Rize, Trabzon illeri sahil ilçelerinde yoğun şekilde bulaşık olduğu tespit 
edilmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde üretimi yapılan ana ürünler çay ve fındık olmakla birlikte, 
son yıllarda alternatif ürün olarak, kivi üretiminde artış meydana gelmiştir. Bölgede çay, 
fındık kivi ve diğer ürünler iç içe bulunmaktadır. Türkiye’de yetiştirilen çay dünyada en 
doğal çay olma özelliğinde sahip olduğundan üretim alanlarında gübre dışında kimyasal 
uygulama yapılamamaktadır. Son yıllara kadar Doğu Karadeniz Bölgesi tarım alanlarını 
önemli derecede etkileyen ve yoğun mücadele gerektiren herhangi bir hastalık ve zararlı ile 
karşılaşılmamıştır. Ancak 2006 yılından itibaren üretim alanlarında 
Ricaniajaponicapopülasyonu artış göstermiştir. Bölgede kimyasal mücadele uygulaması 
yapılamadığından dolayı bu zararlı ile mücadelede farklı metotlarının araştırılması 
gerekmektedir. 2017–2019 yıllarında Rize ili ve ilçelerinde yürütülecek olan bu proje de 
farklı kültürel önlemlerin Ricaniajaponicapopülasyonu azaltmada etkisi araştırılmıştır. 
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Proje Başlığı Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık 
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Alt Proje Adı: Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, Ricania 
sp.’nın Tanıtılması ve Zararlının Mücadelesine Yönelik 
Eğitim Çalışmaları 

Proje No TAGEM/BSAD/G/18/A2/P4/756 
Proje Lideri Abdullah BALTACI (Samsun KTAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Samsun 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2018:15.000 
2019:15.000 
2020:15.000 

Proje Özeti: Doğu Karadeniz Bölgesinde üretimi yapılan ana ürünler çay ve fındık olmakla 
birlikte, son yıllarda bölgede alternatif ürün olarak, kivi üretiminde artış meydana gelmiştir. 
2006 yılında, Doğu Karadeniz Bölgesinin sahil kuşağındaki tarım alanlarında 
Ricaniajaponica. teşhis edilmiş ve zararlının popülasyonu takip eden yıllar içerisinde artış 
göstermiştir. 2017 ve 2018 yılları içerisinde çiftçilere ve Teknik elemanlara zararlının ve 
zararlıya karşı alınabilecek tedbirlerin tanıtılabilmesi için, daha önceki çalışmalarda 
zararlının yoğun olarak belirlendiği, Artvin (Hopa, Arhavi), Rize (Merkez, Derepazarı, 
İyidere, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı) ve Trabzon (Of, Sürmene) sahil şeridinde bulunan 
ilçelerinde zararlı biyolojisi, zarar şekli, yumurtaları ve kültürel mücadele hakkında bilgiler 
verilmiştir. 2019 yılında aynı il ve ilçelerde, bu proje ile eş zamanda başlayan zararlının 
mücadelesine yönelik alt projelerden elde edilen ümit var sonuçların çiftçi ve teknik 
elemanlara aktarılmasına yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmiştir. 

 
 
Proje Başlığı Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık 

Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının 
Araştırılması 

Alt Proje Adı: Bazı Bitkisel Ekstraktların Ricania sp.’ye Karşı 
Mücadelede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/G/17/A2/P4/769 
Proje Lideri Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Giresun 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2019-31.12.2019 
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Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2017: 15.000 TL          2019: 10.000 TL 
2018: 10.000 TL 

Proje Özeti: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ana tarımsal ürün fındık ve çay olmakla birlikte 
1980’li yıllarda bölgeye adaptasyon çalışmaları tamamlanan kivi bahçeleri de 
yaygınlaşmıştır. Son yıllarda çay ve kivi bahçelerinde yeni bir zararlı olan Ricania sp. 
gündeme gelmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kivi bu 
zararlı türün tehdidi altındadır. Ricania japonica nimfleri kivi meyvelerinin fumajinle 
kaplanması sonucu ekonomik değerinin düşmesine, meyve saplarında beslenmesi sonucunda 
meyve dökülmelerine neden olmaktadır. Kivi dışında aile ihtiyaçları için üretilen fasülye, 
mısır, lahana, biber başta olmak üzere kültür bitkilerinde, süs bitkilerinde, çalılarda ve genç 
ağaçların sürgünlerinde bitkilerin öz suyu ile beslenerek yaptığı direkt zararın yanında, bazı 
önemli bitki patojeni fungusların vektörlüğünü de yapmaktadır. 
        Ricania sp.’nin tarımsal ürünlerdeki zararının yanında geceleri ışığa yönelimi nedeni ile 
evlere de girmesi kentsel bir sorun boyutuna taşınmasına neden olmuştur. Zararlının yayılım 
alanının da yıldan yıla ilerlemesi nedeniyle üreticilerden gelen şikayetler de artmaktadır. Çay 
alanlarında kimyasal mücadele yapılmadığı için zararlıyla mücadelede kimyasal mücadeleye 
alternatif metotların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Polifag olan bu zararlının bölgedeki 
neredeyse bütün tarım ürünleri, süs bitkileri, orman ağaçları hatta ölü bitkiler üzerinde 
bulunup yumurta bırakmasına rağmen Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü’nde yetiştirilen Stevia rebundana üzerinde zarar yapmadığı belirtilmiştir. Bu 
bağlamda zararlıya karşı kullanılabilecek başta Stevia olmak üzere bölgede yetişen bazı bitki 
ekstraktlarının belirlenmesi konusu Fındık Araştırma Enstitüsü’ne verilmiştir. 

 Proje kapsamında 2017-2018 yıllarında nane, biberiye, portakal esansiyel yağları, 
Stevia rebundana, Polygonium persicaria, Diaspyros kakiMeOH ekstraktları ve portakal 
yağı+ boraks karışımından oluşan preparatın toksik etkileri ve etikili dozları belirlenmeye 
çalışılmıştır. 2017 yılında Ricania sp.’ye karşı tek doz tarama testlerindeMentha piperiata 
esansiyel yağı, Citrus sp. esansiyel yağı, Rosmarinus officinalis esansiyel yağı öne çıkmıştır. 
2018 yılında bu yağlarla 6 farklı dozda, doz-ölüm denemeleri gerçekleştirilmiştir. Doz ölüm 
denemelerinde nane ve biberiye esansiyel yağlarında 7. gün sonunda %70 üzeri etkinlik 
belirlenirken, etkili dozlar test bitkilerinde fitotoksiteye neden olmuştur. 2019 yılında ise 
etkili buluna bu 3 esansiyel yağın uzaklaştırıcı etkilerini belirlemek amacıyla Rize ili Pazar 
ilçesinde yer alan iki kivi bahçesinde denemeler kurulmuştur. Esansiyel yağlar nimf dönemi 
boyunca R. japonica’nın bahçeden uzaklaştırılmasında etkili olurken, ergin dönemde bu etki 
görülmemiştir. Bu sonuçlar laboratuvar koşullarında Y-tüp olfaktometre denemeleri ile de 
doğrulanmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, vejetasyon boyunca yabancı ot temizliğine 
önem verilmesi ve zararlı ergin döneme geçmeden önce bahçe kenarındaki yabancı otlar 
üzerindeki populasyonun ilaçlanarak imha edilmesi zararlın engellenmesini sağlamaktadır. 

 
 

Proje Adı Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı 
[Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: 
Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları 

Proje No TAGEM/BSAD/G/17/A2/P1/848 
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Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Ankara 

Proje Lideri Heval DİLER (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüleri Cenk YÜCEL, Dr. Aydemir BARIŞ, Dr. Gülten YAZICI,  

Zühal SAÇTI, Reyhan SEKBAN, Kamuran AYGÜN,  
Zuhal KALCIOĞLU 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 05/01/2017- 31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 105.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma ile Rize iline ait ilçelerdeki çay bahçelerinde 2017-2019 yılları 
arasında Sarı çay akarının popülasyon yoğunluğu ve yaygınlığı çalışılmış, Sarı çay akarı 
bireyleri ve diğer akarlar elde edilmiş, taksonomi çalışmaları yapılmıştır. Buna göre 9 ilçede 
tesadüfi örnekleme yöntemi ile çay bitkisinin 1., 2. ve 3. sürgün dönemine denk gelecek 
şekilde Mayıs-Eylül ayları arasında sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Mücadele 
çalışmalarında ise Ülkemizde kırmızı örümceklere ruhsatlı organik tarımda kullanılan 
ilaçlar (kükürt ve parafinik mineral yağ)ve predatör akar (Amblyseius swirskii) 
kullanılmıştır. Ayrıca uygulama yapılan çaylık alanlarda kullanılan Bitki Koruma 
ürünlerinin çayda kalite parametrelerine olumsuz etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır. 
Buna göre 1. sürgün döneminde 9 ilçede toplam 73 çay bahçesinde, 2. sürgün döneminde 
107 çay bahçesinde ve 3. sürgün döneminde ise 97 çay bahçesinde arazi çalışmaları yapılmış 
ve bitki örnekleri alınmıştır. Bu ilçelerden 1. sürgün döneminde 15 bahçede, 2. sürgün 
döneminde 32 bahçede ve 3. sürgün döneminde ise 81 bahçede Sarı çay akarı tespit edilmiş 
ve Sarı çay akarı tespit edilen bahçelerdeki popülasyon yoğunlukları belirlenmiştir. Sürvey 
esnasında diğer akarların belirlenmesine yönelik çalışmalarda; Calacarus carinatus 
Brevipalpus phoenicis, Tydeus californicus, Neoseiulus californicus, Czenspinskia 
transversostriata, Tuckerella sp., ve Oribatida türleri tespit edilmiştir. Mücadele 
çalışmalarında ise 2017 yılında 3. sürgün döneminde, 2018 yılında hem 2. hemde 3. sürgün 
döneminde çalışmalar yapılmıştır. Deneme sonucunda 2017 yılında 3. sürgün döneminde, 
2018 yılında ise hem 2. hemde 3. sürgün döneminde kükürt, mineral yağ ve predatör akar 
uygulamalarında yüksek biyolojik etki elde edilmiştir. Fakat en fazla sırasıyla Kükürt, sonra 
Parafinik mineral yağ ve Amblyseius swirskii’de olumlu etkiler görülmüştür. Ayrıca bu 
çalışmada kullanılan biyolojik insektisitlerin çayın kalitesine herhangi bir olumsuz etkisi 
olup olmadığına da bakılmıştır. Kalite açısından kuru madde, polifenol, ekstrakt, kafein ve 
selüloz değerlerine ve mineral madde açısından Cu, Fe, Zn ve S değerlerine bakılmıştır. 
İlaçların çaya kalite ve mineral madde açısından olumsuz etkisi olmamıştır. 
Anahtar Kelimeler Sarı çay akarı, çay, Rize, Biyolojik mücadele 
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1. 

Ülkesel Proje Adı 
NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 
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 Koordinatörü Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Siirt ve Adıyaman İllerinde Nar Alanlarında Zararlı 

Böcek, Parazitoit ve Predatör Türlerin Belirlenmesi ile 
Ekşilik Böceklerinin Biyoteknik Mücadelesinin 
Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/01/06 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Proje Lideri Murat GÜLMEZ (Diyarbakır ZMAE) 
Proje Yürütücüleri Dr. Mehmet KAPLAN 

Mehmet Sabri MİROĞLU(2018) 
Dr. Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 24000 TL 

Proje Özet: Bu çalışma, Adıyaman ve Siirt illeri nar bahçelerindeki parazitoit, predatör ve 
zararlı böcek türlerinin belirlenmesi ve ekşilik böceklerine karşı besi tuzakları kullanılarak 
biyoteknik mücadele olanaklarının araştırılması amacıyla yürütülmüştür. 

Çalışmalar 2017-2018 yılları arasında Adıyaman’ın Merkez, Samsat ve Kahta ilçeleri ve 
Siirt’in Şirvan ilçesinde yürütülmüştür. Tür tespiti çalışmalarında gözle kontrol, darbe, tuzak 
ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. Besi tuzağı çalışmalarında incir sirkesi ve şarap besi 
tuzaklarının %5, %10, %20, %40’luk konsantrasyonları çalışılmış ve denemeler, tesadüf 
bloklar deneme desenine göre kurulmuştur.  

Yapılan bu çalışma ile 6 takımdan 15 familyaya ait 42 zararlı tür elde edilmiştir. Tespit edilen 
bu zararlı türlerden Apomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) ve Aphis punicae 
Passerini (Hemiptera: Aphididae)’nin en önemli zararlı türler olduğu belirlenmiştir. 
Dioryctria simplicella Heınemann (Lepidoptera: Pyralidae), Arcyophora dentula Lederer 
(Lepidoptera: Nolidae), Chrysobothris affinis (F.) (Coleoptera: Buprestidae), Acmaeeodera 
wethloi Obenberger (Coleoptera: Buprestidae) veZaprionus indianus (Gupta) (Diptera: 
Drosophilidae) türleri ülkemiz nar üretim alanlarında ilk kez belirlenmiştir. Ayrıca, 
Hymenoptera takımına bağlı 4 familyadan 8 parazitoit tür ve 4 takımdan 4 familyaya ait 22 
predatör tür tespit edilmiştir. Denenen besin tuzakları arasında ekşilik böceklerini cezbedip 
yakalaması açısından en başarılı tuzağın %40’lık Şarap besi tuzağı olduğu belirlenmiştir. 
%40’lık şarap tuzaklarının ekşilik böceklerine karşı monitör olarak kullanımının yanı sıra 
kitle halinde yakalama tuzağı olarak değerlendirilebilme potansiyeli olduğu kanısına 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler Nar, Zararlı böcekler, Parazitoit, predatör, Besi tuzakları, Ekşilik 
böcekleri, Adıyaman, Siirt 
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20. MÜNFERİT PROJELER 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
Proje Adı Muş, Bitlis Ve Van İlleri Lahana Ekim Alanlarındaki 

Zararlı Ve Faydalı Böcek Türleri, Önemli Zararlı Ve 
Faydalı Türün Popülâsyon Değişiminin Belirlenmesi 
 

Proje No TAGEM-BS-12/08-01/01-19 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

 
Proje Lideri Dr. Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAE) 
Proje Yürütücüleri Dr. Mehmet DUMAN (2017-2019) 

Mustafa ÖLMEZ (2017-2019) 
Burcu YAMAN (2017) 
Dr. Öğretim Üyesi Musa BÜYÜK (2017-2018) 
 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017  31/12/2019 
Projenin Toplam Bütçesi 60.300 
Proje Özeti: Bu çalışma. Bitlis, Muş ve Van illeri lahana alanlarında parazitoit, predatör ve 
zararlı olan böcek türlerinin belirlenmesi, bu türlerden ana zararlı tür ve parazitoitinin 
popülasyon gelişiminin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  Çalışmaların 2017 yılında 
Bitlis Ahlat, Adilcevaz, Muş Merkez ve Korkut, Van Erciş ilçelerindeki lahana alanlarında 
tür teşhis çalışmaları, 2018-2019 yılları arasında Bitlis Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde Pieris 
brassicae ve parazitoiti Cotesia glomerata’nın popülasyon takibi yapılmıştır. P. 
brassicae’nın ergin takibinde Atrap metodu, larva popülasyonu takibinde ise gözle kontrol 
metodu kullanılmıştır. Larva parazitoiti Cotesia glomerata’nın popülasyon takibinde 
yalnızca Atrap metodu kullanılmıştır. 

Yapılan sürveyler sonucunda 4 takım 12 familya da 21 zararlı tür belirlenmiş. 
bunlardan Pieris brassicae L., Pieris rapae L.(Lepidoptera: Pieridae) [lahana Kelebeği], 
Hellula undalis(Fabricius)(Lepidoptera: Pyralidae)[lahana göbekkurdu], Plutella xylostella 
(Lep.:Yponomeutıdae)[lahana yaprak güvesi], Aleyrodes proletella Linnaeus (Hemiptera: 
Aleyrodidae), [lahana beyaz sineği], Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) [pamuk 
yaprakkurdu] başlıca önemli zarar türler olarak görülmüştür. Ayrıca 1 takıma ait 4 familyada 
9 parazitoit ve 5 takıma ait 8 familyada 12 predatör tür tespit edilmiştir. Parazitoitlerden en 
fazla sayıda Cotesia glomerata (L.) (Hym.:Braconidae) ve Hyposoter ebeninus Grav. 
(Hymenoptera: Ihneumonidae), predatörlerden Polistes gallicus (L.) (Hymenoptera: 
Vespidae) belirlenmiştir. 

P. brassicae’nın çalışmanın yapıldığı yıllarda ve lokasyonlarda C. glomerata ile aynı 
dönemlerde görülmeye başlandığı, popülasyonunun yüksek olduğu aylarda parazitoitinin 
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yoğunluğunun da yükseldiği belirlenmiştir. P. brassicae’nın ergin, larva popülasyonu ve 
parazitoiti C. glomerata’nın popülasyonun ortalama yoğunlukları araştırılmıştır. Buna göre 
P. brassicae’nın ilk larva, tepe noktası ve son larva görülme tarihleri 2018’de Bitlis Ahlat’ta 
sırasıyla 13.4 (ort. 0,2 larva/bitki), 17.8(10 adet larva/bitki), Adilcevaz’da sırasıyla 
13.04.2018 (ort.0,4 adet larva/bitki), 27.7.2018’de (9 adet larva/bitki) son larva 
19.10.2018’de belirlenmiştir. 2019’da Bitlis Ahlat’ta sırasıyla 23.5 (ort. 0,2 larva/bitki), 12.8( 
ort 3,4 adet larva/bitki), Adilcevaz’da sırasıyla 23.05.2019 (ort.0,1 adet larva/bitki), 12.8.’de 
(ort. 4,2 adet larva/bitki) 22.8.2019 tarihinden sonra da larva sayıları düşmeye başlamıştır. 
Larva parazitoiti, C. glomerata erginlerinin 2018’de 8.6-31.8 (40-39 birey/50 atrap), 2019’da 
22.6-12.8 (19-20 birey/50 atrap) tarihleri arasında yoğunluk oluşturduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler Lahana, zararlı türler, popülasyon değişimi, Pieris brassicae, 

Cotesia glomerata, parazitoit, predatör, Bitlis, Muş 
 

 
 
Proje Adı Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi Yonca 

Alanlarında zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği 
[Subcoccinella vigintiquatuorpunctata [(Linnaeus 1758) 
(Coleoptera: Coccinellidae)] ve Yonca Yaprakböceği 
[Gonioctena fornicata (Brüggmen) (Coleoptera: 
Chrysomelidae)]’nin Yayılışı, Popülasyon Takibi ve 
Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi

Proje No TAGEM-BS-12 / 03-02 / 01- 12 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE) 
Proje Yürütücüleri Dr. Cenk YÜCEL, Narin GÖK 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2013-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 64.000 TL 
Proje Özeti: Bu proje kapsamında; yonca (Medicago sativa) (Fabales: Fabaceae) 
yetiştiriciliğinde hem ergin hemde larvaların yapraklarda beslenmesi neticesinde ürün 
kayıplarına neden olan 24 noktalı gelinböceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 
[(Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)] ile Yonca Yaprakböceği [Gonioctena 
fornicata (Brüggmen) (Coleoptera : Chrysomelidae)]’nin  biyolojik parametrelerine ilişkin 
veriler elde edilmiştir. Zararlının yumurta, larva, pupa, ergin dönemlerine ait veriler ile 
verdiği döl sayısı araştırılmıştır. Sürvey çalışmaları ile zararlının yayılışı, bulaşma oranıları 
tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile zararlının ilkbaharda ergin çıkışı ve vejetasyon 
boyunca popülasyon seyri ile ülkemizde zararlının mücadelesine yönelik veriler elde 
edilmiştir. Çalışmalar 2013-2016 yılları arasında S. vigintiquatuorpunctata yonca 
yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı, Ankara, Konya, Zonguldak ve Bartın illerinde, G. 
fornicata için 2017-2019 yılları arasında Zonguldak, Bartın ve Bolu illerinde yürütülmüştür. 
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Ele alınan bu çalışmada her ilde yoğun yetiştiriciliğin yapıldığı 3 ilçe ve her ilçede de 3 köy 
alınarak çalışmalar yürütülmüştür. S. vigintiquatuorpunctata için 2013 ve 2014 yılları 
arasında sürvey çalışmaları, 2015-2016 yılları arasında popülasyon takibi çalışmaları 
yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda yoncada 4 biçim gerçekleştirilmiş olup, 
zararlının özellikle 2. biçime kadar zarar yaptığı, daha sonra popülasyonun dolayısıyla 
zararın azaldığı saptanmıştır 
2017 yılında doğada Yonca Yaprakböceği için sürvey çalışmaları Bolu ili Seben, Mudurnu, 
Mengen ilçelerinde, Bartın ili Merkez, Ulus ve Amasra ilçelerinde, Zonguldak ili Merkez, 
Devrek ve Çaycuma ilçelerinde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan survey çalışması ile birlikte doğada zararlının %2.54 ile 
başlayan bulaşma oranının %39.03 kadar yükseldiği belirlenmiştir. 
2018 ve 2019 yıllarında zararlının popülasyon takibi ve biyolojik kriter çalışmaları 
yürütülmüştür. Her iki yılda yapılan çalışmalar sonucunda Mart ayının sonu itibari ile 
görülmeye başlayan zararlının Nisan ve Mayıs ayı içerisinde popülasyonu artarak, Haziran 
ayı içerisinde en yüksek bulaşma oranına ulaştığı saptanmıştır. Daha sonra zararlının 
popülasyonu giderek azaldığı ve kışı geçirmek üzere toprağa çekildiği tespit edilmiştir. 
Zararlının döl sayısı belirleme çalışmalarında döl süresi 2018 yılında 50 günde,2019 yılında 
ise 55 günde tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda her iki türe ait herhangi bir doğal 
düşman tespit edilmemiştir. 
Anahtar Kelimeler 24 Noktalı gelinböceği, Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata, Yonca Yaprakböceği Gonioctena 
fornicata, yonca, biyoloji, sürvey, bulaşma oranı, popülasyon 
yoğunluğu 

 
YENİ TEKLİF PROJELER  
 
Proje Adı Aydin ve İzmir İllerindeki Kestane Ağaçlarında 

Zararlı  Türlerin Bulaşıklığı ve Yayılışının 
Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel 
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Incir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  
Proje Koordinatörü/Lideri Hülya ULUSAY (Aydin İAE) 
Proje Yürütücüsü Eşref Tutmuş- Duygu Birol- Koray Karataş- Prof. Dr. 

Tülin AKŞİT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021/31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 18.000- 2022: 13.000- 2023:13.000 

Proje Özeti: Türkiye’nin, Marmara ve Kuzey Anadolu bölgelerinde meşe, gürgen, kayın, 
ıhlamur vb. ağaçlarla karışık olarak bulunan kestane (Castanea sativa Mill.), Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde doğal yayılış alanı bulmakta,  daha çok kültürü yapılmaktadır. Orman 



140 
 

ekosisteminde önemli paya sahip olan kestane ağaçları gerek kullanım alanlarının çeşitliliği 
(meyve, odun, erozyon önleme vb.), gerekse ağacının görsel güzelliği ile büyük önem arz 
etmektedir. Kestanenin odun ürününün yanı sıra, bal üretimine katkısı ve meyvesinin 
şekerleme sanayiinde kullanımı sebebiyle önemli ekonomik kazanç kaynağıdır.  
 
Dünyada yaklaşık 4 milyon ton kestane meyve üretimi yapılmaktadır. Çin en büyük üretici 
durumunda olup 2 milyon ton üretimle ilk sırada, 65 bin ton kestane üretimi ile de Türkiye 
üçüncü sırada yer almakta ve Dünya kestane üretiminin yaklaşık %3’nü karşılamaktadır 
(FAO, 2017). 
 
Odunu ve meyvesi kullanılan ve ülkemiz için ekonomik değeri bir hayli yüksek olan 
kestanenin üretimi hastalık ve zararlılardan dolayı tehdit altında olup, verimi her geçen gün 
azalmaktadır. Kestane ağacı zararlılarıyla mücadele güç olmakla birlikte, bu konuda ilk 
yapılması gereken kestane üretim alanlarında bulunan zararlı türlerin tanınması, yayılış, 
bulaşma oranlarının bilinmesidir. Orman alanları zararlı böceklerin verdiği tahribattan 
olumsuz etkilenmektedir. Orman zararlılarının sebep olduğu tahribatın önlenmesine yönelik 
kimyasal mücadeleden istenilen sonuç alınamamakta aynı zamanda ekolojik dengeye ve hedef 
dışı hayvansal organizmalara zarar verilmektedir. 
 
Kestane zararlılarıyla mücadeleyle ağaçların sağlıklı gelişmesi, uzun ömürlü olmaları, kaliteli 
ve yüksek verim elde edilmesini sağlayacağından, mevcut kestane alanlarından en yüksek 
seviyede fayda sağlayacak, bu üreticilerin ekonomik durumlarının iyileşmesi sayesinde, 
köyden kente göçün azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
 
Bu nedenle Türkiye’de az çalışılmış konular arasında yer alan kestane zararlılarının, Aydın ve 
İzmir illerindeki durumunu ortaya koymak amacıyla bu çalışma ele alınacak olup, 2021-2023 
yılları arasında yürütülecektir. Çalışmada; kestane ağaçlarında bulunan kestane zararlıları ile 
doğal düşmanları, önemli türlerin popülasyon değişimi ve zarar oranlarının saptanması 
amaçlanmıştır. Aynı zamanda  Ülkemizde yeni görülmeye başlayan , Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) için kapsamlı bir sürvey yapılmış olacaktır. Ayrıca, iki 
ildeki kestane üreticilerinin üretim sırasında uyguladıkları tarımsal uygulamaları, 
alışkanlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla bir anket çalışması yapılacaktır. 
 
Kestanenin enstitümüz çalışma konuları arasına dahil edilmesi sebebiyle; bu çalışma ile 
kestane üretiminin yoğun yapıldığı Aydın ve İzmir illerinde kestane üretiminin geliştirilmesi 
ve canlandırılmasına katkı yapacak çalışmalar için ön çalışma niteliğindedir. Elde edilen bu 
bilgiler doğrultusunda ileriki çalışmalarımızda kestane zararlılarının mücadelesine yönelik 
çalışmalara yön verilecek ve zarar oranlarının düşürülmesine, orman canlılarına ve çevreye 
dost mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler  Kestane, Castanea sativa, Zararlı, Doğal Düşman, Popülasyon 

Değişimi, İzmir,Aydın 
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Proje Adı Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys Hemiptera: 
Pentatomidae)’ya Karşı Etkili Olabilecek 
Entomopatojen Fungus ve Bakterilerin Belirlenmesi ve  
Etkinliklerinin Araştırılması 

Proje Türü Akademik Kariyer Projeleri (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

SAMSUN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Öznur AYDIN (Samsun KTAE) 
Proje Yürütücüsü Öznur AYDIN (Samsun KTAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021- 31/12/2022 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 85.000 + 60.000 = 145.000 

Proje Özeti: Halyomorpha halys , Uzak Doğu (Çin, Japonya, Kore ve Tayvan) kökenli, 
tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan yaklaşık 300 bitki türünde konukçuluk 
yapabilen polifag ve istilacı bir zararlıdır. Günümüzde dünyada farklı kıtalarda bulunan 
yaklaşık 20 ülkeye yayılmıştır. Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında İstanbul’da saptanmıştır. 
Ancak asıl sorun teşkil edecek bulaşma Gürcistan’a sınır olan Artvin ili Kemalpaşa ilçesinden 
başlamıştır. H. halys, ekonomik olarak ülkemiz için önemli olan fındık, mısır, çay, biber, 
domates, elma, şeftali, armut gibi birçok tarımsal üründe zarar oluşturup kısa sürede ana zararlı 
haline gelebilmektedir. Bu gibi  sebeplerden dolayı zararlının konukçuları arasında yer alan 
fındık için  ihracatta  ciddi tehdit söz konusudur. Zararlılar ile kimyasal mücadelede oluşan 
kalıntı riskinin çevreye ve insana olan zararlarından dolayı alternatif mücadele yöntemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bilinen sakıncaları ve son yıllarda kimyasal ilaçlara alternatif mücadele 
yöntemlerinin geliştirilmesi ilkesi de göz önüne alındığında, ekonomik zararı yüksek olan 
H.halys'e  karşı alternatif mücadele yaklaşımlarının geliştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Biyolojik mücadelede bunlardan biridir. Bu proje ile H. halys’e karşı çevre ve insan sağlığına 
olumsuz etkisi bulunmayan mikrobiyal mücadele olanaklarını geliştirerek kimyasal ilaç 
kullanımını en aza indirerek mücadele etmek hedeflenmiştir. Projede öncelikle zararlı 
üzerinde bulunan entomopatojenler (fungus ve bakteriler) belirlenecek, daha sonra bu 
patojenlerin etkinlikleri laboratuar ve arazi şartlarında zararlı ile mücadelede kullanım 
olanakları araştırılacaktır. Projenin ilk yılında entomopatojen fungus ve bakteriler kahverengi 
kokarca erginlerinden izole edilip yerel fungus ve bakteri kültürü oluşturulacaktır. Oluşturulan 
fungus ve bakteri kültüründeki yerel izolatların potansiyel etkinliğinin belirlenmesi amacıyla 
kontrollü şartlar altında kahverengi kokarca nimf ve erginlerine karşı denemeler yapılacaktır. 
Projenin 2. yılında ise oluşturulan fungus ve bakteri kültüründen seçilen izolatların 
uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla arazi denemeleri yapılacaktır. Böylece olumlu sonuç 
alınan entomopatojenler ile zararlıya karşı etkinlikleri belirlenerek, kimyasal mücadelenin 
meydana getirebileceği olumsuzluklar ortadan kaldırılmış olacaktır. 
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Anahtar Kelimeler  Halyomorpha halys, kahverengi kokarca, biyolojik mücadele, 
entomopatojen fungus, entomopatojen bakteri. 

 
Proje Adı Muz Üretim Alanlarında Bitki Hastalık ve Zararlılarının 

Belirlenmesi ile Bazı Etmenlerin Mücadelesine Yönelik 
Çalışmaları  

Proje Türü  
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden 
Kuruluş 

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Miraç YAYLA (Adana BMAE) 
Proje Yürütücüsü Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ 

Dr. Melike YURTMEN  
Mümine ÖZARSLANDAN 
Dr. Adalet HAZIR 
Dr. Şefika YAVUZ 
Tahsin AY 
Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2021-2023 
Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

1. Yıl: 110.000    2. Yıl: 110.000    3. Yıl: 85.000 
 

Proje Özeti: Muz yetiştiriciliğinde verim ve kalite kayıplarına neden olan birçok bitki koruma 
problemi bulunmaktadır. Muz üretiminde sorun olan hastalık ve zararlılar ile ilgili ülkemizde 
yapılmış çalışmaların yok denecek kadar az olması, üreticileri yaşanan bu sorunların çözümünde 
yanlış uygulamalara yöneltmektedir. Muz yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı Adana, Mersin, Hatay ve 
Antalya illerinde muz üretiminin hızla artması, bitki koruma sorunlarını daha çok gündeme 
getirmiş ve bu konunun projelendirilme gereğini ortaya koymuştur. Proje kapsamındaki muz 
alanlarında hastalık ve zararlıların belirlenmesi ile birlikte kalıntı sorunu yaşanmayan sağlıklı ürün 
elde edilmesine yönelik bir dizi entegre mücadele uygulamalarının ürüne spesifik uyarlamaları 
hedeflenmektedir. Enfekteli bitkilerden elde edilecek hastalık etmenleri; biyokimyasal, serolojik 
ve moleküler yöntemlerle tanılanacak ve aralarındaki genotipik akrabalıklar ortaya konulacaktır. 
Muzda sorun olan zararlılara karşı kimyasal mücadeleye alternatif; biyoteknik ve biyolojik 
mücadele olanakları ile bu alanlarda belirlenecek viral etmenlerin vektör ilişkileri de incelenerek, 
vektör böceklere yönelik mücadele yöntemleri belirlenecektir. Ülkemizde, ruhsatlı herhangi bir 
kimyasal mücadelesi bulunmayan bazı fungal hastalık etmenlerine karşı Mancozeb, Tebucanazole, 
Azoxystrobin, Chlorothalanil Thiafonate Methyl ve Bakıroksiklorür aktif maddelerinin etkinliği in 
vitro ve in vivo koşullarda saptanacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde mevcut toplam dört muz 
çeşidinin (Grande Naine, Azman, Bodur Azman ve Şimşek) fungal ve bakteriyel hastalık 
etmenlerine karşı göstereceği duyarlılık durumu, bu çalışma kapsamında araştırılacaktır. Elde 
edilecek sonuçlar, kapsamında bitki sağlığı programı oluşturulacaktır. 
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Anahtar Kelimeler    Muz, Hastalık, Zararlı, Survey, Teşhis, Mücadele 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Halyomorphahalys (Stål 1855) (Hemiptera: 

Pentatomidae)’in Mücadelesine Yönelik Kritik 
Biyolojik Dönemlerinin ve Popülasyon Dağılımının 
İzlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/G/19/A2/P1/2227 
Proje Lideri Mansur ULUCA (Samsun KTAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş KaradenizTarımsalAraştırmaEnstitüsüMüdürlüğü 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

- 

Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2019:70.000 TL - 2020:50.000 TL - 2021:50.000 TL 

Proje Özeti: Halyomorphahalys (Hemiptera: Pentatomidae) zararlısı, Doğu Asya kökenli 
olup istilacı bir zararlıdır. Günümüzde dünyada farklı kıtalarda bulunan yaklaşık 20 ülkeye 
yayılmıştır. Ülkemizde ilk olarak 2017 yılında tespit edilmiştir. H. halys, tarımsal üretimde 
önemli ölçüde kayıplara neden olup polifag bir zararlıdır. Ekonomik olarak önem teşkil eden 
fındık, elma, şeftali, armut, domates, mısır, biber gibi birçok tarımsal üründe zarar 
yapabilmekte ve kısa sürede ana zararlı haline gelebilmektedir. H. halys zararlısı ülkemizde 
henüz yeni görülmüş bir zararlı olmasından dolayı tarımsal üretimde şimdiye kadar 
ekonomik bir kayıp yaşanmamıştır. Ancak yakın gelecekte zararlı hale geleceği 
öngörülmektedir. Yoğun olarak fındık ve çay üretiminin yapıldığı Doğu Karadeniz 
bölgesinin bazı lokasyonlarındapopülasyon yoğunluğu belirlenmiş H. halys şu aşamada 
fındık ve çay üretimi için risk taşımaktadır. Bunlar göz önüne alındığında ülkemizde bu 
zararlıya karşı etkili mücadele önlemlerinin bir an önce alınması gerektiği düşünülmektedir. 

 
H. halys, aynı familyada bulunan Palomenaprasina, Nezaraviridula gibi diğer 

pentatomid zararlılarına göre daha güçlü biyolojik karakteri sebebiyle giriş yaptığı bölgelerde 
mevcut entegre mücadele programlarını bozmaktadır. Bunda hızlı yayılma ve yüksek üreme 
gücünün payı yüksek olup mücadelesinde en son tercih edilmesi gereken kimyasal mücadele 
önlemleri öncelik haline gelebilmektedir. Kimyasal mücadelede zararlı popülasyonu etkin 
bir şekilde baskı altına almanın en önemli şartlarından birisi de doğru ilaçlama zamanını tayin 
etmektir. Buna göre ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde belli noktalarda populasyon 
oluşturmaya başlayan bu zararlının kimyasal mücadele zamanını belirlemede temel biyolojik 
dönemlerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu bağlamda söz konusu bölgede zararlının 
biyojisine ilişkin biyofiks tarihinin ve termal konstant değerlerinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır.  
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H. halys’in 2018 yılında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki popülasyon dağılımına 
ilişkin yapılan çalışma sonuçlarına göre Artvin’in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ve Borçka 
İlçelerinde zararlının popülasyon oluşturduğu saptanmıştır. Survey sonuçlarına göre 
zararlının Doğu Karadeniz Bölgesinden batıya doğru yayıldığı belirlendiğinden bu yayılışın 
devam edeceği düşünülmektedir. Bu durum zararlının populasyon takibinin yapılmasını bir 
bakıma zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda 2018 yılında yapılan survey çalışmasının, 2019 
yılında da aynı lokasyonlarda tekrar yapılması planlanmaktadır. 

 
Projede elde edilecek veriler ile zararlının mücadelesine ilişkin araştırmalarda 

kullanılabilecek temel veriler elde edilecektir. Buna ilaveten zararlının potansiyel yayılma 
alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 
 
Proje Başlığı Palmiye Kırmızı Böceği [(Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin 
İzleme, Eğitim ve Mücadelesi 

Proje No (Bilgi) 
Proje Lideri Dr. Okan ÖZGÜR Adana BMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş GKGM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2020 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

1. Yıl: 115.000 TL 2. Yıl: 105.000 TL 3. Yıl:105.000 TL 

Proje Özeti: Bu projenin amacı, Palmiye kırmızı böceğinin ülke genelindeki bulaşıklık 
durumunu ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyini belirlemek, izlenebilirliğini sağlanmak ve 
mücadelesi konusunda eğitimler vermektir. Bu amaçla bakanlığımız il ve ilçe teşkilatlarının 
konuyla ilgili teknik personelinin eğitilerek bulundukları yerlerde uygulayıcılara eğitim 
verebilecek seviyeye getirilmesi ve en önemlisi de, zararlının mücadelesinde esas 
uygulayıcılar olan belediyeler ve oteller park ve bahçeler müdürlüklerinde çalışan teknik 
elemanlarının mücadele konusunda eğitilmesi amaçlanmıştır. Proje çalışmalarında alınacak 
verilerle “Palmiye kırmızıböceği popülasyon haritaları” oluşturulacaktır. Oluşturulan 
haritalar doğrultusunda ülke genelinde Palmiye kırmızı böceği mücadelesine yön verilmesi, 
yapılan mücadelenin başarı düzeyinin değerlendirilmesi, özellikle “biyoteknik mücadele”nin 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Biyoteknik mücadele ile kimyasal uygulamalarının 
doğru olarak yapılması sağlanarak zararlının yayılmasının önüne geçilerek bulunduğu 
yerlerde de mücadelesi amaçlanmaktadır. Yapmış olduğumuz gözlem ve çalışmalarımızda, 
zararlının kimyasal mücadelesinde pek çok uygulama hatasının yapıldığı tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin zararlı ile yeterli mücadeleyi 
yapmadıkları gözlenmiştir. Bu Proje; ülkemizde Palmiye kırmızı böceği konukçusu olan 
palmiye ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu, zararlı ile bulaşık olan ve bulaşma riski 
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bulunan Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, İstanbul, Çanakkale, 
Balıkesir, Yalova, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 13 ilde yürütülecektir. Proje çalışmaları 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, proje personeli tarafından 
yürütülecektir. Tüm uygulamalar, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü uzmanları ile projede görev alacak İl Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. 

 
 
Proje Başlığı Çukurova Kavun-Karpuz Alanlarında Kök-ur 

Nematodu (Meloidogyne spp.) Tür ve Irklarının 
Belirlenmesi ve Bazı Kavun Karpuz Genotiplerinin 
Yaygın Kök-ur Nematoduna Karşı Dayanıklılığının 
Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/421 (Doktora) 
Proje Lideri Dilek DİNÇER 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2. yıl gelişme  

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

1. 1. Yıl (2018): 30. 000 
2. 2. Yıl (2019): 25.000 
3. 3. Yıl (2020): 25.000 

Proje Özeti:  Türkiye, dünyanın en önemli kavun-karpuz üreticilerinden biri olup Çin’den 
sonra 2. sırada yer almaktadır. Kavun, karpuz yetiştirilen alanlarda, üretimi sınırlayan 
faktörlerden biri kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın neden olduğu zarardır. Her yıl 
kavun, karpuz yetiştiriciliğinin artması ve ekim nöbeti uygulamasına önem verilmemesi, 
Çukurova’da Kök-ur nematodları zararının artmasına, ekonomik açıdan ana zararlılardan biri 
konumuna gelmesine neden olmaktadır. Kök-ur nematodları ile mücadelede dayanıklı 
çeşitlerin kullanımı kavun ve karpuzun da içinde bulunduğu kabakgiller için en etkili ve en 
ekonomik yöntemlerden birisidir. Dayanıklılık kaynaklarının seçiminde hedef alanda mevcut 
kök-ur nematodu tür ve ırkları önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla 2018 yılında Çukurova 
Bölgesi kavun karpuz üretim alanlarında sürvey yapılarak toprak ve bitki kök örnekleri 
alınacaktır. Bu örneklerden elde edilecek Meloidogyne spp. türlerine ait popülasyonların 
morfolojik, morfometrik, moleküler ve biyokimyasal yöntemler ile tür tanıları yapılarak 
yaygınlık ve yoğunluk durumları saptanacaktır. 2018-2020 yıllarında, dayanıklılık 
çalışmaları için tanılanan kök-ur nematodu türlerinin ırkları belirlenerek Çukurova’da kavun 
karpuz alanlarında hangi ırkın hakim olduğu tespit edilecektir. Verim ve bazı kalite 
özellikleri açısından üstün olan 150 kavun karpuz genotipinin Meloidogyne türlerinin en 
yaygın ırklarına karşı dayanıklılık durumları saptanacaktır. Çeşit adayı genotipler arasında 
yer alanlardan dayanıklı olanların belirlenmesi ile bu genotiplerin ıslahçılar tarafından hızlı 
bir şekilde ticarileştirilmesine ve piyasaya sunulmasına büyük katkı sağlanacaktır. 
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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2018-2020 yılları arasında 
doktora tezi olarak yürütülecek bu çalışma, Çukurova’da kavun karpuz yetiştirilen alanlarda 
kök-ur nematodu tür ve ırklarının saptanarak, yaygınlık ve yoğunluk durumlarının ilk olarak 
ortaya konacağı, ayrıca en yaygın ırka karşı bazı kavun karpuz genotiplerinin dayanıklılık 
durumlarının belirleneceği ilk çalışma olacaktır. 
      

 
  
Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Dacus ciliatus Loew 

(Diptera: Tephritidae)’ un Biyo-ekolojisi ve Mücadele 
Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/2256 
Proje Lideri Berna KAYMAK KARA (Diyarbakır ZMAE) 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

60.000     60.000 

Proje Özeti: Ülkemizin sebze alanlarında ilk kez görülen Tephritidae sineği Dacus ciliatus’ 
un yoğun zarar meydana getirmesi, zararlı kontrolüne yönelik yoğun ve bilinçsiz kimyasal 
kullanımları, etmenin karantina listesine tabi olması ve ülkemizde 2018 yılında saptanması 
sebebi ile bu çalışma ele alınmıştır. 
            Bu çalışma kapsamında, 2019 yılında zararlının yayılış alanları saptamak ve doğal 
düşmanlarını belirlemek amacı ile bitki fenolojisi döneminin tamamında; Diyarbakır; Çınar, 
Ergani ve Merkezdeki İlçeleri; Mardin; Derik, Mazıdağı ve Merkezdeki İlçeler ile Şanlıurfa; 
Hilvan, Siverek ve Merkezdeki İlçelerinde hıyar, kabak, karpuz ve kavun alanlarında sürvey 
çalışmaları yürütülmüştür. Sebze alanlarından parsel büyüklüğüne bağlı olarak 10-15 günde 
bir tesadüfi örnekleme metodu ile arazinin köşegenleri doğrultusunda girilerek örneklemeler 
yapılmıştır. Bulaşık meyvelerde zararı meydana getiren türün Dacus ciliatus olup olmadığını 
belirlemek amacı ile sebze alanlarında hıyar bitkisinde dekarda 30 meyve; karpuz, kavun ve 
kabakta ise 20 meyve incelenecek olup vuruklu meyveler ve yere dökülüp belirti gösteren 
meyveler alınmıştır. İncelenen alan, işgücü, zaman, alanların uzaklığı, üretim alanlarının 
büyüklüğü göz önünde bulundurulmuştur. Sürvey çalışmaları kapsamında çalışılacak il ve 
ilçelerde belirlenen 3’er lokasyona monitör amaçlı feromon tuzak yerleştirilerek zararlının 
ilk çıkış zamanı tespit edilmeye çalışılmıştır. Feromon tuzaklarda ve kültüre alınan 
örneklerde zararlıya rastlanmamıştır. Biyo-ekolojik çalışmaların yürütülmesi amacı ile 
25.04.2019 tarahinde Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü deneme alanında hıyar 
fidelerinin dikimi yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihlerde Çınar ilçesinde üretici parselinde hıyar 
deneme alanı kurularak D. ciliatus’ un tespit edilmesi durumunda biyo-ekoloji çalışmalarının 
yürütülmesi hedeflenmiştir. Ancak Cucurbitaceae üretim sezonu boyunca ve 2. Ürünlerde 
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zararlı tespit edilmediğinden dolayı biyo-ekoloji çalışmaları ile ilgili herhangi bir çalışma 
yürütülememiştir. 

            Sonuç olarak, 2019 yılında zararlıya rastlanmamış olup 2020 yılında çalışmalar 
devam edecektir. 
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İLAÇ, TOKSIKOLOJI VE YABANCI OT ARAŞTIRMALARI 

PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÖZETLERİ 

(03-06 ŞUBAT 2020/ ANTALYA) 

 

I. AÇILIŞ  

II. BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI 

III. GÜNDEM ÜZERİNE GÖRÜŞMELER 

IV. ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

  1. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 

  2. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
 
  3. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi 
 
  4. Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projesi 

  5. Pestisitlere Karşı Direncin Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi 

  6. Tarımsal Ürünlerde İşlemenin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Projesi 

  7. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine  

      Yönelik Araştırma Projesi 

  8. Münferit Projeler 

 
VI. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ  

 
  



149 
 

 

1. Ülkesel Proje Adı 
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 
VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)  
 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Başlığı Ege Bölgesi Bağlarında Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin 

Yaprak Gübreleri ve Yayıcı Yapıştırıcılarla 
Karışımlarının Asma Yaprağı ve Üzümde Parçalanma 
Sürecine Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P2/1365 
Proje Lideri Hakan ÖRNEK 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Projenin Başlangıç Yılı 2019 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 - 31/12/2019  
Projenin  Bütçesi 2019: 59. 400 TL 

2020: 47. 000 TL 
2021: 27. 500 TL

Proje Özeti  

Proje 2018 yılında AYK tarafından 133.900 TL bütçe ile kabul edilmiş olup, bu yıl çalışmalara 
başlanmıştır. Pestisitlerin birbirleriyle karışımlarının fiziksel analizi ile ilgili sonuçları, yaprak 
döneminde kullanılan pestisitler ve üzüm döneminde kullanılmış olan pestisitler için ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma döneminde iki farklı ana grup halinde 1.grupta 12 farklı 
pestisit, ikinci grupta 15 farklı pestisit olmak üzere toplam 27 farklı pestisit, 30 farklı aktif 
madde, pestisitlerle karışım halinde kullanılan 15 farklı adjuvant fiziksel analizlere tabi 
tutulmuş olup, kromotografik analizleri halen devam etmektedir. 

Laboratuvarda gerçekleştirilen fiziksel analizlerde, karışımlar hazırlandıktan 10 dakika sonra 
pestisitlerin tek başlarına kullanılarak uygulama dozunda hazırlanan solüsyonları Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca hazırlanan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sırasında karışımda reaksiyon varlığı, aşırı sıcaklık 
değişimi, karışımın görünüşü ve renginde değişim, kalıcı köpürme, tortulaşma, fazlara ayrılma, 
solüsyon pH’sında değişiklik gibi fiziksel test kriterleri göz önüne alınmıştır. Ancak, 
pestisitlerin gerek tek başlarına, gerek birbirleriyle tekli, ikili ve çoklu karışımlarında 1.grup 
için reaksiyon ve pH’da karışımdan 10 dakika sonra önemli bir değişiklik görülmemiştir.  

Projede fiziksel analizlere tabi tutulan, 2.grup pestisitlere ve pestisit karışımlarına bitki gelişim 
düzenleyicisi, yaprak gübresi, penetratör/aktivatör, pH düzenleyici ve yayıcı yapıştırıcı 
preparatları farklı kombinasyonlarda eklenmiş olup gözlemlenebilen önemli bir değişiklik 
görülmemiştir. Ancak herhangi bir fiziksel reaksiyon olmamasına rağmen; pH düzenleyicisi 
ve bazı yaprak gübreleri pH’yı düşürmüş, bazı yaprak gübreleri ise pH’yı yükseltmiştir. Bu 
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sonuçların pestisitin parçalanma kabiliyetine veya metabolitlerine olan etkileri kromatografik 
analiz sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler Pestisit, bitki gelişim düzenleyicisi, yaprak gübresi, yayıcı-
yapıştırıcı, bekleme süresi 

 

2. Ülkesel Proje Adı 
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE) 
 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Buğdayda Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun 

Belirlenmesi ve Sinapis arvensis L (Yabani Hardal)’ın 
Mücadele Olanaklarının Araştırılması(DOKTORA) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 
Bağlı Olduğu Proje Buğday Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve 

Eğitim Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Erdal ATEŞ 
Proje Yürütücüsü Erdal ATEŞ 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 57.563 TL 

2022: 22.956 TL 
2023:   6.490   TL 
TOPLAM:87.009 TL 

Proje Özeti: Tarım tarihinin en eski kültür bitkisi olarak bilinen ve dünya genelinde ekimi en 
fazla yapılan buğday stratejik öneme sahip bir kültür bitkisidir. Türkiye buğday üretiminin 
yaklaşık % 20’sinin üretildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde buğday alanlarında yabancı 
otlardan kaynaklanan önemli verim kayıpları yaşanmaktadır. Ülkemizde buğday alanlarında 
yabancı otlara karşı kimyasal mücadele geleneksel olarak bahar aylarında çıkış sonrası 
herbisitlerle yapılmaktadır. Ancak bu uygulamanın buğday verimine etkisi bilinmemektedir. 
Bu durum bilimsel verilere dayanan etkili yabancı ot kontrol stratejilerinin oluşturulmasını 
olumsuz etkileyebilmektedir. Buğdayın yabancı otlara karşı kritik periyodunun belirlenmesi 
ve yabancı ot mücadele programlarının buna göre oluşturulması önem arz etmektedir.  Ancak 
ülkemizde buğday alanlarında yabancı otlara karşı buğdayın krtik periyodu bilinmemektedir. 
Buğday ekim alanında kurulacak tarla denemeleriyle buğdayın yabancı otlara karşı kritik 
periyodunun belirlenmesi bu çalışmada amaçlanmaktadır. Tarla denemeleri 2021-2023 yılları 
arasında Diyarbakır ilinde şerit parsel deneme desenine göre 3 tekerrürlü kurularak 
yürütülecektir.  Çalışma sonucunda buğdayın fonolojisi, verim değerleri ve yabancı otların 
tarlada bulunma dönemleri baz alınarak yabancı otlara karşı etkili mücadele stratejilerinin 
oluşturulmasında önemli parametrelerin elde edilmesini sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler   Diyarbakır, Buğday, Kritik periyot, Yabancı ot, Sinapis arvensis 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Bulunan Akşam 
Sefası (Ipomoea spp.) ve Tarla Sarmaşığı 
(Convolvulus spp.) Türlerinin Yaygınlıkları, 
Yoğunlukları, Biyolojileri ve Mücadele Olanaklarının 
Belirlenmesi (DOKTORA) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/865 
Proje Lideri Mine ÖZKİL 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ADANA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 57.000 TL 

2019: 52.000 TL 
2020: 36.000 TL 

Proje Özeti: Ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değerle doğrudan veya dolaylı olarak 
yarar sağlamakta olan pamuk, yabancı ot rekabetine duyarlı bitkilerden olup, yabancı otlarla 
düzenli olarak mücadele edilmez ise, ürün kayıplarının %90'lara kadar ulaşabildiği 
saptanmıştır. Ipomoea türleri, dünyanın tropik ve subtropik bölgelerinde yaygın bulunan bir 
yabancı ot türüdür. Convolvulus türleri ise, ülkemizde pek çok ürün içerisinde ciddi 
ekonomik zararlara sebep olmaktadır. Bu yabancı ot türleri çok hızlı gelişmekte ve kısa 
zamanda kültür bitkisini tamamen sarmakta, gelişimini engellemekte ve özellikle pamuk 
ekim alanlarında hasat döneminde elle veya makine ile yapılan hasattı güçleştirmektedir. 
Ülkemizde pamuk kültür bitkisinde Ipomoea spp. ve Convolvulus spp.’ne karşı ruhsatlı 
herhangi bir herbisit bulunmamaktadır. 
Bu projede, 2019 yılında Akdeniz bölgesinde tarım alanlarında önemli bir sorun olan 
Convolvulus arvensis ve Ipomoea triloba türlerinin biyolojilerine yönelik olarak (C.arvensis 
ve I.triloba tohumlarının çıkış derinliğinin belirlenmesi, tohumların canlılık oranlarının 
zaman içerisindeki değişiminin belirlenmesi) yapılan çalışmalar tesadüf parselleri deneme 
desenine göre kurulmuştur. Pamuk ekim alanlarında bu türlerle etkin bir mücadele 
programının oluşturulması amacıyla arazi denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 
4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 
 

 
 
4. Ülkesel Proje Adı BITKISEL ÜRETIMDE FAUNA VE FLORA PROJESI 
 Koordinatörü Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 

3. Ülkesel Proje Adı
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 
VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE) 
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Proje Adı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Herbaryumu Veri Tabanının Oluşturulması ve 
Kataloğunun Hazırlanması 

Proje No TAGEM–BS–14/01-05/04-01 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ANKARA 
Proje Lideri İstem TÜRKTEMEL 
Proje Yürütücüleri Dr. Ahmet Tansel SERİM 

Dr. Ünal ASAV 
N. Pınar GÜZEL 
Dr. M. Selçuk BAŞARAN 
E. Arzu ELİBÜYÜK 
Ercan KOCA 
Bengü KOYUNCU  

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015-01.12.2019 
Projenin Toplam Bütçesi 31.300 TL 
Proje Özet: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumunda, 1938 (Dr. 
Bremer)’den günümüze kadar çeşitli yabancı ot ve flora çalışmalarında toplanmış 85 
familyaya ait yaklaşık 6000 bitki örneği bulunmaktadır. Herbaryumumuzda 2 yüksek lisans 
ve 3 doktora tezine ait örneklerin yanı sıra teşhis için gönderilen çok sayıda örnek de yer 
almaktadır. Ayrıca “Türkiye Florası”nın yazımı sırasında ülkemizde çalışmış bazı yabancı 
botanikçilerin topladığı bitkilerin eş örnekleri de Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma 
İstasyonu tarafından hediye edilmiş ve herbaryumumuzda muhafaza edilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumuna ait, web 
teknolojilerini kullanarak online çalışan bir herbaryum veritabanı oluşturmak, bitki adı, 
bilgileri ve taksonomisini bu veritabanında bulundurmak ve bu veritabanı üzerinde detaylı 
sorgulama yapılmasına olanak sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; herbaryumda bulunan 
örneklerden herbaryum materyali olabilecek özelliğe sahip olanlardan 79 familyaya ait 2757 
bitki örneği bu çalışma kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu 
örneklerden 374 adet türün isminin değiştiği belirlenmiştir. Tür adı değişen örneklere ait 
bilgiler veri tabanına işlenmiştir. Herbaryum örnekleri değerlendirildiğinde 1121 tanesi çok 
yıllık, 1261 adedi tek yıllık, 76 adedi iki yıllık, 74 adedi 1, 2 veya çok yıllık, 105 adedi tek 
veya 2 yıllık, 23 adedi tek veya çok yıllık, 86 adedi 2 veya çok yıllık ve 11 adedinin ise yaşam 
süresi bilinmemektedir.  

Veri tabanında yer alan bitkilerin 35 adedi odunsu ot, 2565 adedi otsu bitki, 14 adedi yarıçalı, 
11 adedi yarıçalı veya ot, 8 adedi ağaç, 2 adedi ağaç veya küçük ağaççık, 81 adedi çalı, 7 
adedi çalı veya küçük ağaççık, 32 adedi odunsu ot, 2 adedi odunsu-tırmanıcı bitkiden 
oluşmaktadır. Örnekler endemizim bakımından incelendiğinde; 196 adedi endemik, 2551 
adedi endemik olmayan ve 11 adedi bilinmeyen olarak sınıflandırılmıştır. Fitocoğrafik 
elementler bakımından değerlendirildiğinde; 125 adedi Akdeniz, 215 Avrupa-Sibirya, 5 Batı 
Akdeniz elementi, 1780 adedi bilinmeyen, 3 adedi Çoklu element, 80 adedi Doğu Akdeniz, 
1 adet Hirkan-Karadeniz, 487 İran-Turan elementi, 54 Karadeniz, 4 Kozmopolit, 3 Omni 
Akdeniz element olarak sınıflandırılmıştır. Bitki örneklerinin yoğun olarak toplandığı illere 
baktığımızda; 957 adet Ankara, 276 adet Çankırı,  192 adet Bolu, 173 adet Sivas, 118 adet 
Zonguldak, 113 adet Afyonkarahisar, 93 adet Bartın ve 88 adet Yozgat öne çıkmaktadır. Bitki 
örneklerinin toplandığı alanlara baktığımızda ise hububat tarlaları, bağ, bahçe ve nadas 
alanları daha yoğunluktadır. 
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Anahtar Kelimeler Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu, 
Flora, Yabancı Ot, Veri Tabanı, Katalog 

 
 

5. Güdümlü Proje Adı 
PESTISITLERE KARŞI DIRENCIN TESPITI, 
HARITALANMASI VE YÖNETIMI 

 Koordinatörü Dr. Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE) 
 

Alt Proje Adı 
Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere 
Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi 

Koordinatörü Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE) 
 
SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim 
Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf (Avena 
spp.)’ın ACCase ve ALS Grubu Herbisitlere Karşı 
Dayanıklılıklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM–BS–12/12-01/04-01 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/DİYARBAKIR 
Proje Lideri İslam Emrah SÜER 
Proje Yürütücüleri Erdal ATEŞ 

Dr. Öğr.Üyesi Cumali ÖZASLAN 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2013-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 13.000 TL 
Proje Özet: Buğday insan beslenmesi açısından büyük bir öneme sahip olan stratejik bir 
bitkidir. Buğday üretimini sınırlayan en önemli faktörlerden biride yabancı otlardır. Buğday 
üretiminde yabancı otlarla mücadelede uygulanabilirliğinin kolay olması, kısa sürede etki 
göstermesi ve maliyetinin az olmasından dolayı yoğun herbisit uygulamaları 
gerçekleşmektedir. Bu çalışma 2013-2019 yılları arasında, Mardin ve Şanlıurfa illeri buğday 
üretim alanlarında yabani yulafın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ACCase 
(clodinafop-propargyl) ve ALS (mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium) 
inhibitörü olan herbisitlerin, yabani yulafta dayanıklılık durumunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan arazi çalışmaları sonucunda; Mardin ve Şanlıurfa İlleri 
buğday üretimi yapılan alanlardan toplanan 60 yabani yulaf popülasyonun 56’sı Avena 
sterilis L. (kısır yabani yulaf), 4 ‘ü ise Avena fatua L (yabani yulaf) olarak tespit edilmiş ve 
bölgede hakim olan yabani yulaf türünün Avena sterilis L. olduğu belirlenmiştir. Serada 
çalışmalarında ise toplanılan yabani yulaf popülasyonları  mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl sodium ve clodinafop-propargyl herbisitleri ile N (uygulama dozu) 
dozunda tarama testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi 
belirlenen popülasyonların dayanıklılık durumunu belirlemek amacıyla kontrol olmak üzere 
2 farklı herbisitin 6 farklı dozuyla (N/4, N/2, N, 2N, 4N, 8N) 4 tekerrürlü olacak şekilde 
serada saksı denemeleri kurulmuştur. Sera çalışmaları sonucunda;  mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl sodium’a karşı Mardin ve Şanlıurfa İllerinde 1’er popülasyon olmak 
üzere dayanıklılık indeksleri 3 ve 6 olduğu, clodinafop-propargyl’a karşı ise Mardin İlinde 8 
popülasyonda dayanıklılık indeksinin 2 ve 61 arasında, Şanlıurfa İlinde de 11 popülasyonda 
dayanıklılık indeksinin 3 ve 11 arasında olduğu tespit edilmiştir. Dayanıklılık şüphesi 
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belirlenen popülasyonların bir biyotipinden elde edilen F2 tohumları ile serada yapılan 
çalışmalarda ise mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium’a karşı dayanıklılık 
şüphesi olmadığı, clodinafop-propargyl’a karşı ise sadece Şanlıurfa ilinde 1 popülasyonda 
dayanıklılık olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler Avena sterilis L., Herbisit, Dayanıklılık, Buğday, 

Mardin, Şanlıurfa 
 
Proje Adı Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan 

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides 
Huds.)'nunACCase Grubu Herbisitlere Karşı 
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması 

Proje No TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 

ANKARA 
Proje Lideri E. Arzu ELİBÜYÜK 
Proje Yürütücüleri Dr. Hakan YILDIZ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 -31/12/2019  
Projenin Toplam Bütçesi 2015:15.750 TL         

2016:15.250 TL 
2017:  1.500 TL           

Proje Özeti: Ülkemizde buğday üretim alanlarında yabancı ot sorunun çözümünde yaygın 
olarak başvurulan yöntem kimyasal mücadele yöntemidir. Buğday tarlalarında yabancı ot 
mücadelesi için giderek artan miktarda kullanılan herbisitler sağladıkları yararların yanında 
birçok soruna da neden olabilmektedir. Bu sorunların başında ise herbisitlerden kaynaklanan 
drift (sürüklenme), yer altı ve yüzey su kaynaklarının kirlenmesi ve dayanıklılık gelmektedir. 
Herbisitlere dayanıklılık, herbisitin hedef yabancı ot türünün popülasyonunu kontrol etme 
kabiliyetinin azalması veya ortadan kalkması olarak tanımlanabilir. Yeşil devrim olarak 
adlandırılan tarımda yoğun girdi kullanımının temel yapı taşlarından olan herbisitlerin aynı 
alanda aralıksız kullanımı dayanıklılığın ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır. 
Buğday birçok ilimizde olduğu gibi hem ekiliş alanı bakımından hem de üretim miktarı 
bakımından da Ankara ili için önemli bir kültür bitkisidir. Buğday üretimini sınırlayan 
yabancı otlar içerisinde Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.) önemli ve yaygındır. 
Buğday alanlarında Tilki Kuyruğu mücadelesinde yoğun olarak aceteyl-CoA carboxylase 
(ACCase) enzim inhibitörü herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yoğun olarak 
kullanılan bu grup herbisitlere karşı kısa zamanda Tilki Kuyruğunda dayanıklılığın 
gelişebildiği bilinmektedir. 2015-2019 yılları arasında yürütülen bu çalışma ile Ankara 
ilinden toplanan Tilki Kuyruğu popülasyonlarında ACCase herbisitlere karşı dayanıklılık 
durumu araştırılmış, çalışılan bölgede fenoxaprop-p-ethyl aktif maddeli bitki koruma 
ürünlerine karşı Tilki Kuyruğu’nda dayanıklılık tespit edilmemiştir.   
 
Anahtar Kelimeler Tilki Kuyruğu (Aleopecurus myosuroides Huds.), herbisit 

dayanıklılığı, ACCase, buğday 
 
 
Proje Başlığı Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında 

Sorun Olan Delice (Lolium rigidum)’ nin ALS ve 
ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının 
Tespiti ve Haritalanması 

Proje No TAGEM-BS-1412-0104-02(5) 
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Proje Lideri Dr. Yıldız SOKAT 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

BORNOVA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2015  
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015 :10.000 TL        

2016 :  5.000 TL   
2017 :  5.000 TL 
2018 :  5.000 TL 
2019 :  6.000 TL 

Proje Özeti: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Kültür 
Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve 
Yönetimi’ isimli ülkesel proje kapsamında, Enstitümüze verilen göreve istinaden, Balıkesir ve 
Çanakkale İlleri buğday alanlarında bulunan delice (Lolium rigidum) yabancı ot türünün ALS 
(Acetolactate Sentez) grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium; 
ACCase (Acetyl co-enzyme a carboxylase) grubundan diclofop-methyl ve tralkoxydim aktif 
maddeli herbisitlere karşı oluşturduğu dayanıklılıkların tespiti ve haritalanması amacıyla 
başlatılan proje çalışmamızda; 2015 yılında; sözkonusu alanlardan 136 adet delice tohum 
örneği alınmış, yerlerin koordinatları CPS ile belirlenmiştir. 2016 yılında; bahsedilen delice 
populasyonlarında tarama testi yapılmış, doz yanıt denemelerine başlanmıştır. 2017 yılında; 
delice populasyonlarında herbisitlere dayanıklılık durumlarının tespitinde doz yanıt çalışmaları 
yürütülmüştür. 2018 yılında; İlaç, Alet, Toksikoloji ve Yabancı Ot Araştırmaları Proje 
Değerlendirme Toplantı Kararlarına (2018 yılı) göre çalışmalara devam edilmiştir. 
Bahsedilen toplantıda; Bakanlığımızca yürütülen herbisitlere direnç çalışmalarında yöntem 
değişikliği yapılmış, Çalışmaların doz etki denemelerinin yeni nesil (F2) tohumları ile 
kurulması kararlaştırılmış, tekrar baştan çalışılmak zorunda kalınılmıştır. Karar doğrultusunda 
yeni nesil (F2) tohumların elde edilme çalışmaları yürütülmüştür. Yeterli tohum elde 
edilmemesi nedeniyle tekrar ekim yapılmıştır. 
2019 yılında öncelikle yeni nesil (F2) tohumları elde edilmiş, elde edilen tohumlarda doz yanıt 
denemelerine başlanmıştır. Bu kapsamda; Balıkesir ve Çanakkale illeri buğday alanlarından 
toplanan ve CPS ile koordinatları belirlenen, dayanıklılık şüphesi olan, 34 adet delice 
populasyon tohumlarında, sera koşullarında iki kez, ALS grubundan %3 Mesosulfuron-
methyl+ %0,6 idosulfuron sodium methyl; ACCase grubundan 250 g/l Tralkoxydim ve 280 g/l 
Dichlofop methyl aktif maddeli herbisitlerin kullanıldığı doz yanıt denemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesi yapılacaktır. 
           2020 yılında söz konusu verilerin istatistiki değerlendirmeleri yapılarak sonuç raporu 
hazırlanacaktır.  

 
 
Proje Başlığı Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu 

(Conyza canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının 
Tespiti ve Haritalanması  

Proje No TAGEM-BS-14/08-02/04-02(6) 
Proje Lideri Dr. Serdar EYMİRLİ 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2015 
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Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2015: 25.000 TL      
2016:  7.000 TL 
2017:  3.000 TL       
2018:  3.000 TL        

Proje Özeti: Turunçgil bahçelerinde birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde 
etmek amacı ile turunçgiller ile yabancı otlar arasındaki rekabetten kaynaklanan verim ve 
kalite kayıplarının en aza indirilebilmesi için turunçgil bahçelerinde yabancı ot mücadelesi 
konusuna önem verilmelidir. Bununla birlikte, turunçgil bahçelerinde ki yabancı otlarda 
herbisitlere karşı dayanıklılık durumlarının bilinmesi de yabancı ot mücadelesi bakımından 
çok önemlidir. Bu çalışma ile, Adana İli Turunçgil Bahçelerindeki Pire otu (Conyza 
canadensis) popülasyonlarının glyphosate’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve 
dayanıklılığın tespit edilmesi durumunda dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir 
haritanın oluşturulması hedeflenmektedir. Çalışmada, turunçgil bahçelerine arazi çıkışları 
yapılarak Pire otu’nun bulunduğu bahçelerden tohum örnekleri toplanmıştır. Pire otu 
tohumları toplanan örneklem noktalarının koordinatları GPS ile belirlenerek kayıt altına 
alınmıştır. Toplanan Pire otu popülasyonlarının Glyphosate’a dayanıklılık durumlarının 
belirlenmesinde öncelikle tarama testi yapılmıştır. Bu testin sonucunda dayanıklılık şüphesi 
taşıyan popülasyonlar ile doz-yanıt denemeleri kurulmuştur. Doz-yanıt denemeleri 
sonucunda dayanıklılık şüphesi taşıyan popülasyonlar belirlendikten sonra bu 
popülasyonların toplandığı bahçelerde bulunan Pire otunun dayanıklılık durumunun doğal 
yetişme ortamında da gözlenmesi için arazi denemeleri kurulmaktadır.  

 
Proje Adı Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan 

Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)’ın Accase Grubu 
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Tespiti Ve Haritalanması 

Proje No TAGEM-BS-14/12-01/04-02(8) 
Proje Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-KAHRAMANMARAŞ 
Proje Lideri Zekeriya KANTARCI 
Proje Yürütücüleri Kerim KARATAŞ 

Betül GÜRKAN 
Prof.Dr.Nihat TURSUN 

Projey Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

01.01.2015-31.12.2019 

Projenin Toplam 
Bütçesi 

38.000 TL 

Proje Özet: Kahramanmaraş buğday ekim alanlarında görülen kısır yabani yulafın (Avena 
sterilis L.) ACCase inhibitörü herbisitlere karşı direncini belirlemek amacıyla ele alınan bu 
çalışma 2015-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Proje kapsamında yoğun buğday 
yetiştiriciliği yapılan alanlardan 48 kısır yabani yulaf populasyonu toplanmıştır. Daha sonra 
dayanıklı (R) ve duyarlı (S) populasyonları tespit etmek amacıyla tarama testi ile 
testlenmiştir. Denemeler 4 tekerrülü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre 
kurulmuştur. Populasyonlara, bölgede uzun süredir yabancı otun mücadelesinde kullanılan 
clodinafop-propargyl uygulama dozunda uygulanarak dayanıklılık ve duyarlılık durumları 
test edilmiştir. Tarama testi sonucu canlılıklarını devam ettiren 4 populasyona clodinafo-
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propargyl in azaltılmış ve artırılmış farklı dozları (N/8, N/4, N/2, N, 2N, 4N, 8N) uygulanarak 
dose-response testi ile testlenmiştir. Elde edilen verilere logistic dose-response modeli 
uygulanmış ve 3 populasyonda dayanıklılık tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler A. sterilis, Herbisit, Dayanıklılık, Buğday 

 
 
Proje Başlığı Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun 

Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS Grubu 
Herbisitlere Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması 

Proje No TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10) 
Proje Lideri Nagehan ÇİL TURGUT 
Proje Yürütücü 
Kuruluş 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/SAMSUN 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2015 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019-31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2015: 25.00 TL  
2016: 7.00 TL  
2017: 3.00 TL  
2018: 3.00 TL 

Proje Özeti: Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nce başlatılan 
‘Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, 
Haritalanması ve Dayanıklılığın Yönetimi’ isimli ülkesel proje kapsamında Enstitümüze 
verilen göreve istinaden hazırlanmıştır.  
Bu çalışma ile buğday ekim alanlarında sorun oluşturan yabani hardal (Sinapis arvensis L.)’ 
ın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ALS gurubu herbisitlere karşı, dayanıklılık 
durumunun ortaya konulması ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. 
Ayrıca; Enstitümüz sorumluluk alanına giren illerde (Samsun, Amasya ve Çorum)  meydana 
gelebilecek dayanıklılığın belirlenmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi birikiminin oluşturulması 
hedeflenmiştir. 
Projede 2019 yılında; tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi taşıyan ve hassas 
popülasyonlara ait araziden toplanan tohumlardan yeni nesil tohumları elde edilmiştir. Yeni 
nesil tohumlar ile doz yanıt denemesi kurulmuştur. İlaçlanan popülasyonlar kontrollü serada 
24 ⁰C’de 28 gün bekletilerek günlük olarak populasyonların sulama ve bakım işlemleri 
yapılmıştır. İlaçlamadan 28 gün sonra populasyonlar hasat edilerek 72 ⁰C’deki etüvde 3 gün 
bekletilerek kuru biomass değerleri alınmıştır. 
Projede 2020 yılında söz konusu verilerin istatistiki değerlendirmeleri yapılarak sonuç raporu 
hazırlanacaktır. 

 

Proje Adı Isparta İli Elma Bahçelerinde Pire Otu (Conyza 
Canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve 
Haritalanması 

Proje No TAGEM-BS-15/08-03/04-01 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü/ANKARA 

Proje Lideri İstem TÜRKTEMEL 
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Proje Yürütücüleri Dr. Ahmet Tansel SERİM 
Dr. Ünal ASAV 
E. Arzu ELİBÜYÜK 
Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN 
Dr. M. Selçuk BAŞARAN  
N. Pınar GÜZEL 
Ercan KOCA  

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

2016-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 27.000 TL 
Proje Özet: Isparta ili ülkemizin en önemli elma üretim alanlarından biridir. Modern 
tekniklerle yapılan üretim ile hem ülke ihtiyacı karşılanmakta hem de ihracat ile ülkemize 
döviz kazandırılmaktadır. Birçok kültür bitkisinde olduğu gibi elmada da üretimi sınırlayan 
biyotik ve abiyotik faktörler vardır. Elma üretimini sınırlayan biyotik etmenlerin başında 
hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Bu etmenlerden yabancı otlar, ürüne doğrudan 
zarar vermemekle birlikte, bitkilerle su, besin maddesi ve ışık rekabetine girdiği için önemli 
ürün kayıplarına neden olabilir. Bu ürün kayıplarının engellenmesi için en çok tercih edilen 
yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolüdür.  
Kimyasal yabancı ot kontrolü için kullanılan herbisitler, entegre mücadele ilkeleri ve 
sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında yabancı ot türlerinde 
dayanıklı bireyler ve popülasyonlar görülmeye başlanır. Dayanıklı bireylerin sayısının 
artmasından sonra uygulanacak dayanıklılık yönetimi ise daha uzun süreli ve kapsamlı 
çalışmaların yürütülmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada amaç, Isparta İli Elma 
Bahçelerindeki Pire otu (Conyza canadensis) popülasyonlarının Glyphosate’a dayanıklılık 
durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın 
oluşturulmasıdır.  
Dayanıklılığın tespiti bioassay yöntemi ile yapılmıştır. Elma bahçelerinden toplanan Pire otu 
tohumlarından elde edilen bitkilere ve glyphosate uygulanmamış çayır-meralardan ile tarım 
dışı alanlardan toplanmış olan Pire otu tohumlarından elde edilen bitkilere Glyphosate’ın 
tavsiye edilen dozu uygulanarak, Glyphosate’a hassas olup olmadıkları belirlenmiştir. Elma 
bahçelerinden toplanan Pire otu popülasyonlarının dayanıklılık durumları non-linear 
regresyon analizi ile belirlenmiştir. Toplanan pire otu tohumlarından 2 tanesi dayanıklılık 
şüphesi ile ayrılmış olup, bu popülasyonların I90 değerleri F1 popülasyonları için 487.608 ve 
379.318 ml ticari preparat/da, F2 popülasyonları için 402.45 ve 283.06 ml ticari preparat/da 
olarak hesaplanmıştır. Dayanıklılık şüphesi olan biyotiplerin glyohosate’a toleranslarının 
yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Şifa otu bireylerinin alındığı bahçelerin koordinatları 
da Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritaya işlenecektir. 
Anahtar Kelimeler Glyphosate dayanıklılığı, Pire otu, Conyza canadensis, Dayanıklılık 

haritası, Elma 

 
Proje Başlığı Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan 

Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS İnhibitörü 
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Belirlenmesi ve 
Haritalanması 

Proje No TAGEM-BS-15/12-01/04-02 
Proje Lideri Erdal ATEŞ 



159 
 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü/DİYARBAKIR 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 – 31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016: 35.000 TL  
2017:   7.250 TL  
2018:   4.100 TL  
2019:   2.500 TL 

Proje Özeti: Diyarbakır ili buğday ekim alanlarında geniş yapraklı yabancı otların 
mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ve ülkemizde ruhsatlı ALS enzim inhibitörü 
herbisitlerinden tribenuron-methyl etkili maddesine karşı yabani hardal (Sinapis arvensis 
L.)’ın dayanıklılık durumunun 2016-2020 yılları arasında belirlenmesi bu çalışmada 
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Diyarbakır ilinin buğday ekim alanlarından yabani 
hardalın tohum popülasyonları, biri kontrol olmak üzere toplam 57 lokasyondan 
toplanmıştır. Toplanan tohum popülasyonları üzerinde  saksı denemeleriyle doz tarama testi 
yapılmıştır. Test sonucunda 28 populasyonda dayanıklılık şüphesi belirlenmiştir. 
Dayanıklılık şüphesi içeren popülasyonlardan seçilen tohumlardan yeni nesil biyotipler (F2) 
elde edilmiştir. Dayanıklılığın durumunu ise 28 populasyondan elde edilen yeni nesil 
biyotiplerle yapılan doz-etki çalışmalarıyla belirlenmiştir. Projenin laboratuvar ve sera 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

Proje Başlığı 
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun 
Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a 
Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/04-01 
Proje Lideri Ünal ASAV 

Proje Yürütücü Kuruluş 
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
ANKARA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2019 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 

2017: 30.000 TL         
2018: 10.000 TL            
2019: 10.000 TL        
2020: 10.000 TL            

Proje Özeti: Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi biyotik 
faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının engellenmesi 
için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolü olup, herbisitler entegre 
mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında, 
yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilirler. 
Bu araştırmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş alanlarındaki sirken (Chenopodium album
L.) populasyonlarının ALS inhibitörü herbisit imazamox’a dayanıklılık durumlarının 
belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır. 
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2017 yılında; Edirne’den 4, Tekirdağ’dan 8 ve Çanakkale (Gelibolu)’den 3 adet olmak üzere 
toplam 15 populasyona ait tohumlar ile BASF firmasının temsilcisi tarafından gönderilen 8 
populasyona ait tohum örnekleri alınmıştır. Sirken tohumları kullanılarak imazamox aktif 
maddeli herbisitin tavsiye dozu kullanılarak tarama testi yapılmıştır. Araziden toplanan 
tohumlarla yapılan tarama testinde Edirne’den toplanan tohumlarda 2, Tekirdağ’dan toplanan 
tohumlarda ise 1 tane dayanıklılık şüphesi bulunan popülasyona rastlanmıştır.  
2018 yılında ise Edirne’den 16 ve Tekirdağ’dan 5 olmak üzere toplamda 21 populasyona ait 
tohumlar araziden alınmıştır ve çimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Popülasyonlardan 2-4 
gerçek yapraklı döneme gelenler tavsiye dozunda imazamox kullanılarak ilaçlama kabininde 
ilaçlanmıştır. İlaçlanan bitkilerin olduğu küvetler iklim odasına yerleştirilmiş ve 
değerlendirilmek üzere 28. gün beklenmektedir.  
Ayrıca 2017 yılında toplanan tohumlardan tarama testinde dayanıklılık şüphesi tespit edilen 3 
popülasyon ile 1 hassas popülasyon doz-etki denemelerine alınmıştır. Non-linear regresyon 
modeli kullanılarak R istatistik programında ED50 ve ED90 değerleri belirlenmiştir. 2018 yılı 
Proje Değerlendirme Toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda 
dayanıklılığın belirlenmesinde F2 popülasyonlarının kullanılması kararı alınmıştır. Alınan karar 
gereğince 2017 yılında toplanan dayanıklı 3 popülasyon ile 1 hassas popülasyona ait F1 
tohumları iklim odasında saksılara ekilerek bitkiler büyütülmüş, bu bitkilerden F2 tohumları 
elde edilmiştir. Elde edilen bu tohumlar ile doz-etki denemeleri tekrar kurulacaktır. 
2019 yılında ise  bir önceki sene (2018 yılı) ayçiçeği ekim alanlarından toplanan örneklerle 
yapılan test sonucunda 21 populasyona ait tohumlar imazamox’tan etkilenmiş ve herhangi bir 
dayanıklılık tespit edilmemiştir. 2019 yılında Edirne’den 9 ve Tekirdağ’dan 5 olmak üzere 
toplamda 14 populasyona ait tohumlar araziden alınmıştır. Yapılan tarama testleri sonucunda 
Edirne’den alınan 9 popülasyondan 3, Tekirdağ’dan alınan 5 popülasyondan 2 adet 
popülasyonda dayanıklılık şüphesi olduğu tespit edilmiştir. Bu popülasyonlar için doz-yanıt 
denemeleri devam etmektedir. 
 

Alt Proje Adı 
İnsektisit ve Fungusit Direncinin Tespiti, Haritalanması ve 
Yönetimi 

 
SONUÇLANAN PROJELER  
 

Proje Başlığı Önemli Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma Kara 
Lekesi Hastalığı Etmeni Venturia ineaqualis’in  Bazı 
Fungisit Gruplarına Karşı Dayanıklılık Seviyesinin 
Belirlenmesi (DOKTORA) 

Proje No TAGEM-BS-15/08-05/03-04 
Proje Lideri Zühtü POLAT 
Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Müd.  

YALOVA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01.01.2018-31.12.2018 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2016: 30.000 TL  
2017: 15.000 TL 
2018: 5.000 TL            

Proje Özeti: Bu çalışma kapsamında ülkemiz elma üretiminin önemli bir kısmını sağlayan 
Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman, Niğde illerinde yaygın olarak görülen kara leke hastalığı 
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etmeni Venturia inaequalis’e karşı yoğun olarak kullanılan ve yüksek seviyede direnç riski 
olan bazı fungisitlerin (Thiophanate-methyl, Myclobutanil, Difenoconazole, Kresoxim-
methyl) mevcut durumlarının klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak belirlenmesi 
hedeflenmiştir.  Proje kapsamına giren Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman, Niğde illerinde 
elma karaleke hastalığı belirtileri gösteren bitki örnekleri toplanmış, enfekteli bitki 
dokularından etmen tek spor izolasyonu yöntemi ile saflaştırılmıştır. İn vitro laboratuar testleri 
ve moleküler yöntemlerle direnç belirleme çalışmaları devam etmektedir. 
 

 
Proje Başlığı Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria  tritici)’ne 

Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin Grubu 
Fungisitlerine Karşı Direnç Durumun Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/12-01/03-05 
Proje Lideri Orhan BÜYÜK 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

01/01/2019 ile 31/12/2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

15.000 

Proje Özeti: Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni (Zymoseptoria tritici), ülkemizde buğday 
yetiştirilen hemen her bölgede görülen ve uygun şartları bulduğunda ciddi ürün kayıplarına 
sebep olan bir fungal patojendir. Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni (Zymoseptoria 
tritici)’ne, karşı ülkemizde yaklaşık 10 yıldır ruhsatlı olan ve yaygın olarak kullanılan fungisit 
gruplarının başında azole ve Strobilurin gelmektedir.  
Fungisitlerde direnç yönetimi, bitki korumanın önemli çalışma konularındandır ve fungisit 
kullanarak hastalıklarla etkin ve ekonomik mücadele için bir ön koşuldur. Yüksek ölçekli 
bütçeler ve yıllar süren çalışmalarla geliştirilen fungisitlerin uzun yıllar etkili bir şekilde 
kullanılması, direnç yönetimi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesine bağlıdır. 
Buradaki kritik nokta patojen popülasyonlarındaki dayanıklı bireylerin belirlenmesidir. Bu 
bilgi direnç yönetimi ile ilgili stratejilerin geliştirilmesindrobulirine kullanılabilmektedir. 
Hedef bölgelerde oluşan mutasyonların izlenmesi ve bunların fungisit direnci ile ilişkilerinin 
ortaya konulması dayanıklı bireylerin belirlenmesinde dünyada en sık kullanılan yöntemdir.  
Ülkemizde Z.tritici patojenine ait popülasyonlarda strobilurin ve azole grubu fungisitlere karşı 
direnç oluşumuna neden olduğu belirlenen mutasyonların durumunu ortaya koyan herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. 
Bu çalışma ile ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu gibi iki önemli buğday üretim 
alanından izole edilen Z.triticipopülasyonları ile Akdeniz, Marmara Bölgelerinden BAYER ve 
BASFfirmaları tarafından elde edilecek örnekler üzerinde strobilurin ve azole direncine neden 
olduğu ispat edilen mutasyonlar ile direnç durumların belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece 
bölgelere ait coğrafik direnç haritaları oluturularak bu alanlarda direnç yönetimi stratejilerinin 
hayata geçirilmesine katkı sunacaktır. 
Bu amaçla; ilgili popülasyonlarda CYP51 geni sekans analizleri ile taranacak ve azole grubuna 
karşı direnç oluşumuna neden olan mutasyonlar yönüyle patojen popülasyonu karakterize 
edilirken, G143A tek nokta mutasyonun varlığı PZR-RFLP tekniği kullanılarak taranacak ve 
strobilurin grubuna karşı direnç oluşumu karakterize edilecektir. Bununla birlikte izolatların 
direnç durumları mikrotiter testi ve petride radial büyüme testleri uygulanarak olası 
dayanıklılığın varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
Proje Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlükleri işbirliğinde ve BASF, BAYER ilaç firmalarının teknik desteğiyle 2016-2019 
yılları arasında yürütülecektir. 
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Proje Adı Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar 

Yapan Yeşil Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae [(Sulzer) 
(Hemiptera:Aphididae)]] Popülasyonlarının 
Neonikotinoit ve Sentetik Piretroit Grubu İnsektisitlere 
Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının 
Araştırılması  

Proje No TAGEM–BS–15/09-01/03-03 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Proje Lideri Duygu DEMİRÖZ 
Proje Yürütücüleri Dr. Abdullah YILMAZ  

Yasin Nazım ALPKENT  
Gamze ERDURMUŞ  
A. Emre ATIŞ  

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 
Başlama ve Bitiş Tarihleri Başlangıç Tarihi: 01/01/2016  Bitiş Tarihi: 31/12/2018 
Projenin Toplam Bütçesi 50.000 
Proje Özet: Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zarar yapan Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphididae)  direkt olarak bitki özsuyunu sokup emerek bitkinin zayıflamasına neden olduğu 
gibi pek çok bitki virüs hastalığının da vektörüdür. M. persicae örtü altında yıl boyu yaptığı 
zararı önlemek için yoğun insektisit kullanılmaktadır. Böylece zararlılarda insektisitlere karşı 
direnç gelişimine neden olmakta ve sonucunda mücadelede başarısızlık, yüksek dozda ve sık 
ilaçlama nedeniyle ekonomik kayıp ile çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Antalya 
ilindeki farklı örtüaltı sebze ekiliş alanlarından toplanan M. persicae popülasyonlarının 
insektisitlere karşı direnci ve enzim aktiviteleri biyoassay ve biyokimyasal metodlarla 
belirlenmiştir. İmidacloprid + betacyfluthrin, thiamethoxam+ lambda-cyhalotrin karışımları 
ile imidacloprid (neonikotinoidli), betacyfluthrin (sentetik piretroitli), thiamethoxam 
(neonikotinoidli), lambda-cyhalotrin (sentetik piretroitli) insektisitlere karşı popülasyonların 
LC50 değerleri, yaprak daldırma biyoassayi ile tespit edilmiştir. Direnç oranları M. persicae 
popülasyonlarının LC50 değerlerinin hassas popülasyonun LC50 değerine oranlanması ile 
hesaplanmıştır. Direnç mekanizmaları karboksilesteraz, glutathion S transferaz, sitokrom P-
450 enzim aktiviteleri incelenmiş olup, sodyum kanallarındaki mutasyonlar moleküler 
çalışmalar ile araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocaahmetler popülasyonu en 
dirençli ve enzim miktarı en yüksek olarak bulunurken, Göçmenler popülasyonu en hassas 
ve enzim akyivitesi en düşük popülasyon olarak tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten projede 
yapılan moleküler araştırmalar ile popülasyonlarda kdr direncinden sorumlu olan L1014F 
mutasyonunun varlığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler Myzus persicae, insektisit direnci, karboksilesteraz, sitokrom 

P-450, sodyum kanalı mutasyonu. 
 
Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş 

Alanlarında Bulunan Pamuk Yaprakbiti [Aphis 
gossypi Glover] Populasyonlarının Neonikotinoidli 
İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi  (DOKTORA) 

Proje No TAGEM/BSAD/16/2/03-03  
Proje Lideri Cahit KAYA 
Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
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Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2018 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 : 16.000 TL    

2018 : 10.000 TL 
2019: 10.000 TL  

Proje Özeti :Bu çalışmanın 2017-2019 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk 
ekiliş alanlarından toplanan farklı pamuk yaprakbiti popülasyonları ve yurtdışından temin 
edilen hassas popülasyon ile yürütülmüştür. Çalışmada Aphisgossypii Glover. (Hemiptera: 
Aphididae) popülasyonlarının kültüre alınması ve neonikotinoid’li insektisitlere karşı direnç 
durumlarının ortaya konulması biyokimyasal yöntemler ile Esterase ve Glutatyon-S-
Transferase enzim miktarlarının tespiti ile moleküler yöntemler ile dirence neden olan 
genlerin taranması amaçlanmıştır. 
Çalışma sonucunda test edilen on adet popülasyonun (dokuz adet arazi + bir adet hassas) 
Neonikotinoidli insektisitlere farklı düzeyde direnç oranları tespit edilmiştir. Enzim 
seviyeleri popülasyonlar bazında farklılıklar göstermiştir. Çalışmada direnç genleri taranmış 
ve gerekli veriler alınmıştır. Proje teklif aşamasında yapılması planlanan tüm çalışmalar 
tamamlanmış olup proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 

 
Proje Adı Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında Aphis gossypii 

Glover Populasyonlarının Neonicotinoid Grubu 
İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun 
Belirlenmesi  (DOKTORA) 

Proje No TAGEM/BSAD/16/2/03/02 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Müc. Arş. Enst. Müdr. /Adana 
Proje Lideri Selçuk ULUSOY 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 34.000  
Proje Özet:Çukurova pamuk alanlarında yaygın bir şekilde bulunan ve toplanan Aphis 
gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) populasyonlarında neonicotinoid grubu 
insektisitlere (acetamiprid, imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam)  dayanıklılığının 
nedeni biyoanaliz, biyokimyasal ve moleküler yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Denemede pamuk alanlarından toplanan yedi populasyon ve kontrol 
populasyonların biyoanaliz denemelerine göre probit analizi sonucunda en hassas ve 
dayanıklı populasyonlar sırasıyla Acetamiprid için   Bahçe (RF (Direnç faktörü):1.54), 
Kürkçüler (RF:10.89); Imidaclorpid için Bebeli (RF:54.62), Kürkçüler (RF:206.55); 
Thiametoxam için   Yumurtalık (RF:5.78), Körkuyu (RF:65.72); Clothianidin için   Körkuyu 
(RF:1.14), Bahçe (RF:38.35) olarak bulunmuştur. Enzim analizi istatistiki anlamda yüksek 
metabolik direnci ortaya cıkarmıştır.  İnsektisitler içinde en yüksek enzim akitviteleri, 
karboksil esteraz enzimi Korkuyu populasyonunda 17,8 nM/dk/mg protein, glutatyon S-
transferaz (GSTs) enzimi Bahce populasyonunda 142,3 nM/dk/mg protein ve Korkuyu 
populasyonunda 3,8 nM/dk/mg protein ile en yuksek monooksigenaz P450 enzim aktivitesi 
bulunmuştur. Moleküler çalışmalarda nikotinik asetilkolin reseptör (nAChR) β1 alt ünitesi 
RFLP enzim kesimlerinde mutasyona rastlanmamıştır. Bu çalışma, Türkiye’de 
neonicotinoidlere karşı A. gosyypii’de direnc gelişmesini ve bu direncin kırılması icin direnç 
yönetiminin ve entegre mücadele metotlarının daha özenli ve bilinçli yapılmasının 
gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler Aphis gossypii, Neonicotinoid direnci, Pamuk, 

monooksigenaz 
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YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Isparta, Konya ve Afyonkarahisar İllerinde Kiraz, 

Vişne ve Kayısı Ağaçlarında Bulunan Monilinia laxa 
’nın Bazı Fungisitlere Direnç Durumlarının 
Araştırılması (Doktora) 

Proje Türü Akademik  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Hamza ŞENYURT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2020 – 31.12.2021 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 51.000     

2021: 25.000 

Proje Özeti: Monilya hastalığı, sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığı ve kahverengi 
meyve çürüklüğü şeklinde hem hasat öncesinde hem de hasat sonrasında ciddi derecede 
ekonomik kayıplara neden olan en önemli hastalıklardan birisidir ve bu hastalığa başlıca 
Monilinia laxa, M. fructigena ve M. fructicola fungusları neden olmaktadır. Bunların arasında, 
çiçek monilyası hastalığı etmeni M. laxa Türkiye’de sert çekirdekli meyve ağaçlarında en 
yaygın bulunan türdür ve orta derecede fungisit direnci riski bulunan bir fungal patojendir. 
Ayrıca, ülkemizde M. laxa ’ya karşı ruhsatlı olan sistemik fungisitler, metil benzimidazol 
karbamatlar (MBC), demetilasyon engelleyicileri (DMI) ve quinon dış engelleyicileri (QoI) 
gibi orta ve yüksek derecede direnç riski bulunan fungisitlerdir. Açıklanan bu nedenlerden 
dolayı, M. laxa ’nın fungisit direnç durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde bulunan kiraz, vişne ve kayısı ağaçlarından 
hastalıklı bitki örnekleri toplanacaktır ve toplanan örneklerden Monilinia spp. izolasyonları 
yapılacaktır. İzolatların morfolojik ve moleküler teşhisleri yapılarak, elde edilen M. laxa 
izolatları ileriki çalışmalarda kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. M. laxa izolatlarının 
MBC, DMI ve QoI fungisitlerine karşı EC50 dozları petri ortamında miselyum gelişme testleri 
ile belirlenecektir. Petri testleri sonucunda MBC fungisitlerine karşı direnç geliştirdiğinden 
şüphelenilen M. laxa izolatlarında, PCR-RFLP çalışması yapılarak fungisit direnç durumları 
moleküler olarak teyit edilecektir. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin fungisit 
direnci ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla bazı M. laxa izolatlarıyla spektrofotometrik 
çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmayla birlikte, Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde 
kiraz, vişne ve kayısılarda bulunan M. laxa izolatlarında fungisit direnç durumu ilk defa ortaya 
konulacaktır. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin M. laxa ’da fungisit direnci 
ile ilişkisi tespit edilecektir. Bu çalışma, 2020 ve 2021 yıllarında, Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. 
Dudu DEMİR ve Prof. Dr. Cafer EKEN danışmanlığında doktora tezi olarak yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler Monilinia laxa, fungisit direnci, antioksidan enzim aktivitesi 
 
Proje Adı Bağlarda Külleme etmeni Erysiphe necator Schwein’in 

QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI 
(Demethylation Inhibitor) Grubu Fungisitlere Karşı 
Oluşturduğu Direncin Belirlenmesi (Doktora)  

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 
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Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Gamze ERDURMUŞ 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 - 31.12.2026 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 31.000  

2.Yıl: 16.000  
3.Yıl: 16.000 
4.Yıl: 16.000 
5.Yıl: 16.000 

Proje Özeti: Ülkemiz için oldukça önemli bir bitki olan asmanın yetiştirilmesi ve 
pazarlanması sürecinde karşılaşılan pek çok sorun bulunmaktadır. Ürünün kalitesini ve 
verimini olumsuz yönde etkileyen fungal etmenlerin neden olduğu hastalıklar bu sorunlardan 
bir tanesidir. Asmanın tüm yeşil aksamında külleme hastalığına neden olan Erysiphe necator 
Schwein doğrudan ürüne zarar verdiği için ekonomik önemi yüksektir ve bağ alanlarında ana 
hastalık durumundadır. Bu hastalık etmeni ile mücadelede QoI (Quinone outside Inhibitor) ve 
DMI (Demethylation Inhibitor) grubu fungusitler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Külleme ile 
mücadelede yetersiz kalındığına dair gelen çiftçi şikâyetleri üzerine konunun etmende fungisit 
direnci gelişip gelişmediği yönüyle araştırılması fikri doğmuştur. Çalışmamızın ana hedefi; 
bağcılığın yaygın olarak gerçekleştirildiği Manisa, Tekirdağ, Ankara ve Tokat illerinde 
bulunan, bağ alanlarından elde edilecek külleme izolatlarında QoI (Quinone outside Inhibitor) 
ve DMI (Demethylation Inhibitor) grubu bazı fungisitlere karşı direnç gelişip gelişmediğinin 
klasik metodlarla tespit edilmesidir. Ayrıca klasik metodlarla direnç seviyesini belirlediğimiz 
izolatların direnç durumunu moleküler olarak ve hızlı bir şekilde belirlemede qPCR ve Allel 
spesifik PCR tekniklerinin kullanılabilirliği araştırılacaktır.   Bu hedef doğrultusunda, toplanan 
örneklerden elde edilecek izolatlara öncelikle yaprak disk metodu uygulanarak direnç 
seviyeleri tespit edilecektir. Direnç seviyeleri belirlenmiş olan izolatların qPCR metodu ile 
QoI grubu fungisitlere ve Allel spesifik PCR teknikleri ile DMI grubu fungisitlere karşı direnç 
durumu moleküler düzeyde karakterize edilmeye çalışılacaktır. Proje sonucunda küllemeye 
karşı kullanılan fungisitler için duyarlılık azalması ve direnç gelişimi klasik ve moleküler 
yöntemlerle ortaya konacaktır. Elde edilen veriler Bakanlığımızla paylaşılarak bu hastalığın 
mücadelesine yönelik çiftçi mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu proje Ankara 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret 
DEMİRCİ danışmanlığında doktora çalışması olarak yürütülecektir. 
 
Anahtar Kelimeler Üzüm, Bağ küllemesi, Direnç, Fungisit, Erysiphe necator Schwein 

 
Proje Adı Isparta İli elma bahçelerinden toplanan Panonychus 

ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) popülasyonlarının 
abamectin+spiromesifen karışımına direnç düzeyleri, 
çapraz direnç ve direnç mekanizmalarının belirlenmesi

Proje Türü Akademik (Doktora) 
Bağlı Olduğu Proje - 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Burcu YAMAN 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Recep AY 
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İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2022 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.yıl (2021) 30.000 TL- 2.yıl (2022) 30.000 TL- 3.yıl 

(2023) 30.000 TL 
Proje Özeti: Günümüzde tarımsal üretimin en önemli sorunu üretim sürecinde zararlı 
organizmaların neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesidir. Bu etmenlerin neden olduğu 
kayıpların önlenmesinde üreticiler tarafından en çok kullanılan yöntem hala kimyasal 
savaşımdır. Bunun temel nedeni artan insan nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve güvenli gıdayı 
sağlamaktır. Bu savaş yönteminin birçok olumsuz yönü vardır; bunlardan bazıları doğal 
dengeyi bozmak, doğal düşmanları etkilemek, hedef dışı organizmaları etkilemek, üründe 
kalıntıya neden olmak, çevreyi kirletmek, zararlılarda dirence neden olmak, zararlı 
organizmaların üreme gücünü (hormoligosis) etkilemektir. Bunlar içerisinde en 
önemlilerinden birisi de zararlıların kullanılan ilaçlara karşı direnç geliştirmesidir. Zararlılar 
ilaçlara direnç geliştirdiği durumlarda üreticiler genellikle doz artışını veya yoğun ilaç 
kullanımını tercih etmektedirler. Kırmızıörümcekler kısa biyolojisi, yüksek üreme gücü ve 
arrhenotoki üreme şekli ile birçok ilaca karşı kısa sürede direnç geliştirmektedir. Son yıllarda 
kırmızıörümcekler ve diğer zararlılarda direnci önlemek veya geciktirmek amacı ile ilaç üreten 
firmalar farklı etki maddeleri karıştırarak karışım ilaç formülasyonları 
geliştirmiştir/geliştirmektedirler. Ancak bu karışım ilaçların direnç gelişimini önlemede bir 
çözüm olup olmadığı veya daha karmaşık bir soruna neden olup olmadığı bilinmemektedir. 
Bu konuda ülkemizde veya dünyada yapılmış bir herhangi çalışma bulunmamaktadır. 
Isparta ili elma bahçelerinden toplanacak ve spiromesifen+abamectin karışımı ile selekte 
edilecek P. ulmi popülasyonlarında spiromesifen+abamectin karışım formülasyonuna direnç 
gelişip, gelişmediğine, dirençli popülasyonlarda spiromesifen, spirodiclofen, abamectin, 
milbemectin ve spirodiclofen+abamectin’e çapraz direnç gelişip gelişmediğine ve 
spiromesifen+abamectin direnç mekanizmaları biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle ortaya 
konulacaktır. Isparta ili elma bahçelerinden toplanacak P. ulmi popülasyonlarında direnç olup 
olmadığını belirlemek için öncelikli olarak hassas P. ulmi (HS) popülasyonlarında bu ilaçların 
LC90 değerleri yaprak disk yöntemiyle belirlenecektir. Hassas popülasyonların LC90 değeri 
diagnostik doz (Ayırıcı doz) olarak kabul edilecektir. Elma bahçelerinden toplanacak 
popülasyonlarına ayrıcı doz uygulanacak ve ayırıcı dozda %80 veya daha az ölüm olan 
popülasyonlar dirençli kabul edilecektir. Bu popülasyonlarda LC50 değerleri belirlenerek 
hassas popülasyonla karşılaştırarak direnç oranları hesaplanacaktır. Buna ilaveten seleksiyon 
popülasyonunda, en az iki dirençli bahçe popülasyonunda ve hassas popülasyonda bazı 
sinerjistlerin spiromesifen+abamectin karışım formülasyonu üzerine olan etkisi 
incelenecektir. Sinerjist çalışmalarında piperonyl butoxide, S,S,S-tributyl phosphorotrithioate 
ve diethylmaleate kullanılacaktır. Bu çalışmalara paralel olarak biyokimyasal çalışmalar 
yapılarak dirençli ve duyarlı P. ulmi popülasyonlarında esteraz, glutation–S–transferaz ve 
sitokrom P450 enzimlerinin aktiviteleri incelenecektir. Detoksifikasyon enzim aktiviteleri 
uygun substratlar kullanılarak mikroplaka yöntemi ile belirlenecektir. Bu çalışmaların yanında 
direncin moleküler mekanizmasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öncelikle 
hassas ve dirençli popülasyonlarda hedef yeri duyarsızlığına neden olduğu belirlenen 
mutasyonları taramak amacıyla TaqMan bazlı real-time PCR yöntemi kullanılacaktır. Daha 
sonra hedef yeri duyarsızlığını sağlayan mutasyonlar bakımından hassas ve dirençli 
popülasyonda arasında fark olup olmadığı belirlenecektir. Yapılacak kapsamlı çalışmalar 
sonucunda P. ulmi popülasyonlarında spiromesifen+abamectin karışım formülasyonuna karşı 
direnç gelişip gelişmediği, çapraz direnç ve direnç mekanizması ayrıntılı olarak 
araştırılacaktır. 
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Anahtar Kelimeler  Panonychus ulmi, direnç, detoksifikasyon enzimleri, mutasyon, 
karışım ilaç 

 
Proje Adı Domates Ekim Alanlarında Tuta absoluta (Meyrick, 

1917), (Lep.: Gelechiidae) Populasyonlarının Bazı 
İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi 
ve Yönetimi  

Proje Türü Bölgesel 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Müc. Arş. Enst. Müdr. /Adana 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Selçuk ULUSOY 
Proje Yürütücüsü Dr. Okan ÖZGÜR 

Dr. M. Gökhan BİLGİN 
Doğancan KAHYA 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 - 31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 47.000 

2022: 41.000 
2023: 42.000 

Proje Özeti: Ülkemizde domates yetiştiriciliği hem iç hem de dış ticaret açısından stratejik 
önemi olan bir tarım üründür. Yetiştiricilik üzerinde Tuta absoluta (Meyrick, 1917), (Lep.: 
Gelechiidae) gibi istilacı bir türün ülkemizde yaygın olarak bulunması ciddi ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Adana ve Mersin ili ülkemizde örtü altı domates yetiştiriciliğinin 
yoğun olarak yapıldığı ekonomik tarımsal girdilerin sağlandığı önemli illerimizden biridir. 
Ancak bu alanlarda domates güvesinin mücadelesinde yoğun olarak insektisit kullanımı ve 
insektisitlerin etkisinin azaldığı, direnç meydana geldiği yönünde şikayetler olmaktadır. Bu 
şikayetler üzerine bazı ticari insektisitlerin direnç düzeylerini belirlemek ve insektisit direnç 
yönetimine yönelik katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu amaçla çalışmada açık alan ve 
örtü altı domates alanlarından elde edilen Tuta absoluta popülasyonlarının mücadelesinde 
bölgemizde yoğun olarak kullanılan cyantraniliprole, spinosad ve indoxocarp’a karşı direnç 
durumu biyoassay ve biyokimyasal yöntemler yardımıyla belirlenecektir. Dirençlilikle 
mücadelede zararlının biyolojik dönemlerini göz önünde bulundurularak bu insektisitlerin 
farklı dönemlerde uygulanması veya rotasyona tabi tutulması ile dayanıklılığın azaltılması ya 
da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile Tuta absoluta’nın bu insektisitlere karşı 
dirençlilik düzeyi belirlenerek,  insektisit dirençlilik yönetimine katkıda bulunacak bulgular 
elde edilecektir. Ayrıca, uygulanacak olan kimyasal mücadele programı ile bilinçsiz ve yoğun 
kullanımın önüne geçilerek insan, çevre sağlığının korunması bunun sonucunda ekonomik 
katkıların sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler Tuta absoluta (Meyrick), dirençlilik, kimyasal mücadele 

 
Proje Adı Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı Tetranychus urticae 

Koch (ACARI: TETRANYCHIDAE) 
Populasyonlarının Bazı Akarisitlere Direnç 
Durumunun Araştırılması  

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi ( DOKTORA) 
Bağlı Olduğu Proje Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim 

Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

ANKARA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 



168 
 

Proje Koordinatörü/Lideri Yasin Nazım ALPKENT (Ankara ZMMAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 - 31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

 61.800 TL 

Proje Özeti: Endüstriyel bitkilerden pamuk, çeşitli kullanım alanlarına sahip olması ile öne 
çıkmaktadır. Bu ürünün yetiştirilmesi sırasında pekçok zararlı organizma ile 
karşılaşılmaktadır. Bunların en başında ise ürünün kalitesini ve verimini düşüren ana zararlı 
etmenlerden biri olan Tetrancyhus urticae öne çıkmaktadır. Bu zararlıya karşı Glutamat 
kapılı klorid kanalları düzenleyici ve METI (Mitekondri elektron taşıma engelleyicileri) 
gurubu akarisit ve insektisitler yıllardır kullanılmaktadır. Pamuk mücadelesinde bu 
akarisitler ile yeterli cevap alınamadığına, zararlının belli bir zaman aralığı sonrasında tekrar 
nükse ettiğine dair şikâyetler alınmaktadır. Bu nedenle zararlı üzerinde bu gurup akarisit 
insektisitlerin direnç yönüyle araştırılması gerekmektedir. Çalışmamızın ana hedefi; pamuk 
bitkisinin yaygın ve yoğun olarak ekildiği Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinden Aydın, 
Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden toplanacak popülasyonların en yaygın ve yoğun 
kullanılan Glutamat kapılı klorid kanalları düzenleyici ve METI gurubu akarisit ve 
insektisitlere karşı direnç durumuna dair veriler denemeler kurularak direnç düzeyleri ortaya 
konacaktır. Bu kimyasallara karşı direnç mekanizmalarından biri olan detoksifikasyon 
enzimleri biyokimyasal metotlarla araştırılacak, dirence sebep olan enzimlerin düzeyi kinetik 
olarak tespit edilecek ve mekanizması ortaya konacaktır. Tespit edilmiş ve etki 
mekanizmasının bulunduğu gen bölgesinde var olan tanımlı nokta mutasyonları taranarak 
direnç durumu moleküler düzeyde karakterize edilmeye çalışılacaktır. Bu şekilde hedef bölge 
direncine bakılacaktır. Aynı zamanda en dirençli bulunan popülasyonda en az bir ilaca karşı 
meydana gelen direncin popülasyon içinde birey bazında bakılarak popülasyonun direnç 
oranı kendi içinde değerlendirilecektir. Elde edilen veriler Bakanlığımızla paylaşılarak 
zararlının bu akarisit ve insektisitler ile süre gelen mücadelesindeki durumu ortaya 
konacaktır. Bu proje Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU danışmanlığında doktora çalışması olarak 
yürütülecektir. 
 
Anahtar Kelimeler : Kırmızıörümcek, Abamectin, Tebufenpyrad, Bifenazate 

 
Proje Adı Batı Çiçek Thripsi, Frankliniella occidentalis 

(Pergande) (Thysanoptera:Thripidae) 
Popülasyonlarının Farklı İnsektisit Gruplarına Karşı 
Direnç Durumunun Araştırılması (Doktora) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 
 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Duygu DEMİRÖZ 
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihleri Başlangıç Tarihi: 01/01/2021 Bitiş Tarihi: 31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 35.500 2. Yıl: 25.000 3. Yıl: 21.500 
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Proje Özeti: Batı çiçek thripsi, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: 
Thripidae) ülkemizde sebze ve süs bitkilerinde zarar yapan mücadelesi zor bir zararlıdır. 
Özellikle örtüaltı gibi kapalı alanlarda üreticiler bu zararlı ile mücadelede kısa sürede etki 
göstermesi bakımından yoğun ve sık aralıklarla insektisit uygulamaktadırlar. Birçok tarımsal 
üründe F. occidentalis’ in farklı gruplardan insektisit sınıflarına direnç geliştirdikleri yapılan 
araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Direnç gelişimi sonucunda savaşımda başarısızlık 
görülmesi nedeniyle aşırı dozda ve sık ilaçlama yapılmakta, bu da ürün maliyetini 
arttırmaktadır. Ayrıca çevre kirliliği ve tozlayıcıların etkilenmesi gibi pek çok soruna da yol 
açmaktadır. Zararlı böceklerde pestisitlere karşı görülen direnç tarımsal üretimde verimliliği 
doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma, yoğun BKÜ kullanımı olduğu bilinen Ege ve Marmara 
Bölgelerindeki İzmir, Manisa, Bursa ve Çanakkale illerinde bulunan örtüaltı sebze ekiliş 
alanlarında yapılacaktır. Sentetik piretroitli, organik fosforlu, karbamatlı ve spinosyn grubu 
insektisitlere karşı F. occidentalis popülasyonlarının direnç durumu yaprak daldırma 
biyoassayi ile belirlenecektir. Direnç mekanizmalarını belirlemek amacıyla karboksilesteraz, 
asetilkolinesteraz, glutathion –S-transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri incelenecek 
olup, sodyum kanallarındaki mutasyonlar ve Foα6 (nicotinic acetylcholine receptor subunit) 
nokta mutasyonu moleküler çalışmalar ile araştırılacaktır.  
Anahtar Kelimeler  Frankliniella occidentalis, insektisit direnci, biyoassay, 

karboksilesteraz, sitokrom P-450, sodyum kanalı mutasyonu, nokta 
mutasyonu 

 

Proje Adı Adana İli Turunçgil Alanlarında Kullanılan 
Akarisitlerin Eutetranychus orientalis (Acari: 
Tetranychidae)’de Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi ve 
Bu Akarisitlerin Bazı Avcı Akar (Acari: Phytoseiidae) 
Türlerine Yan Etkileri 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM - Doktora 
Proje Koordinatörü/Lideri Haşim AKBAY 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 – 31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 26000 TL (2021), 24000 TL (2022), 17000 TL (2023) 
Proje Özeti: Dünyada 42 ülkede saptanmış olan turunçgil kahverengi akarı Eutetranychus 
orientalis (Klein, 1936), son yıllarda ülkemizdeki turunçgil alanlarında zarara neden 
olmaktadır. Turunçgil alanlarında ana zararlı olarak değerlendirilmiş ve yeni bulaştığı 
ülkelerde ise istilacı olarak bildirilmiştir. Adana İli turunçgil alanlarında akarların 
mücadelesinde yoğun pestisit uygulanmaktadır. Sonuç olarak, Panonychus citri’nin 
persitsitlere direnç geliştirdiği ve bu durumun mücadelede sorunlara yol açtığı belirlenmiştir. 
Bu yoğun ilaçlama programına bağlı olarak, E. orientalis’in de akarisitlere karşı direnç izleme 
çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Bu zararlının direnç bildirimi Artropod Pestisit Direnç Veri Tabanı (APRD)’nda şuana kadar 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada E. orientalis’in Adana İlinde farklı üretici bahçelerinden 
toplanacak olan popülasyonlarının, Türkiye’de turunçgil üretiminde ruhsatlı akarisitlere karşı 
direnç düzeyleri, biyoassay yöntemlerle laboratuvar şartlarında araştırılacaktır. Çalışma 
abamectin, pyridaben, fenbutatin oxide, spirodiclofen ve etoxazole etken maddeli akarisitler 
ile yürütülecektir Ayrıca, esteraz, glutation S-transferaz ve sitokrom P450 monooksigenaz 
enzimlerinin dirençle ilişkisi araştırılacaktır. 
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Direnç çalışmasının yanı sıra bu akarisitlerin Adana İli turunçgil alanlarında bulunan avcı 
akarlar Euseius finlandicus, Euseius stipulatus ve Phytoseius finitimus’a karşı yan etkileri de 
belirlenecektir. 
Bu çalışmada E. orientalis’in Ülkemizde kullanılan akarisitlere karşı direnç düzeyleri 
araştırılacak ve direnç potansiyeli belirlenecektir. Ayrıca turunçgillerde bulunan avcı akarlara 
yan etkisi çalışılarak akarisitlerin entegre mücadelede kullanım olanakları araştırılacaktır. 
Bu proje Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda 
doktora projesi olarak yürütülecektir. 
Anahtar Kelimeler  Turunçgil kahverengi akarı, direnç, yan etki, Euseius, Phytoseius, 

Eutetranychus, abamectin, pyridaben, fenbutatin oxide, spirodiclofen, 
etoxazole. 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 
Proje Başlığı Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde 

Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea 
Pers.’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç 
Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler 
Metotlarla Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/2/03/01 
Proje Lideri Gamze ERDURMUŞ 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara                        
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 25.000 TL   2018: 15.000 TL   2019: 15.000 TL   

2020: -         
Proje Özeti: Bu projeyle, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ili örtü 
altı alanlarından izole edilen B. cinerea izolatlarının fungisitlere karşı direncinin ve direnç 
oluşumuna neden olan mutasyonların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil, 
pyraclostrobin + boscalid, diethofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeylerinin 
mikrotiter test metodu ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi planlanmıştır. 2016 yılı Bitki 
Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında 
çalışılmaya başlamıştır. 2017 ve 2018 yılları içerisinde Antalya ilinin Aksu, Kepez, Alanya, 
Finike, Demre, Gazipaşa, Kaş, Serik ve Kumluca ilçelerinde yürütülen arazi çalışmaları 
sonucunda toplam 303 adet enfekteli bitki örneği alınmış ve bu örneklerden 160 adet B. 
cinerea izolatı elde edilmiştir. 2017 yılı PDT ve AYK’sında verilen karar doğrultusunda 
ülkemizde ruhsatı iptal edilerek yasaklanan Carbendazim aktif maddesini içeren karışım 
halindeki bitki koruma ürünü projeden çıkarılarak yerine Fenhexamid aktif maddeli bitki 
koruma ürünü projeye dâhil edilmiştir. 2018 yılı içerisinde fenhexamid ve pyrimethanil aktif 
maddeli bitki koruma ürünleri ile mikrotitter testleri tamamlanmış olup istatistiki 
değerlendirmeleri devam etmekteydi. 2019 yılı içerisinde tüm mikrotiter testleri 
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tamamlanmış olup her bir izolatın fenhexamid, pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil ve 
pyraclostrobin + boscalid aktif maddeli bitki koruma ürünleri için ED50 değerleri tespit 
edilmiştir. Projenin son yılı olan 2020 senesinde moleküler çalışmalar yürütülerek gelişme 
ve sonuç raporu getirilecektir. 

 
Proje Başlığı Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti 

(Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı 
İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM-BS-16/2/03/04 
Proje Lideri Duygu UYSAL 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017  
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019-31.12.2019 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 :14.000 TL        

2018 :10.000 TL   
2019 :10.000 TL 

Proje Özeti : Projede 2018 yılı içerisinde Mart ayı itibariyle arazi çıkışlarına başlanmış ve 28 
farklı popülasyon toplanmıştır. Marul üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden toplanan 
popülasyonlara probit analizi sonucunda elde ettiğimiz LC50 LC90 LC99 değerleri ile 
belirlediğimiz eşik doz değerleri uygulanmıştır. Dirençli olma potansiyeli göz önünde tutularak 
dirençli olduğu varsayılan popülasyonlar elde tutulmuş diğerleri elden çıkarılmıştır. Menemen-
İğnedere’den getirilen MEN-5 popülasyonu, Salihli-Hacıbektaşlı’dan getirilen SAL-3 
popülasyonu ve Fethiye Merkez’den getirilen FET-1 popülasyonlarında canlı bireylere 
rastlandığından LC değerlerini belirlemek amacıyla üretimlerine devam edilmiştir. Bu yıl ki 
çalışma döneminde MEN-5 ve FET-1 popülasyonlarında LC çalışmaları tamamlanmıştır. 
Direnç katsayıları ortaya konulmuştur. Yine arazi çıkışlarına başlanarak dirençli koloni elde 
etmek amacıyla 31 farklı popülasyon toplanmış ve hassas popülasyondan elde edilen eşik doz 
değerleri uygulanmıştır. Menemen- Emiralem bölgesinden getirdiğimiz MEN 12 
popülasyonundan elde edilen MEN12-2 ve Menderes-Ataköy bölgesinden getirdiğimiz MND 
12 popülasyonundan elde edilen MND12-1 kolonilerinde 2 kat eşik doz uygulaması sonrasında 
canlı bireylere rastlandığından çalışmalara bu 2 koloniden elde edilen yeni koloniler ile devam 
edilecektir. Dönem sonunda dirençli koloni seleksiyon çalışmaları tamamlanarak hassas ve 
dirençli popülasyonlarda moleküler çalışmalara geçilecektir. 

 
Proje Başlığı Karanfil Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Batı Çiçek 

Tripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande) 
(Thysanoptera: Thripidae)]’nin Bazı İnsektisitlere 
Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P2/335 
Proje Lideri Musa KIRIŞIK 
Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 01.01.2028 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 – 31.12.2019 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 10.000 TL 
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2019: 10.000 TL 
2020: 6.000 TL

Proje Özeti: Ülkemiz karanfil yetiştiriciliğinde F.occidentalis’e ruhsatlı iki adet insektisit 
bulunmaktadır(methiocarb, formetanate hydrochloride). Zararlının çeşitli biyolojik 
özelliklerinden dolayı direnç kazanmasının kolay olduğu bilindiğinden direnç gelişiminin 
kolay olacağı düşünülmektedir. Üreticiler ve ihracatçılar ile de görüşmelerimizden bu 
düşüncenin doğru olduğu anlaşılmakta ve karanfilde önemli bir karantina etmeni olan bu 
zararlının ihracatta büyük sıkıntılara sebep olduğu görülmektedir. Bu projede karanfilde 
F.occidentalis’e ruhsatlı methiocarb ve formetanate hydrochloride’in Antalya karanfil 
alanlarından elde edilen popülasyonlara karşı güncel direnç durumları belirlenecektir. Ayrıca 
Antalya ilinde bilindiği üzere örtüaltı sebze üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Sebze üretim 
alanları ile süs bitkileri üretim alanlarının birbirlerine çok yakın olması sebebiyle zararlılar 
bir üretim alanından diğerine rahatlıkla bulaşabilmektedir. F. occidentalis de sebze ve süs 
bitkileri üretim alanlarında bulunabilen ve bir seradan diğer seraya rahatlıkla geçebilen bir 
zararlıdır.  Projede kullanılan malathion, azadiracthin ve spinosad her ne kadar karanfilde F. 
occidentalis’e ruhsatlı olmasa da, sebzelerde thrips türlerine ruhsatlı olduğundan dolayı 
projede seçilmiştir. Seçilen diğer aktif madde pyridalyl ise sebze seralarında Helicoverpa 
armigera ve Tuta absoluta’ya karşı ruhsatlı olup uygulama zamanı thrips mücadele zamanı 
ile örtüşmektedir. F. occidentalis’in pyridalyl’e karşı direnç durumu merak edilmiş ve bu 
nedenle pyridalyl de projeye dahil edilmiştir. 

 
 
6. 

 
Ülkesel Proje Adı 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞLEMENİN PESTİSİT 
KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ 

 
 
SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı Kültür Mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Singer 
Author]’na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit 
Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/2/03-08(4) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 
Proje Lideri Dr. Pelin AKSU 
Proje Yürütücüleri Nuran YİGİT  

Üzeyir AKTUĞ (2019) 
H. Engin GÜDÜCÜ (2017-2018) 
Gamze ERDURMUŞ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017 ile 31/12/2019 arası 
Projenin Toplam Bütçesi  2017:33100 TL 

 2018:10100 TL 
 2019:5100 TL 
Toplam 48300TL

Proje Özeti: Bitki koruma ürünlerinin kalıntı davranışlarının belirlenmesi ile ilgili 
çalışmalarda bitkinin veya bitkisel ürünün yanında işlenmiş ürünlerde de kalıntı 
çalışmalarının yürütülmesi önem taşımaktadır. Ancak bitki ve bitkisel ürünlerin çok çeşitlilik 
arz etmesinin yanında bunlara uygulanan işleme teknolojileri de farklılık arz etmektedir. Bu 
duruma aktif maddelerin kalıntı davranışının farklı olması da eklendiğinde, işlenmiş ürünlerle 
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ilgili yürütülecek çalışmalar daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenlerle işlenmiş ürünlerde kalıntı 
davranışlarının belirlenmesi ve kalıntı çalışmalarında esas alınacak ve kalıntı limitine 
uygulanacak bir faktörün kullanılması zorunluluğu doğmuştur. 
Bu çalışma ile işlenmiş ürünlerden biri olan, doğrudan yemeklerde taze ve kurutulmuş olarak 
kullanılmasının yanında hazır çorba ve soslar ile bebek maması yapımında da kullanılan, 
mantarda bulunması muhtemel, seçilen pestisitlerin işleme faktörleri oluşturulmuştur.  
Bu projede 2017-2019 yılları arasında Ankara Çubuk İlçesinden temin edilen kültür mantarı 
kompostları Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulu Mantarhanesi’ne 
yerleştirildi. Mantarda diflubenzuron, azoxystrobin ve hexythiazox aktif maddelerinin üç 
farklı kurutma yöntemi (geleneksel, hızlandırılmış ve mikrodalga yöntemleri) kullanılarak, 
kurutmanın kalıntı miktarına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma ile elde 
edilen işleme faktörlerinin kurutma faktörleriyle karşılaştırılması yapılmış, kurutma 
faktörünün işleme faktörü olarak kabul edilip edilememe durumu da değerlendirilmiştir.  
Çalışılan pestisitler için her bir kurutma yönteminde farklı değerler bulunmuş olup, her 
pestisitin uygulanan her bir işlemde ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler Pestisit Kalıntısı, Kültür mantarı, İşleme Faktörü, Kurutma 

Faktörü 
 
DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Adı İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı 

Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi
Proje No TAGEM/BSAD/16/2/03-08(5) 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Ankara 
Proje Lideri Nuran YİĞİT 
Proje Yürütücüleri Yasin Nazım ALPKENT, Dr. Pelin AKSU, Fazıl 

DİLER, Ercan KOCA, Dr. Melike ÇETİNBAŞ, Burcu 
YAMAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 22.000 TL 
Proje Özet:  
Pestisitler, tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede kısa sürede 

sonuç vermesi ve uygulamalarının kolay olması nedeniyle, yaygın olarak kullanılırlar. 

Pestisit kullanımı hem dünya genelinde gıda üretim miktarını arttırmakta hem de daha kaliteli 

ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak pestisitlerin bu yararlarının yanında, yüksek 

oranda toksik etkiye sahip olmaları ve çevresel koşullara dirençli olmaları ürün üzerindeki 

kalıcılığını etkilemektedir. Bilinçsiz pestisit kullanımı, ürünlerde kullanılan bileşiğin 

kendisinin veya parçalanma ürünlerinin kalmasına neden olmaktadır. 

Bu proje ile şeftalilere pestisit uygulanması hem arazi koşullarında hem de laboratuvar 

ortamında karşılaştırmalı olarak yürütülmüş ve böylece ülkemizde ilk defa şeftalide 

kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin yıkama, kabuk soyma, püre eldesi ve 
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pastörize pürenin farklı sıcaklıklarda depolanması esnasında değişimi belirlenmiştir. Elde 

edilen verilerle her bir uygulama için işleme faktörü hesaplanmış ve işlemenin ürünlerdeki 

kalıntı seviyesini etkileme düzeyleri belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler Şeftali, yıkama, kabuk soyma, püre, işleme faktörü 
 

 
7. 

 
Ülkesel Proje Adı 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE SORUN OLAN 
YABANCI OTLARIN BELİRLENMESİ VE 
MÜCADELESİ  ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PROJESİ 

 Koordinatörü Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKTAEM) 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 
 
Proje Adı Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Bölgesinde Çörek Otu 

(Nigella sativa L.)’nda Sorun Olan Yabancı Otlar ve 
Mücadelesi Üzerine Araştırmalar  

Proje Türü Ülkesel 
Bağlı Olduğu Proje Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sorun Olan Yabancı Otlar 

ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü / TOKAT 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Lideri Bülent BAŞARAN 
Proje Yürütücüsü Yalçin KAYA 

 Dr. Başak ÖZYILMAZ 
Ilker POLAT 
Dr. Gülçin ALTINTAŞ 
Prof. Dr. Hüsrev MENNAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar OMÜ Ziraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021 : 14.000 TL  

2022 : 25.500 TL 
2023 : 25.500 TL 

Proje Özeti: Tıbbi ve aromatik bitkiler; gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım 
alanı olan ve insanlık tarihinin başlangıcından itibaren benzeri amaçlarla kullanıldıkları 
bilinen bitkilerdir. Söz konusu bitkilerin bir kısmı doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre 
alınmış olup üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde çörek otu yetiştiriciliğinde yabancı ot 
mücadelesi çapalama suretiyle ya da mekanik olarak yapılmakta olup ilaçlı mücadelesi 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte çörek otu tarımı yapılan bölgelerde işçilik fiyatlarının 
yükselmesi ve işçi sayısındaki azalma da bir diğer zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Denemenin birinci yılında çörek otu yetiştirilen alanlardaki yabancı otların yoğunlukları ve 
kaplama alanları  belirlenecektir. Survey çalışmaları Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışma alanında yer alan  çörek otu ekiminin gerçekleştiği 
Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat, Amasya illerinde toplam ekim alanının % 1’ini kapsayacak 
şekilde yapılacaktır. 3 yıl boyunca yürütülecek çalışmanın kalan 2 yılında kurulacak 
denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü yürütülecektir. Bu deneme ile 
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hem ekim öncesi herbisit uygulamasının hem de çapalama ve bitkisel malç uygulamalarının 
ayrı ayrı ve birlikte kombine edilmesinin yabancı ot kontrolüne ve çörek otu verimine etkisi 
değerlendirilecektir. 
Bu projenin amacı; gerek dünyada gerekse ülkemizde önemi ve üretim alanı hızla artan, gıda, 
baharat ve eczacılık alanında talebi her geçen yıl artmakta olan çörek otu bitkisi 
yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlarla mücadelede ülkemizde ruhsatlı olmayan, ancak 
dünyada da bu konuda çalışmaları yapılan ekim öncesi herbisitlerle çapalama ve organik 
malç uygulamalarını kombine ederek çörek otu verimi ve yabancı ot kontrolü açısından en 
uygun ve ekonomik mücadele metodunu belirlemektir. 
Anahtar Kelimeler Çörek Otu, Yabancı ot, Bitkisel Malç, Kimyasal Mücadele 

 
Proje Adı Ege Bölgesinde Anason (Pimpinella anisum L.)’da 

Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesi Üzerine 
Araştırmalar 

Proje Türü Ülkesel 
Bağlı Olduğu Proje Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sorun Olan Yabancı Otlar 

ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/İZMİR 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Lideri Ufuk ÇATIKKAŞ 
Proje Yürütücüsü Hakan ÖRNEK 

Dr.Ünal KARIK 
Prof. Dr. M. Nedim DOĞAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Adnan Menderes Üniversitesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi - 
Proje Özeti: Tıbbi ve aromatik bitkiler ile bunlardan elde edilen birçok ürün insan hayatında 
her alana girmiş bulunmaktadır. Ülkemizin farklı iklimlere ve ekolojik koşullara sahip 
olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi sayesinde kültürü yapılan tıbbi 
ve aromatik bitkiler büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde anason yetiştiriciliğinde 
yabancı otlara karşı mekanik mücadele ve tek kimyasal aktif madde kullanılmaktadır. Bu 
aktifin Avrupa Birliği’nde ruhsatlı olmaması nedeniyle ülkemizde de durumu belirsizliğini 
korumakta ve ihracatta sorun çıkarabilmektedir.  
Bu çalışmada, ilk yıl anason üretim alanlarındaki yabancı ot yoğunluğu belirlenecektir. 
Devam eden 2 yıl tesadüf blokları deneme desenine göre 5 karakter ve 4 tekerrürlü olarak 
tarla denemeleri kurulacaktır. Ülkemizde halen ruhsatlı olan tek aktif madde referans 
kimyasal yöntem olarak karakterlerde bulunacak, çıkış öncesi iki herbisit daha farklı 
zamanlarında uygulanacaktır. Bunun yanında mekanik mücadele olarak çapalama 
çalışmanın karakterlerini oluşturmaktadır. 3 farklı ekim zamanında 3 deneme deseni 
kurulacak ve her bir deneme desenine aynı karakterler uygulanacaktır. Bunun yanında 
uygulanan herbisitlerin, anasonda olası fitotoksitesi araştırılacaktır. 
Bu projenin amacı; dünyada ve ülkemizde önemi giderek artan anason bitkisinin 
yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlarla mücadelesinde uygulanan yanlış kimyasal 
yöntemlere referans olması ve uygun ekonomik mücadele metodunun belirlemesine olanak 
sağlamasıdır. 
Anahtar Kelimeler  Anason, Yabancı ot, Çapalama, Kimyasal Mücadele 
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Proje Adı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Bitkisinde 
Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesi Üzerine 
Araştırmalar 

Proje Türü Ülkesel 
Bağlı Olduğu Proje Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sorun Olan Yabancı 

Otlar ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü / TOKAT 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Lideri Yalçın KAYA 
Proje Yürütücüleri Bülent BAŞARAN 

Dr. Başak ÖZYILMAZ 
Ilker POLAT 
Dr. Gülçin ALTINTAŞ 
Prof. Dr. Hüsrev MENNAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar OMÜ Ziraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 14.000 TL 

2022: 24.500 TL  
2023: 24.500 TL 

Proje Özeti: Ülkemiz önemli bitki türlerinin menşei ya da çeşitliliği açısından dünyanın 
şanslı ülkelerinden biri olup, bu önemli zenginlik içinde tıbbi ve aromatik bitkilerin payı 
büyüktür. Ülkemizde belirli oranda tıbbi ve aromatik bitkinin tarımı yapılmakta, büyük 
ölçüde de doğadan toplanıp kullanılmakta ve ticareti yapılmaktadır. Doğadan toplanan 
ürünlerde kalite ve standart ürün elde etmenin zorluğu, artan talebi bu yoldan karşılamanın 
ekonomik ve imkan olarak zorlaşması nedeniyle bu bitkilerin kültüre alınması çalışmaları 
hızlanmıştır. Türkiye’de tıbbi bitkilerin öneminin artmasına paralel olarak tarımsal 
çalışmalara başlanmış, özellikle son yıllarda bu bitkilerle çalışmalarda artışlar gözlenmiştir. 
Bu kapsamda yer alan ve bu çalışmaya konu olan bitkilerden Rezene ülkemizde doğal olarak 
yayılış göstermekte ve tıbbi-aromatik özelliğe sahip olan familyalar arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır. Son yıllarda yurt içinde bu bitkiye olan talepte bir artış olduğu gibi, baharat 
ihracatına konu droglar listesinde de bulunmakta ve ülkemiz için önemli olabilecek bitkiler 
arasında yer almaktadır. Bu özelliklerinden dolayı iç ve dış piyasada yer alan rezene 
ihtiyacını karşılayacak, istenilen miktarda üretimi için verim potansiyeli yüksek, kaliteli 
çeşitlerin elde edilmesi, istenilen özelliklerinin geliştirilerek piyasaya sunulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda 2012-2016 yıllarında yürütülen “Türkiye’nin Farklı 
Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı Rezene ve Çörekotu Hat ve Popülasyonlarının incelenerek 
Ümitvar Hatların Belirlenmesi” isimli projeden ümitvar 8 adet rezene hattı belirlenmiş olup 
devamında 2020 yılı itibariyle Rezene ıslahı projesi yürürlüğe girecektir.  
Rezene bitkisinin kültüre alınması ve yetiştiriciliğinin yapılması aşamasında, üreticilerin en 
çok karşılaştığı problem, özellikle ilk yıl yabancı ot rekabetinden olumsuz etkilenip bitkinin 
zayıf gelişimi ve dolayısıyla da tohum veriminin düşmesidir. Bu projeyle 2021-2023 yılları 
arasında 3 yıl boyunca Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünde kurulacak denemeyle rezene bitkisinde sorun olan yabancı otlarla 
mücadelede ülkemizde ruhsatlı olmayan, ancak dünyada da bu konuda çalışmaları yapılan 
ekim öncesi herbisitlerle çapalama ve bitkisel malç uygulamaları kombine edilerek rezene 
verimi ve yabancı ot kontrolü açısından en uygun ve ekonomik mücadele metodu 
belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler  Rezene, Yabancı ot, Bitkisel Malç, Kimyasal Mücadele 
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Proje Adı Anadolu Adaçayı (Salvia fructosa Mill.)’da Sorun 
Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesine Yönelik 
Araştırmalar 

Proje Türü Ülkesel 
Bağlı Olduğu Proje Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sorun Olan Yabancı Otlar 

ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 
Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Zir. Yük. Müh. Bülent BAŞARAN/ Zir. Yük. Müh. 

Esra ÇİĞNİTAŞ 
Proje Yürütücüsü Dr. Fatma UYSAL 

Zir. Yük. Müh. Canan YURTTAŞ KILINÇ 
Dr. Tuba BEŞEN 
Kadriye YÜKSEL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 14.000 TL  

2022: 25.500 TL 
2023: 25.500 TL 

Proje Özeti: Tıbbi ve aromatik bitkiler birçok sektör için önemli hammadde konumunda 
olup Dünya’ da bu bitkilerin son yıllarda artmaktadır. Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
ihracatında Dünya' da önde gelen ülkelerdendir. Ülkemizin farklı İklim koşullarına sahip 
olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi sebebiyle doğadan toplanan ve 
kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Doğadan 
toplamanın, kaliteli ve standart ürün elde etmeyi zorlaştırması, üretimin her zaman istenilen 
düzeyde olmaması ve bilinçsiz toplamanın flora üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu 
bitkilerin bir kısmı kültüre alınarak yetiştirilmektedir. Diğer taraftan bu bitkilere artan talep, 
bunların yetiştiriciliğinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Adaçayı, kültüre alınmış olan 
tıbbi aromatik bitkilerden olup, diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi verimini düşürerek 
üretimini sınırlayan önemli faktörlerin başında yabancı otlar gelmektedir. Adaçayı 
yetiştiriciliğinde üreticilerin karşılaştığı en büyük problem özellikle dikimden sonraki ilk 
yılda yabancı ot rekabeti kaynaklı bitkinin zayıf gelişimi, verim düşüklüğü ve hasadın 
zorlaşmasıdır. Önerilen proje 2021-2023 yılları arasında yürütülecek olup, ilk yıl yapılacak 
survey çalışmaları ile adaçayı ekim alanlarında sorun olan yabancı ot türleri belirlenecektir. 
Diğer taraftan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde kurulacak tarla 
denemeleriyle farklı yabancı ot kontrol yöntemlerinin etkinliği belirlenecektir. Kurulacak 
denemede malçlama, alevleme ve herbisit uygulamaları yer alacaktır. Malçlama amacıyla 
polietilen ve malç tekstili olmak üzere iki farklı materyal denenecektir. Alevleme 
uygulamaları, A.Ü. Herboloji laboratuarı tarafından geliştirilen sabit basınç ayarlı alevleme 
makinesi ile 2 ve 3 farklı dönemde olmak üzere iki uygulama şeklinde yapılacaktır. Ekim 
öncesi ve çıkış sonrası herbisit uygulamaları kombine edilerek uygulanacaktır. Otlu kontrol 
parsellerinin herhangi bir yabancı ot mücadele yöntemi kullanılmayacak, otsuz kontrol 
parsellerinde ise haftalık olarak elle yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Uygulanacak 
yabancı ot mücadele yöntemlerinin adaçayı verimi, uçucu yağ oranı, kalitesi açısından 
etkileri belirlenecektir. Herbisit uygulaması yapılan parsellerde kalıntı analizi yapılacaktır. 
Uygulanacak yöntemlerin sürdürülebilirliği, ekonomik ve çevresel etkileri analiz edilecektir. 
Uygulanan yöntemlerin maliyet analizleri yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler  Adaçayı, Yabancı Ot, Malç, Kimyasal Mücadele 
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8. MÜNFERİT PROJELER 

 
SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis 
cinerea Pers)’e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin 
Belirlenmesi (DOKTORA) 

Proje No TAGEM-BS-13/08-05/03-06  
Proje Lideri Gamze Esin KILINÇ 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Ankara 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM  
Proje Başlangıç Yılı 01/01/2014  
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 20.000 TL 

2015: 10.000 TL 
2016:   5.000 TL            

Proje Özeti: Bu çalışmada, üzüm ve domateste hasat sonrasında hastalığa neden olan 
Botrytis cinerea’ ya karşı bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların kullanım olanakları 
araştırılacaktır. Çalışmalarda Deve dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Sarımsak 
(Allium sativum L.), Lahana (Brassica oleracea L.), Menengiç (Pistacia terebinthus L.), 
Ceviz (Juglans regia L.), Zeytin (Olea europaea L.), Çay (Camellia sinensis (L.) Kuntze), 
At kestanesi (Aesculus hippocastanum L.), Isırgan otu  (Urtica dioica L.), Yapışkan otu 
(Galium aparine L.) bitkileri kullanılacaktır. Bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların 
laboratuvar koşullarında B. cinerea’ nın koloni gelişmesine, spor çimlenmesi ve çim tüpü 
oluşumuna karşı etkilerine bakılarak; ümitvar bulunan ekstraktların kontrollü koşullarda 
meyve çürümesine karşı etkileri araştırılacaktır.  
2014 yılında yapılan çalışmalarda öncelikle alkolün patojene karşı olan toksisitesini tespit 
etmek ve ekstraksiyon için uygun alkol oranını belirleyebilmek amacıyla denemeler 
yapılmıştır. Daha sonra toplanan sekiz bitkinin ekstraktları elde edilerek Botrytis cinerea’ 
nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir. 
2015 yılında, toplam 14 bitkinin ekstraktları elde edilerek Botrytis cinerea’ nın koloni 
gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda %100 engelleyici etki gözlenen 
ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla alt doz çalışmaları yapılmıştır. 
2016 yılında, yapılan çalışmalarda etkili bulunan ekstraktların önce petride alt doz 
çalışmaları yapılmış; daha sonra spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkilerine 
bakılmıştır. 
2017 yılında, önceki çalışmalarda Botrytis cinerea’ nın koloni gelişmesine karşı engelleyici 
etkisi gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirleyebilmek amacıyla alt doz 
çalışmaları yürütülmüştür. Petri denemelerinde engelleyici etkisi tespit edilen ekstraktların 
spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, B. cinerea’ nın 
koloni gelişmesine ve spor çimlenmesine karşı yapılan çalışmalar sonucunda etkili bulunan 
ekstraktların domates ve üzümde hasat sonrasında meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalarda yürütülmüştür. 

 
Proje Adı Zeytin Sineği [Bactrocera Oleae (Gmelin) (Diptera: 

Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Bitki 
Koruma Ürünü Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM-BS-15/08-05/03-06 
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Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Aysel TAKKABULAN 
Proje Yürütücüleri Faruk DOĞAN, Dr.Tevfik TURANLI, Mustafa SEZGEN  

Celal YILDIRIM, Dr.Vildan BOZKURT, Ümran AKKAN  
Serkan KAPTAN, Dr.Öncül.K.CANER, Dr.Arzu AYDAR  
Dr.Yasemin SABAHOĞLU, Hakan ÖRNEK, Erdoğan 
AYAN  

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) 

Başlama ve Bitiş 
Tarihleri 

01.01.2016 -31.12.2019 

Projenin Toplam Bütçesi 92.500 

Proje Özet: Zeytin, dünyada ve ülkemizde özellikle Akdeniz iklimine sahip coğrafi 
alanlarda yetiştirilen ekonomik değeri olan önemli bir meyvedir. Zeytin sineği Bactrocera 
oleae (Gmel.) (Dip.: Tephritidae), zeytin meyvesinin ana zararlısıdır. Sineğin larvaları 
zeytin meyvesi ve yağında nitelik ve nicelik yönünden önemli kayıplara neden olur.  

Bu projede zeytin sineğine karşı cezbedici ve pestisitin bir arada olduğu bir bait formülasyon 
geliştirmek temel hedef olmuştur. Bu hedef kapsamında hidrolize protein ve Alpha-
cypermethrin, Thiacloprid ve Abamectin içerikli SC (Süspansiyon konsantre) 
formülasyonuna sahip yeni bir BKÜ geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Elde 
edilen yeni ürünlerin kalite kontrol çalışmaları FAO ve WHO kriterleri dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Uygun fiziko-kimyasal özelliklere sahip bulunan ürünler standart ilaç 
deneme metotları temel alınarak biyolojik etkinlik denemesine alınmıştır. Arazi denemeleri, 
İzmir ilinde 2016-2018 yılları arasında yapılmıştır. Proje bitiminde elde edilen ürünler, yerli 
olanaklar ile üretilmeye çalışılacaktır. Proje Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 
Enstitüsü Liderliğinde, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yardımcılığında gerçekleştirilmiştir. Bu proje Agrobest 
Grup Tarım İlaçları.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic veA.Ş firması tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler Zeytin, zeytin sineği,  bitki koruma ürünü,  insektitisit, yem. 

 

Proje Adı Patlıcan Alanlarındaki Canavar Otu (Phelipanche 
ramosa (L.) Pomel.)’na Karşı Mücadele 
Stratejilerinin Araştırılması 

Proje No - 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Proje Lideri Dr. Yıldız SOKAT  
Proje Yürütücüleri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirkan (Danışman) 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 
Projenin Toplam Bütçesi 10.000 TL 
Proje Özet: Çalışma, 2018 yılında, İzmir ve Denizli İllerinde, patlıcan üretiminde sorun 
olan canavar otu ile mücadele olanaklarına araştırmak amacıyla, üretici tarlasında 
gerçekleştirilmiştir.  Patlıcanda canavar otu ile mücadelede fiziksel, kimyasal ve alternatif 
mücadele yöntemleri denenmiştir. Denemede polietilen malç,  zeytin karasuyu, prina, 
brassicacea atıkları, gübre (azotlu gübre + tavuk gübresi + kükürt) ve sulfosulfuron (%75 
WG) aktif maddeli herbisit kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre dört 
tekerrürlü yürütülen araştırmada; canavar otu görülmeye başladıktan on beş gün sonra 
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başlamak üzere, 7-10 gün aralıklarla 4 kez sayım yapılmış, yaş ve kuru ağırlıkları tespit 
edilmiştir.  
Denemeler sonucunda; canavar otu ile mücadelede, Menemen’de, fiziksel mücadele 
yöntemlerinden malç uygulaması %98.93, kimyasal mücadele yöntemlerinden 
sulfosulfuron (%75 WG) aktif maddeli herbisit %85.00, alternatif mücadele yöntemlerinden 
zeytin prina uygulama %48.37 zeytin karasu uygulama %54.64, brasssicaceae karışımı 
uygulama %31.81, gübre (azotlu gübre + tavuk gübresi + kükürt) uygulaması %58.88 
oranında; Denizli’de fiziksel mücadele yöntemlerinden malç uygulaması %95,51 kimyasal 
mücadele yöntemlerinden sulfosulfuron aktif maddeli herbisit (%75 WG) % 85,45 alternatif 
mücadele yöntemlerinden zeytin prina uygulama %36,05, zeytin karasu uygulama %46,79, 
brasssica atıkları uygulama % 20,71 gübre (azotlu gübre + tavuk gübresi + kükürt)  
uygulaması % 42,96 oranında etkili bulunmuştur. Uygulamalardan en iyi sonucu malç 
uygulama ve sulfosulfuron aktif maddeli herbisit uygulama vermiş ve bunu zeytin karasuyu, 
gübre ve brassicaceae karışım uygulamaları izlemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler Patlıcan, canavar otu, yabancı ot, mücadele, alternatif 

mücadele. 
 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Muz Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar, 
Mücadelesi, Kök-Ur Nematodlarıyla İlişkisi ve 
Kısıntılı Sulamanın Yabancı Ot Yönetimine Etkisi  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
ADANA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Hilmi TORUN 
Proje Yürütücüsü Mine ÖZKİL 

Dilek DİNÇER 
Doç. Dr. Adem ÖZARSLANDAN 
Dr. Eser ÇELİKTOPUZ 
Doç. Dr. Burçak KAPUR 
Dr. Mustafa ÜNLÜ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve 
İşletmecilik Yüksekokulu 
- Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü 
- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Mersin 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 - 31.12.2023 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 61.000 TL 

2022: 39.500 TL 
2023: 39.500 TL 
Toplam: 140.000 TL 

Proje Özeti: Tüm dünyada tropik ve subtropik bölgelerde olduğu gibi ülkemiz tarım 
ürünleri yetiştiriciliği içerisinde de önemli bir yere sahip olan muz, sofralarda tüketilen 
önemli bir meyve konumundadır. Dünyada yaklaşık 130 ülkede muz üretimi yapılmakta 
olup, ülkemizde Akdeniz Bölgesi sahil boyunca üretilmektedir. Türkiye’de 2018 yılında 
76.163 dekar alanda 498.888 ton muz üretimi gerçekleşmiştir. Birim alanda dekara 
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sağladığı yüksek gelir nedeniyle üretimi gittikçe artmaktadır. Ülke geneline sofralarda 
meyve anlamında muzun tüketilmesi ve ekonomik anlamda öne çıkması Akdeniz 
Bölgesi’nde muzun ana ürünlerden bir tanesi olmasını sağlamıştır. 
Son yıllarda üretim alanı artan muzda, yabancı otlarda muz üretiminde sorunlara neden 
olmuştur. Yabancı otlara yönelik enstitümüze gelen üretici şikâyetleri, bilinçsiz yapılan 
mücadele uygulamaları ve yabancı otlara yönelik mücadele olanaklarının kısıtlı olması bu 
projenin oluşturulmasında temel oluşturmuştur. Bakanlığımız tarafından yabancı otlara 
karşı günümüzde herhangi ruhsatlı bitki koruma ürünü ve alternatif mücadeleye yönelik 
herhangi bir tavsiyesi bulunmamaktadır. Muzda yabancı otlarla mücadele edilmemesi 
durumunda nematodlar içinse uygun konukçu olabilme yeteneklerinin yanında, 
nematodların hayat döngülerinin tamamlanmasına da olanak sağlayarak ana zararlı 
konumuna gelmesine sebep olabilirler. Özellikle küresel ısınmayla birlikte günümüzde suya 
olan ihtiyaç yabancı otların rekabet gücünü arttırmış, muzda yapılan besin ve su 
uygulamalarına ortak olarak mücadele edilmemesi durumunda muzun gelişimi için gerekli 
ihtiyaçların sağlanmasını önlemiştir. 
Bu proje, Akdeniz Bölgesi muz yetiştiriciliği yapılan alanlarda sorun olan yabancı ot 
türlerinin belirlenmesi, konukçu durumunda bulunabilen yabancı ot türlerinin kök-ur 
nematodu ile ilişkisinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Yabancı ot yönetiminde muzda 
ruhsata esas olabilecek farklı etki mekanizmasına sahip bazı ümit var bitki koruma ürünleri 
(herbisitlerin) ile alternatif olabilecek bazı mücadele yöntemlerinin yabancı ot 
popülasyonuna olan etkisi belirlenecektir. Böylece yabancı ot mücadele uygulamalarının 
kök-ur nematodu popülasyonuna karşı etkisi de ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca farklı sulama 
seviyelerinin (tam sulama ve %50 sulama) mücadelede sorun olan yabancı ot ile kök-ur 
nematodu popülasyonuna karşı etkisi araştırılacaktır. Bu sayede yabancı ot ve kök-ur 
nematoduyla mücadelede, kısıntılı sulamanın yeri ve önemi saptanmaya çalışılacaktır. 
Denemeler sonunda belirlenen uygulamaların, muz verimine ve muz ile ilgili tüm pomolojik 
verilere karşı etkisi de araştırılacaktır. 
 
Anahtar 
Kelimeler   

Muz, yabancı ot, kök-ur nematodu, kısıntılı sulama, mücadele 

 
Proje Adı Biyopestisit Formülasyon Araştırmaları 
Proje Türü Münferit Projeler 
Bağlı Olduğu Proje  
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Abdullah YILMAZ 
Proje Yürütücüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-01.01.2024 
Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

1.YIL:97.500;2.YIL:27.500;3.YIL:23.000 

Proje Özeti: Biyopestisitler; makro ve mikro organizmalar, bitkiler gibi birçok doğal 
maddeden elde edilen maddelerin kullanılmasını içeren pestisit çeşitleridir. Dünyada ve 
ülkemizde daha önce yürütülmüş çalışmalarda; kekik, lavanta bitkilerinin uçucu yağlarının, 
ve Baeveria sp. entomopatojen fungusun verim kayıplarına sebep olan birçok hastalık ve 
zararlıya karşı biyopestisit özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile; etkili olduğu 
bilinen biyoajanlar için uygun formülasyonlar oluşturulacaktır. Oluşturulan 
biyoformülasyonlarda bulunan mikroorganizmalar ve uçucu yağlar için optimum gelişme 
ve stabil olduğu koşullar belirlenecek, en uygun katı ve sıvı taşıyıcıda formülasyonları 
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hazırlanacaktır. Formulasyonu hazırlanan biyopestisitlerin raf ömrü, fiziksel ve kimyasal 
analizleri yapılarak uluslararası standartlarla karşılaştırılarak kalitesi değerlendirilecektir. 
Hazırlanması tamamlanan formülasyonların biyolojik etkinliği, ülkemizde kimayasal 
mücadelenin yoğun olarak yapıldığı Tetranycus urticae, Melodygne spp, Leptinoterca 
decemlineata ve Tuta absoluta da belirlenecektir. Denemeler, laboratuvar, sera ve tarla 
olmak üzere üç farklı ortamda Enstitü deneme alanlarında yürütülecektir. Ankara ilinde 
2021-2024 yılları arasında yürütülecek bu çalışmada laboratuvar koşullarında, Beauveria 
sp. üretimi yapılacak, Beauveria sp.’nin OD, kekik ve lavanta uçucu yağlarının EW ve EC 
formülasyonları hazırlanarak söz konusu zararlılar ile mücadelede kullanılmak üzere 
kullanıma hazır biyopestisit geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar 
Kelimeler   

Beauveria sp., , kekik uçucu yağı, lavanta uçucu yağı, biyopestisit 

 
DEVAM EDEN PROJELER 
 

Proje Başlığı Adana İli Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Ekim 
Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Saptanması ve 
Mücadelesinde Kritik Periyodun Belirlenmesi  

Proje No TAGEM-BSAD/16/1/04/02 
Proje Lideri Ziraat Yük. Müh. Mine ÖZKİL 
Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ADANA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Başlangıç Yılı 2017 
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 10.000 TL  

2018:   5.000 TL 
2019:   5.000 TL         

Proje Özeti: Bu araştırma; Adana illinde ekim alanları hızla artmakta olan ayçiçeği üretim 
alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin tespit edilmesi ve ayçiçeği üretim alanlarında 
ekonomik bir mücadele yönteminin geliştirilmesi açısından kritik periyodun saptanması 
amacıyla yapılmaktadır. 
Ayçiçeği ile yabancı ot rekabetinin incelenmesi ve yabancı ot mücadelesine esas olan 
dönemin ortaya konulması amacıyla 2019 yılında yapılan çalışma, çiftçi koşullarında 
Adana’da bir üretici tarlasında yürütülmüştür. Kritik periyoda yönelik ayçiçeği denemesi 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmalarda 
kullanılan Günlük Gelişme Derecesi (GGD) Bükün (2004)’e göre hesaplanmıştır. 
Denemelerden elde edilen verim (kg/da), tabla çapı, bin dane ağırlığı, bitki boyu, ham yağ 
oranı (%), yağ verimi (kg/da), yaş ve kuru ağırlık değerlerine varyans analizi uygulanarak 
karakterler arasındaki farklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir (P≤0,05). 
Deneme yabancı otlarla bulaşık bir tarlada, doğal yabancı ot florası kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Deneme alanında bulunan önemli yabancı otlar Chenopodium album, 
Convolvulus arvensis, Chrozophora tinctoria, Cyperus rotundus, Chenopodium vulvaria, 
Chrozophora tinctoria, Euphorbia prostrata Prosopis farcta, Cucumis melo, Echinochloa 
colonum, E. crus-galli, Heliotropium europaeum, Physalis angulata ve Sorghum halepense 
türleridir. Ayçiçeğinde yabancı ot mücadelesine esas olan kritik periyot döneminin farklı 
ürün kayıpları göz önüne alındığında belirlenen kritik periyodun %2,5 ürün kaybına göre 
201-1734 GGD (Günlük gelişme derecesi), %5 ürün kaybına göre 269- 1409 GGD ve %10 
ürün kaybına göre 364- 1136 GGD olarak tespit edilmiştir. Ayçiçeğinde yabancı otlarla 
mücadelede kritik periyot başlangıcı ve kabul edilebilir ürün kaybı %10'dan %2.5'e 
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gidildikçe azaldığı saptanmıştır. %5 olarak kabul edilebilir ürün kaybında ayçiçeğinde 
yabancı otlar için kritik periyodun başlangıcı 269 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da 
ayçiçeğinin çıkışından sonraki 16. günü olarak tespit edilmiştir.  Yabancı otlarla mücadelede 
kritik periyodun bitiş zamanında %5 kabul edilebilir ürün kaybında, ayçiçeğinde yabancı 
otlar için kritik periyodun bitiş zamanı 1409 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da ayçiçeğinin 
çıkışından sonraki 72. günü olarak hesaplanmıştır. 

 
 

Proje Başlığı Aspirde Yabancı Ot Yönetimi 
Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P4/490 
Proje Lideri Dr. Ahmet Tansel SERİM 
Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ANKARA 
Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 
Projenin İlgili Olduğu 
Dönem 

2019 

Projenin Yıllara Göre 
Bütçesi 

2018: 17.500 TL  
2019: 21.500 TL  
2020: 23.500 TL 

Proje Özeti: Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan 
Ankara’da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. 
Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması 
yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. 
Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için bu çalışmanın diğer bölümünde geçici 
tavsiye oluşturabilmek amacıyla Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz 
koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. 2017 yılında Ankara 
Haymana’da yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani hardalların oluşturduğu 
verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %11.3-56.07 arasında olduğu 
tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için doğrusal regresyon modeli 
kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir. Yapılan istatistik hesaplamalarına göre; 
Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK) 
için 8.1-35.1. günler, %5 (KEÜK) için 10.8-37.9. günler, %10 (KEÜK) için 14.4-41. günler 
arasında olduğu hesaplanmıştır. 2018 yılında yürütülen çalışma sonucunda; deneme 
alanında yabani hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak %5.91-60.22 arasında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan istatistik 
hesaplamalarına göre; Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir 
Ürün Kaybı (KEÜK) için 10.44-23.29. günler, %5 (KEÜK) için 13.36-27.68. günler, %10 
(KEÜK) için 17.25- 33.12. günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Herbisit denemelerinde 
çıkış sonrası uygulanan chlorsulfuron’un yabani hardala etkisi, uygulanan herbisit dozunun 
artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve kabul edilebilir sınır (≥%90)’ın üzerine çıkmıştır. 
2018 yılında da clethodim’den ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. 
2019 yılında kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihlerinin; %2.5 Kabul Edilebilir Ürün 
Kaybı (KEÜK) için 14.1-27.9 günler, %5 (KEÜK) için 16.9-31.6 günler,  %10 (KEÜK) için 
19.2-38.4 günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Deneme alanında yabani hardalların 
oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %2.15-61.66 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Chlorsulfuron’un 0.66 g/da dozunun yabani hardalı 
kontrol etmek için yeterli olduğu ve ciddi bir fitotoksisiteye neden olmadığı belirlenmiştir. 



184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


