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BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI 

ÇALIŞMA GRUBU 

1. Ülkesel Proje Adı 
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. E. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Vedat Çağlar GİRGİN 

Proje Yürütücüleri Yeşim EĞERCİ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2018 – 31/12/2020 

Projenin Toplam Bütçesi 50.000 TL 

Proje Özet: 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.  

Çalışma  tarla çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere iki ana başlıktan oluşmuştur. Tarla 

çalışmaları kapsamında  Trakya koşullarında kahverengi pasa dayanıklı Aldane ve Yüksel in Trakya 

Bölgesinde kahverengi pasa hassas çeşitler Bereket, Saban, Pehlivan, Flamura 85 ve Gelibolu ile 

yapılan melezlerinin F2  kademesindeki materyali değerlendirilmiştir. Saban x Yüksel ve Pehlivan x 

Yüksel kombinasyonunda 3 dayanıklı: 1 hassas açılım, Gelibolu x Yüksel ve Flamura x Yüksel 

kombinasyonunda 15 dayanıklı :1 hassas açılım, Saban x Aldane, Pehlivan x Aldane ve Gelibolu 

Aldane kombinasyonlarında 9 dayanıklı :7 hassas açılım, Flamura x Aldane ve Bereket x Aldane 

kombinasyonlarında da 11 dayanıklı : 5 hassas açılım gözlemlenmiştir. Bereket x Yüksel 

kombinasyonunda kahverengi pas epidemisinden önce yoğun sarı pas epidemisi gözlemlendiği için 

değerlendirmeye alınmamıştır.  

Proje kapsamında yapılması planlanan laboratuvar çalışmalarında proje kapsamındaki bir 

kombinasyona yönelik olarak DNA izolasyonu yapılmış olup QTL analizinin yapılması için gerekli 

diğer çalışmalar bütçe yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Anahtar Kelimeler Anahtar Kelimeler:  Ekmeklik buğday, Kahverengi pas, SSR, 

QTL 



 

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 

Proje No TAGEM-BS-15/12-01/02-03 

Projeyi Yürütütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Menemen/İzmir 

Proje Lideri Dr. Hakan HEKİMHAN 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Kumarse NAZARI,  Zir. Yük. Müh. Ezgi KURTULUŞ, Tkn. 

Maha AL AHMED, Zir. Yük. Müh. Şerife Nergis ÇELİK, Dr. 

Gürkan BAŞBAĞCI, Zir. Yük. Müh. Veysel ERDOĞAN, Zir. Yük. 

Müh. Ömer ÖZTÜRK, Dr. Seçil ALDEMİR, Dr. İzzet ÖZSEVEN, 

Zir. Yük. Müh. Ramazan GENCER, Zir. Yük. Müh. Ali 

KADİROĞLU, Zir. Yük. Müh. Handan KAVAZ, Zir. Yük. Müh. 

Ahmet KALIN, Dr. Vanessa SEGOVIA BUCHELI, Zir. Yük. Müh. 

Ahmet ÖZ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM-ICARDA 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 155.000 TL 

Proje Özeti  

Projede Ege Bölgesi’nde kahverengi pas (Puccinia triticina f.sp. tritici)  hastalığının durumununun 

belirlenmesi, dayanıklılık kaynaklarının tespiti ve hastalığın ırkları ile bazı buğday genotiplerinde 

dayanıklılık genlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2016 yılından başlayarak 8 ilde 2017 

yılından itibaren de 10 ilde sürvey çalışmaları yürütülmüş ve toplam 816 tarlada inceleme yapılarak 336 

tarlada sarı pas (P. striiformis), 215 tarlada kahverengi pas (P.tritici) ve 68 tarlada kara pas (P.graminis) 

bulaşıklılığı tespit edilerek numuneler alınmıştır. Sürvey çalışmalarında Ege Bölgesi’nde sarı pasın 

bulunma oranı %41,2, kahverengi pasın bulunma oranı %26,3 ve kara pasın bulunma oranı ise %8,3 

olarak tespit edilmiştir. İller bazında ise en yüksek değer Çanakkale’de (%72,4)  saptanmıştır. Bunu 

Aydın (%35,4), Balıkesir (%32,8), İzmir (%30,2), Manisa (%29,1), Kütahya (%21,6), Muğla (%20,7), 

Uşak (%19), Afyonkarahisar (%16,9) ve Denizli (%14,9) illeri izlemiştir. Yapılan patotip 

değerlendirmelerinde toplanan 215 kahverengi pas örneğinden 24 adedinde çalışma yürütülebilmiştir.  

İncelenen 24 izolatın virülenslikleri arasında farklılıklar tespit edilmiş olup bölgede popülasyon 

dinamiğinin yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. Reaksiyon çalışmalarında tarla koşullarında; 407 gen 

bankası materyali ve 138 ticari çeşitten oluşan 545 materyal değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

sonucunda genetik kaynaklarda ve ticari çeşitlerde dayanıklılık kaynaklarının bulunduğu görülmüştür. 

Proje kapsamında moleküler çalışmalar yürütülememiştir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

bünyesinde kurulan “Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi” (RCRRC)’nin 

optimizasyonuna katkı sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kahverengi pas, Hububat, Ege Bölgesi, Dayanıklılık, Patotip, Sarı pas, Kara pas,  



YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Kara Pasa 

(Puccinia graminis f.sp. tritici) Dayanıklı Genlerinin 

Tahminlenmesi 

Proje Türü  

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Menemen/İzmir 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Ali KADİROĞLU 

Proje Yürütücüsü Ali KADİROĞLU, Handan KAVAZ, Ezgi KURTULUŞ, Dr. 

Kumarse NAZARI 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 154.000 TL 

Proje Özeti: 

Kara pas olarak da adlandırılan sap pası (Puccini graminis f. sp. tritici) Türkiye dahil olmak üzere 

dünyada buğday üretim alanlarında ciddi enfeksiyonlar meydana getirmektedir. Hastalık etmeninin 

tanınması, epidemiyolojisinin bilinmesi ve konukçu patojen arasındaki etkileşiminin anlaşılması 

hastalık ile mücadelede etkin bir yol izlemeye yardımcı olacaktır. Dayanıklı çeşit kullanımı hastalıkla 

mücadelede en etkili yöntemdir. Bu yüzden tescil edilmiş çeşitlerin sahip oldukları dayanıklılık 

genlerinin belirlenmesi, genetik olarak birbirine yakın çeşitlerin gruplandırılması ve bu çeşitlerin 

ebeveyn olarak kullanılıp yeni dayanıklı çeşitlerin elde edilmesi hastalıkla mücadelede hayati öneme 

sahiptir. Türkiye’de tescilli bir çok ekmeklik ve makarnalık buğday çeşidinin hastalık reaksiyonları 

üzerine çalışmalar yapılmış olmasına rağmen içermiş oldukları dayanıklılık genleri belirlenmemiştir. 

Bu çalışmada Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi (BTPHAM) pas ırk koleksiyonunda 

yer alan 8 adet (TKKTF, TKTTF(Digalu), TTKTT, TTTTF, TKSTF, TTHTF, TTKTF, THTTF) kara 

pas ırkı kullanılarak 65 ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri üzerinde kara pas dayanıklılık 

genlerinin tahminlemesi yapılacak ve bu sonuçlar moleküler analizler ile doğrulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Buğday, dayanıklılık, gen, gen tahminleme, kara pas 

 

Proje Adı Buğdayda Sürme Hastalığı (Tilletia spp)’na Neden Olan 

Etmenlerin Teşhisi ve Yaygınlığının Belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Nilüfer AKCİ 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Toprak Mahsülleri Ofisi,Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Zirai Karantina 

Laboratuvarları 



Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2026 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 33.000 TL- 33.000 TL- 33.000 TL-33.000 TL- 33.000 TL 

Proje Özeti: 

En stratejik ürünlerden birisi olan buğday ülkemizde yaygın olarak ekilmektedir. Sürme hastalığı 

buğday verimini ve kalitesini etkileyen en önemli biyotik faktörler arasındadır. Sürme hastalığı (Tilletia 

spp.) buğdayın en eski bilinen hastalıklarından birisidir. Sürme hastalığında ilk enfeksiyon kaynağı kör 

adı verilen hastalıklı tanelerdir. Ülkemizde Adi Sürme hastalığını iki etmen oluşturmaktadır. Bunlardan 

biri Tilletia foetida (=leavis), diğeri ise Tilletia caries’tir. Cüce Sürme hastalığını ise Tilletia 

contraversa oluşturmaktadır. Bu türlerin dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de buğday çeşitlerini 

hastalandırma gücü birbirinden farklıdır.  

2020 yılı içerisinde ülkemize ithal edilen tohumluk olarak yoğun bulaşık olduğu tespit edilen 

numunelerin gelmesi ile birlikte Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden zararlı risk analizlerini 

yapılması istenmiştir. Yapılan zararlı risk analiz sonuçlarına göre ithal edilen tohumların sürme etmeni 

yönünden morfolojik tanımlamaları yapılmakla birlikte moleküler çalışmalarla analizlerin 

desteklenmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ülkemizde Tilletia türlerinin kesin olarak 

bilinmediği ve etmen ile ilgili çok eski literatürler ve veriler olduğu için ülkemizdeki Tilletia türlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında bu yıl Covid pandemisi süresinde ülkemizin buğday ithal 

ettiği ülkeler başta olmak üzere buğday ithalatının durdurmuşlardır. Bu süreçte bu ülkelerden bazıları 

tarafından analiz metotları ile ilgili detaylı bilgiler istenmiştir. Bu konuda klasik metotların yanısıra 

ikinci metot olan moleküler metotların optimizasyonu gerekli olmuştur.  

Surveyler, bitkilerin sarı olum ve tam olum dönemleri arasında, sınıflandırma ve kıymetlendirme 

surveyi olarak yapılacaktır. Tarlaların ve sürme hastalığının bulunma durumlarına göre ve özellikle 

Tilletia controversa (cüce sürme) etmeninin epidemiyolojine göre yüksekliği 1.200 m’den daha fazla 

olan buğday tarlalarından örnekler alınacaktır. Ayrıca surveylere ek olarak ayrıca TMO’nun alım 

ofislerinden örnekleme metoduyla buğday numuneleri alınacaktır. TMO alım ofislerinden istenilen 

bölgenin ekiliş alanlarının büyüklüğüne göre o ili temsil edecek şekilde tesadüfi olarak seçilen buğday 

numunelerinden örneklerin tedariki sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Buğday, Triticum spp., Sürme, Tilletia spp., Moleküler Metot 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesinde Buğday Kök ve Kök Boğazı 

Hastalıklarının Tespiti ve En Yaygın Türlere Karşı Islah 

Materyalindeki Genotiplerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje Türü Doktora 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Deniz PEHLİVAN KAHRAMAN 

Proje Yürütücüsü - 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.04.2021-01.04.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl 75.000 TL, 2. Yıl 75.000 TL 

Proje Özeti: 

Fusarium  spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis, 

Pseudocercosporella herpotrichoides ve Pythium ssp. gibi organizmalar buğday bitkisinde kök ve kök 



boğazı hastalıkları oluşturabilmektedir. Bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde bulunan Adana, 

Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bulunan kök ve kök boğazı hastalık etmenleri 

belirlenecek ve en yaygın türlere karşı ıslah materyalindeki bazı genotiplerin reaksiyonları 

belirlenecektir. Elde edilecek veriler ıslahçıların kullanımına sunulacak, bu sayede ıslah 

programlarında amaca uygun olmayan materyal bir üst kademeye taşınmadan elemine edilecek, 

ıslahçıların iş yükü hafifleyecek ve böylelikle genotiplerin tescil edilmesi için beklenen süre 

kısalacaktır. Aynı zamanda ıslah çalışmalarında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyal 

de belirlenmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Doğu Akdeniz Bölgesi, Fusarium spp., , Bipolaris sorakiniana, 

Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis, Pseudocercosporella 

herpotrichoides, Pythium ssp. 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Buğday Islahında İkili Stres Koşullarında Zymoseptoria tritici’ye 

Dayanıklı Bitkilerin Seçiminde Kullanılabilecek Fizyolojik, 

Biyokimyasal ve Moleküler Parametrelerin Belirlenmesi 

(Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2726  

Proje Lideri Behzat BARAN   

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021-31/12/2023 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yil: 20.000 TL   2.Yıl: 20.000 TL    3.Yıl: 10.000 TL 

Toplam: 50.000 TL 

Proje Özeti:  

Buğday (Triticum aestivum L.) dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği en yaygın olarak yapılan ve en 

önemli kültür bitkilerinden biridir. Buğday bitkisinde verim ve kalite kayıplarına sebep olan biyotik 

faktörler tarımsal üretimde geniş bir yer tutmaktadır. Yaprak hastalıklarına neden olan patojenler 

genelde hava kökenli etmenler olup, önemli ürün kayıpları meydana getirirler. Bu kayıpların en önemli 

sorumlularından biri fungal kökenli hastalıklardır.  Bu hastalıkların en önemlilerinden biri 

Zymoseptoria 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 2021-2023 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. 

 

Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen 

Sarı Pas Irklarının Tespiti, Bazı Buğday Çeşit ve Hatlarının 

Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Dayanıklılık Durumlarının 

Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2781 

Proje Lideri Şevket ÖLMEZ 

Proje Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 40.000-15.000-5.000 

Proje Özeti  

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. Buğdayda sarı pasa sebep olan etmen ırklarının 

belirlenmesi için Dünya seti (Word Set), Avrupa Seti (European Set) ve Avocet ırk ayırıcı setleri 

kullanılacaktır. 

Bu çalışmayla ayrıca TAGEM’ e ait 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 ve dayanıklı bulunan genotiplerin 

ıslah materyali olarak ıslah programlarında kullanılması amaçlanmaktadır. Buğdaylardaki dayanıklılık 

genlerinin tespitinde gen püstülasyonu yöntemi ve moleküler markerlar  kullanılarak hem fide dönemi 

dayanıklılık genleri hem de ergin bitki dönemi dayanıklılık genleri tespit edilecektir.  



 

Proje Başlığı Bazı Buğday Genotiplerinin Sarı Cücelik Virüslerine  Karşı 

Dayanıklılığının Genotipik ve Fenotipik Karakterizasyonunun 

Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/1542 

Proje Lideri Mahir BAŞARAN 

Proje Yürütücü Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi- 

Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 35.000 TL           2021: 35.000 TL     2022: 15.000 

Proje Özeti: Devam eden projede 13 adet ekmeklik ve makarnalık buğday genotipi, 10 adet  Diyarbakır 

ili için önemli yerel buğday çeşidi ve 7 adet de standart ekmeklik ve makarnalık buğday çeşidinden 

10’ar adet tohum seçilmiştir. Hassas çeşit olarakta Barbaros arpa çeşidi kullanılmıştır. Dayanıklı olarak 

belirlediğimiz Anza ve Fontana çeşidi CIMMYT' ten gümrük sorunlarından dolayı elimize geç 

ulaştığından kullanılmamıştır. Belirlenen 30 genotip ve hassas çeşidin tohumları her biri 10 

tekrarlamalı olarak 25.03.2020 tarihinde saksılara ekilmiştir. Ekimden 1 ay sonra Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde izolat gönderilmiş ve testlenmiştir. Testlenen izolat' ta BYDV-PAV BYDV-

MAV virüsleri tespit edilmiştir. Daha sonra İzmir ilinden gelen örneklerde araziden virüsden ari 

Rhopalosiphum padi L. teşhisi yapılan yaprak bitleri 10-20 adet arasında 72 saat besletilip çoğaltılarak 

saksı denemelerine taşınmıştır. Saksıdaki bitkilerde okumalar en düşük 0 en yüksek 4 olarak 

değişmiştir.  

Her saksıdaki bitkinin sağlıklı ve hastalıklı yaprakları ile üstündeki yaprak bitleri alınarak hastalık 

tespiti yapılmak amacıyla örnekleme yöntemiyle poşetlenmiştir.  

DAS-ELISA ve RT-PCR çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılan çalışmada toplam 300 örnekten DAS-

ELISA yöntemi ile BYDV-PAV 157, BYDV MAV 142, CYDV-RPV 20 ve  RT-PCR' da ise BYDV-

PAV, 192 BYDV MAV, 169 CYDV-RPV 102 adet virüs ırkları tespit edilmiştir. 30 genotpin hepsinde 

3 virüs ırkıda bulunmuştur. 

 

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 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 25000 TL 2020:20000 TL 2021:20000 TL 2022:20000 TL 

2023:15000 TL 

Proje Özeti: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli buğday çeşitleri ile “Ege 

Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları Projesi” kapsamında geliştirilen ileri kademe buğday 

hatları (yaklaşık 300 materyal) Augmented ekim desenine göre Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

arazisinde Wintersteiger XL Rowseed ekim makinası kullanılarak 1x1 m olacak şekilde ekilmiştir. 

Ekimden önce toprağa taban gübresi olarak azotlu ve fosforlu gübre (8 kg/da P2O5 ve 8 kg/da N) 

uygulanmıştır. 

2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı survey çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Ayrıca 2019 

yılında yürütülen survey çalışmaları sonucunda toplanan pas örneklerinin ırk analiz sonuçları halen 

daha tarafımıza teslim edilmemiştir. Bu durum projenin aksamasına neden olmaktadır. 

 

2. Ülkesel Proje Adı 
ÇELTİK ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Doç. Dr. Adnan TÜLEK  (Edirne TTAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı Marmara Bölgesinde Pyricularia oryzae (Çeltik Yanıklık 

Hastalığı)’nın Irkları ile Genetik Varyasyonun ve Bazı Çeltik 

Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Melis SEİDİ 

Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Aziz KARAKAYA (Danışman) 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 - 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 49.000 TL.       2023: 49.500 TL.   2024: 45.000 TL. 

Proje Özeti: 

Ülkemizde çeltik yetiştiriciliği için Trakya-Marmara bölgesi önemli bir yere sahiptir. Çeltikte görülen 

en önemli fungal hastalık Pyricularia oryzae (telemorf: Magnaporthe oryzae) etmeninin sebep olduğu 

çeltik yanıklık hastalığıdır. Bu fungus, genotip ve çevre koşullarına göre farklı oranlarda verim ve kalite 

düşüklüğüne neden olmaktadır. Bitki hastalıkları ile mücadelede en önemli kısım bu etmenin bölgede 

yaygınlığını belirlenmesi, patojenin ırklarının tespit edilmesi ve ekonomik yöntemlerin başında yer alan 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gelmektedir. Bu araştırmada, Çeltik yanıklık hastalığının ülkemizde 

en çok çeltik yetiştiriliğine sahip olan Edirne, Balıkesir ve Çanakkale illerindeki çeltik ekim alanlarında 

yaygınlığı incelenecektir. Bazı tescilli çeşitlerin yanıklık hastalığına karşı toleranslarının belirlenmesini 

amaçlayarak çalışma 3 yıl boyunca yürütülecektir. Araştırma, arazi ve laboratuvar şartlarında 

gerçekleşecektir. Arazi çalışması için Edirne, Balıkesir ve Çanakkale illerindeki çeltik ekim alanlarında 

sürveyler yapılacak olup hastalığın yaygınlığı belirlenecektir. Bu alanlardan toplanan hastalıklı yaprak 

örneklerinden P. oryzae etmeni izole edilerek tek spor izolatları elde edilecektir. Uygun bir ayrıcı set 

kullanılarak etmenin ırkları/patotipleri belirlenecektir. P. oryzae’nin virülent bir izolatı kullanılarak 



bazı yerel çeltik çeşitlerinin bu hastalığa karşı 0-5 skalası ile reaksiyonları değerlendirilecektir. Bu 

çalışma ile ülkemizde ilk kez P. oryzae nin ırkları tespit edilecektir. İlave olarak; bu fungal etmenin 

genetik varyasyonu ve mating-type’ları da belirlenecektir. Bu çalışma sonucunda belirlenen dayanıklı 

çeşitler ıslahta genitör olarak kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Pyriculairia oryzae, Magnaporthe oryzae, Çeltik (Oyzae sativa L.), Çeşit 

reaksiyonu, P. oryzae ırkları, Genetik varyasyon, Mating-type. 

 

Proje Adı Çeltik Kök Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan Fusarium 

fujikuroi’ye Karşı Çeltik Çeşitlerinde Sıcak Su ve Fungisit 

Kombinasyonlarının Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje Türü Entegre 

Bağlı Olduğu Proje Çeltik Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Yeşim EĞERCİ 

Proje Yürütücüsü Gürkan BAŞBAĞCI, Dr. Hakan HEKİMHAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar E.Ü. Zir. Fak. Bitki Koruma Bölümü, AYER Tohumculuk 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 21.800 TL 2023: 45800 TL 2024: 45800 TL 

Proje Özeti: 

Çeltik, dünyada en çok yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında gelmektedir. Türkiye'de de çeltik ekimi 

son yıllarda artarak devam etmektedir. Çeltiğin en önemli fungal hastalıklarından biri çeltik kök 

çürüklüğüdür. Çeltik kök çürüklüğü, Fusarium türleri tarafından oluşturulan, tohum kaynaklı, 

kompleks bir hastalıktır. Ancak; F. fujikuroi’nin ürettiği gibberellin sayesinde hastalık şiddetini 

arttırdığı, kompleks türler arasında ise en virülent ve yaygın tür olduğu tespit edilmiştir Ülkemizdeki 

çeltik üreticileri yetiştirdiği ürünün bir kısmını tohumluk olarak ayırarak, bir sonraki yılın üretimini 

gerçekleştirmektedir. Bunun yanısıra, tohumluk mahsullerin bölgeler arasında taşınmasından dolayı, 

tohumla taşınan hastalıkların yayılma riski artmaktadır. Türkiye'de çeltik üretimi yapılan bölgelerde 

üretim ve verimi etkileyen bu hastalık aynı zamanda insan sağlığına zararlı mikotoksinler de 

üretmektedir. Bu kayıpları engellemek için bitki koruma çalışmalarına önem vermek gerekmektedir. 

Türk toplumunun beslenme rejiminde pirinç, en çok tercih edilen tüketim maddesidir. Dünyada çeltiğin 

en yıkıcı hastalığı olarak belirlenen, yıldan yıla artış göstererek ciddi boyutlarda verim kayıplarına 

neden olma potansiyeline sahip bu hastalığın ülkemizde de var olması ve bölgemizde yaygın 

bulunmasından dolayı, hastalığın kontrolünde üreticiyi çözüme kavuşturacak kalıcı çözümler üretip, bu 

hastalığın önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda; proje ile ilk olarak F. fujikuroi 

fungal etmeninin in vitro koşullarda farklı derecelerde sıcak su+süre kombinasyonlarına karşı 

duyarlılığı saptanacak, sıcak su uygulamasının etmenin miseliyal ve konidial gelişimi üzerine etkisi 

saptanacaktır. İn vivo koşullarda yapılan çalışmalarda; çeltik çeşitleri arasında sıcaklığa karşı 

duyarlılığın farklı olmasından dolayı, yaygın olarak kullanılan ve üretici tarafından en çok tercih edilen 

çeltik çeşitlerinin sıcak su toleransları belirlenip, tohum infeksiyonlarına karşı farklı derecelerde sıcak 

su+süre ve fungisit kombinasyonlarının hastalığa karşı mücadelede kullanılabilirliği araştırılacaktır. 

Ayrıca bu uygulamaların çeltik tohumlarındaki çimlenme oranını etkileme durumları in vitro ve in vivo 



koşullarda saksı testleri ile belirlenecektir. En etkili bulunan sıcak su+süre, fungisit ve çeşit 

kombinasyonlarının tarla koşullarında da etkinliği belirlenecektir.  

Elde edilen veriler, hastalığın neden olduğu verim kayıplarını en aza indirerek, sağlıklı ürün elde 

edilmesine yardımcı olacak, hastalığın kontrolünde üreticiyi çözüme kavuşturacak kalıcı çözümler 

üretecektir. 

Anahtar Kelimeler   Çeltik, kök çürüklüğü, Fusarium spp., sıcak su uygulaması, alternatif 

mücadele yöntemleri 

 

3. Ülkesel Proje Adı 
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE ENTEGRE MÜCADELE 

ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Ali ÖZTOP  (Antalya BATEM) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Proje Lideri Dr. Efkan AKÇALI 

Proje Yürütücüleri Dr. Serap TOKER DEMİRAY, Dr. Güçer KAFA, Mümine 

ÖZARSLANDAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2018 – 31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 100.000 TL 

Proje Özet:  

Bu çalışma Adana, Mersin ve Hatay illerinde Colletotrichum türlerinin tespiti, hastalığın üretim 

alanlarındaki yaygınlığı ve şiddetinin belirlenmesi, hastalık şiddeti üzerinde bazı iklimsel 

parametrelerin etkisi, hastalığın kimyasal mücadelesi için bir ilaçlama programının oluşturulması ve 

etkili fungisitlerin performansının belirlenmesi amacıyla 2018-2020 yılları arasında yürütülmüştür.  

Çalışmada; Adana, Hatay ve Mersin illerinde, toplam 193 turunçgil bahçesinde survey yapılmış, 171 

bahçenin Colletotrichum spp. etmeni ile bulaşık olduğu belirlenmiştir. Morfolojik ve moleküler tanı 

sonrası antraknoz hastalığına neden olan yaygın türün Colletotrichum gloeosporioides olduğu 

belirlenmiştir. İn vitro koşullarında misel gelişimi 5°C sıcaklıkta meydana gelmezken, 10 °C’de misel 

gelişimi başlamış ve sıcaklık artışı ile birlikte  artmışır. PDA ortamında miselial gelişim için optimum 

sıcaklık 25°C dir. 25°C sıcaklıkta Colletotrichum gloeosporioides izolatının 8 saat yaprak ıslaklık 

süresinde apresorium oluşturmaya başladığı, artan yaprak ıslaklık süresi ile apresorium oluşumunun 

arttığı, 18 saat yaprak ıslaklık süresinde yaklaşık %30-40 oranında apresorium oluşumunu tamamladığı 



belirlenmiştir. İn vitro şartlarında; Azoxystrobin, Chlorothalonil, Mancozeb, Pyraclostrobin+Boscalid 

ve Thiophanate-methyl %100 etki değeri gösterirken, arazi çalışmalarında sadece Thiophanate-methyl 

her iki ilaçlama programında %100 etki değeri gösterebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Turunçgil, antraknoz, yaygınlık, iklimsel parametreler, ilaçlama 

programı 

 

Proje Adı Farklı Turunçgil Türlerinin Citrus chlorotic dwarf associated 

virus (CCDaV)’üne Dayanıklılık Durumlarının Belirlenmesi ve 

Bazı R Dayanıklılık Genlerinin Ekspresyon Analizleri 

Proje No TUBİTAK 218 O 133 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Proje Lideri Dr. Bengi TOPKAYA 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Bayram ÇEVİK 

Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.02.2019-01.02.2020  

Projenin Toplam Bütçesi 44.324 TL 

Proje Özet: Ülkemizde turunçgil üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında virüs ve 

virüs benzeri hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklardan bir tanesi de Turunçgil klorotik cüceleşme virüs 

hastalığıdır (Citrus chlorotic dwarf associated virus; CCDaV). CCDaV ilk kez ülkemizde 1980’li 

yılların sonlarında ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil üretim 

alanlarına yayılmıştır. Hastalık Defne beyazsineği ile semipersistent olarak taşınmakta olup dünya 

turunçgil üretimi için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Hastalığın ülkemiz dışında turunçgil 

üretim bölgesinde de rapor edilmesi CCDaV'nin ülkemiz ve dünya için hala önemli bir hastalık 

olduğunu ve güncelliğini koruduğunu göstermektedir. Bu proje ile daha önceki bir çalışmada belirlenen 

CCDaV’ye karşı en dayanıklı ve en duyarlı olan turunçgil türlerinde, dayanıklılıkta etkili R genleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle portakal bitkisinin genomunda kodlanan R genlerinden 

15 tanesi seçilmiş ve bunlara birer çift primer tasalanmıştır. Daha sonra dayanıklı ve duyarlı turunçgil 

türlerine CCDaV enfekteli kaynak bitkilerden aşılama yoluyla virüs inokülasyonu sağlıklı bitkilerden 

alınan dokularla kontrol inokülasyonu yapılmıştır. CCDaV ile enfekteli ve kontrol bitkilerinden 

aşılamadan 3 ve 6 ay sonra yaprak örnekleri alınarak total RNA izolasyonu yapılmıştır. Daha sonra 15 

adet R geninin enfekteli ve kontrol bitkilerinde ekspresyonları real-time RT-PCR yöntemiyle 

belirlenmiştir. Bu genlerin altı tanesinin ekspresyonu artarken diğerlerinin değişmediği belirlenmiştir. 

Aylara göre bakıldığında genlerin ekspresyonlarının fazla değişmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Dayanıklılık, Gen ekspresyonu, R genleri, Real-time RT-PCR, 

Turunçgil 

 



4. Ülkesel Proje Adı 
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ  

 Koordinatörü Vahdettin AKMEŞE  (Adana BMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER  

Proje Başlığı 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 

Proje No TAGEM/BSAD/B/21/A2/P1/2568 

Proje Lideri Dr. Semiha YÜCEER 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü –Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021         2022        2023 

30.000/    20.000/     10.000 

Proje Özeti:  

Doğu Akdeniz Bölgesi, ülkemiz mısır üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına sağlamakta ve diğer 

bölgelerle kıyaslandığında hem ekim, hem de üretim bakımından birinci sırada yer almaktadır. 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 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. 

 

Proje Başlığı Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen 

Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden 



Olan Fusarium verticillioides’e Karşı Reaksiyonlarının 

Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P4/2089 

Proje Lideri Vesile URİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Mısır Araştırma Enstitüsü - Sakarya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 10000TL,    2021: 10000TL,      2022: 10000TL, 

2023: 10000TL,    2024: 5000TL 

Proje Özeti 

Bu proje ile Marmara Bölgesi mısır alanlarında verimin azalmasına, kalitenin düşmesine, insan ve diğer 

sıcakkanlılarda kanserojen etkisi olduğu bilinen ‘‘fumonisin’’ adlı toksinin mısır koçanlarında 

oluşmasına neden olan Fusarium verticillioides’in ekonomiye verdiği zararın en aza indirilmesi 

hedeflenmektedir. Projenin amacı Mısır Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ümitvar genotiplerin 

Fusarium sap ve koçan çürüklüklerine karşı reaksiyonlarını belirlemektir.  

Deneme, 2020 yılında hastalığın yaygın olduğu Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Kirazca 

deneme arazisinde, 3 tekerrürlü olarak her tekerrürde inokulasyon için 10 bitki ve kontrol için 10 bitki 

olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Mısır genotiplerinin reaksiyon 

durumlarının belirlenmesi amacıyla Fusarium sap ve koçan çürüklüğü için yapay inokulasyon 

yapılmıştır. Sap çürüklüğü yapay inokulasyonu için kürdan yöntemi, koçan çürüklüğü inokülasyonu 

için ise enjektör yöntemi uygulanmıştır. 

Mısır Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ümitvar 60 adet genotipin sap ve koçan çürüklüklerine 

reaksiyon durumları belirlenmiştir. Sap çürüklüğüne karşı 1 hat hariç tüm genotipler S (hassas) veya 

HS (yüksek derecede hassas) seviyede reaksiyon göstermiştir. Koçan çürüklüğüne karşı ise 3 adet 

genotip R (dayanıklı) ve 27 adet genotip MR (orta dereceli dayanıklı) seviyede reaksiyon tipi 

göstermiştir.  

Test edilen materyalde koçan çürüklüğüne karşı dayanıklı bulunan genotiplerin içinden sap 

çürüklüğüne karşı hassas grupta yer alan bazı genotipler diğer ıslah kriterleri de dikkate alınarak mısır 

ıslah programlarında genitör bitki olarak kullanılabilecektir. 

 

5. Ülkesel Proje Adı 
ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Tevfik TURANLI  (Bornova ZMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER 



Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin (Olea spp.) Alanlarında 

Pseudocercospora Yaprak Lekesi Hastalığının 

(Pseudocercospora spp.) Durumu ve Mücadelesine Yönelik 

Çalışmalar 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü – Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Serap TOKER DEMİRAY 

Proje Yürütücüsü Dr. Efkan AKÇALI  - İzzet BÜLBÜL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 66000-56000-51000 

Proje Özeti: 

Zeytin (Olea spp.) dünyada ve Türkiye’de stratejik bir ürün olarak kabul edilmektedir. 2019 yılı TÜİK 

verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2,341,306 da sofralık ve 6,450,459 da yağlık olmak üzere  toplam 

2,725,000 ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde son yıllarda zeytin 

yetiştiriciliğinde artış olmuş ve tarım alanlarında zeytin bahçeleri kurularak yeni plantasyonlar 

oluşturulmaya başlamıştır. Pseudocercospora spp,’nin neden olduğu Pseudocercospora Yaprak Leke 

(PYL) hastalığı zeytin alanlarında yapraklarda sararma ve erken yaprak dökümüne neden olmaktadır. 

Bu çalışma ile zeytin üretiminin yapıldığı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde yapılacak 

sürvey ile hastalığın yaygınlığı ve şiddeti tespit edilecektir. Laboratuvar koşullarında, yaprak 

örneklerinden elde edilen izolatlar, morfolojik ve moleküler yöntem kullanılarak teşhis yapılacaktır. 

Pseudocercospora yaprak lekesine karşı mevcut bazı zeytin çeşitlerin (Gemlik, Sarı ulak, Halhalı, 

Adana topak, Arbequina) toleranslık durumu testlenecektir. Hastalığın kimyasal mücadelesine yönelik 

olarak, zeytinde halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleagina )için yapılan mücadele programının aynı 

zamanda Pseudocercospora yaprak leke hastalığını hedef alması düşünülerek etmene karşı bazı Bitki 

Koruma Ürünleri ile etkinliği ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler   zeytin, Pseudocercospora cladosporioides,teşhis, tolerans, mücadele 

programı 

 

Proje Adı Zeytinde Colletotrichum spp.’nin Neden Olduğu Antraknoz 

Meyve Çürüklüğüne Karşı Biyokimyasal Enzimler ile Çeşit 

Dayanıklılığının Belirlenmesi 

Proje Türü  

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Canan VARDAR KOR 

Proje Yürütücüsü Dr. Latife ERTEN CARAN, Dr. Nuray KÖRÜKMEZ, Dr. 

Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Dr. Sıray KARAKOYUN, 

Serkan KAPTAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi 

Öğr. Gör. Dr. Aydın ATAKAN Gaziantep Üniversitesi 

Araban M.Y.O. Bitkisel Üretim 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022 – 31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 90.000    2023: 40.000   2024: 25.000 

Proje Özeti:  

Zeytin, ülkemiz ekonomisi için oldukça önemi bir tarımsal üründür.  Son yıllarda pek çok hastalık 

etmeninden dolayı zeytinde önemli ürün kayıpları yaşanmaktadır.  Özellikle iklim değişiklikleri 

nedeniyle, zeytinde meyve çürüklüğüne neden olan pek çok yeni hastalık etmeninin varlığı 



bildirilmiştir. Bu hastalık etmenlerinin en önemlilerinden birisi de Glomerellaceae familyasına bağlı 

Colletotrichum spp.’dir. Bu çalışmada, ülkemizin ekonomik olarak önemli zeytin çeşitlerinin farklı 

olgunluk derecelerinde antraknoz (Colletotrichum spp.) meyve çürüklüğüne karşı çeşit dayanıklılığının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada yapılacak denemelerde, İzmir Kemalpaşa’da Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsüne ait koleksiyon bahçesindeki ağaçlardan, ekonomik değeri yüksek Memecik, 

Ayvalık, Gemlik, Domat, Eşek Zeytini, Uslu, Kan Çelebi, İzmir Sofralık zeytin çeşitlerinin meyveleri 

kullanılacaktır. Seçilen Colletotrichum spp. izolatı, hastalık şiddetini belirlemek amacıyla 8 çeşitten 

alınan zeytin meyvelerinde olgunlaşma derecelerine göre yeşil, sarı-yeşil ve siyah olarak 3 farklı 

olgunluk derecesinde toplanıp, ağaç üzerindeki meyvelerde testler yapılacaktır. İklim odası 

koşullarında yapılan çalışmalar sonuçlarına göre belirlenen 3 farklı duyarlılık (dayanıklı, orta derecede 

duyarlı ve duyarlı) grubundaki bu meyvelere etmenin inokulasyonu yapıldıktan 0, 48, 96 ve 144 saat 

sonra patojenin ağaç üzerindeki dayanıklılık mekanizmasındaki bazı parametreler test edilerek çeşit 

dayanıklılığı belirlenecektir. Ülkemizde zeytin meyvesinde çürüklüğe neden olan hastalık 

etmenlerinden Colletotrichum spp.’ye karşı zeytinde çeşit dayanıklılığının belirlenmesi bu proje ile 

ülkemizde ilk kez araştırılacaktır. Araştırma sonuçlarının, zeytin yetiştiricilerine rehber olması için 

çalışılacak olup, elde edilen verilerin bundan sonraki dayanıklılık çalışmalarına ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler   Zeytin, Meyve Çürüklüğü, Antraknoz, Biyokimyasal Dayanıklılık 

 

6. Ülkesel Proje Adı 
ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ  (Adana BMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Domates Seralarında Farklı Toprak Uygulamalarının Hastalık-

Nematod Çıkışı ve Toprak Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/20/A2/P4/2653  

Proje Lideri Dr. H. Nilüfer YILDIZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 1.11.2019-1.11.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 20.000-10.000-10.000 

Proje Özeti:  

Yapılması planlanan sözkonusu çalışmada, metam sodyum fumigantının sıklıkla uygulandığı bölge 

seralarından toprak örnekleri alınarak, fiziksel ve mikrobiyal analizler gerçekleştirilecek ve Mersin 

ilindeki sera topraklarının florasının genel durumu belirlenecektir. Daha sonra bu toprak örneklerinden 

metam sodyum fumigantını parçalayan bakterilerin izolasyonu ve tanısı yapılarak fumigantın toprakta 

hızla parçalanmasının önüne geçmek için bu bakterilerin akılcı yönetimine olanak sağlayacaktır. Ayrıca 

fumigantın kullanımının azaltılması amacıyla kökenli domates solgunluk (Fusarium oxysporum) ve 



domates gövde nekrozu (Pseudomonas corrugata) hastalıkları ile kök ur nematodlarının (Melodigyne 

spp.) kontrolünde çevre dostu uygulamalar olan solarizasyon, solucan gübresi uygulamalarının 

kullanım olanakları araştırılacaktır.  Bunun yanısıra söz konusu ve uygulamaların toprak florası 

üzerinde etkileri de belirlenerek topraklarımızın canlılığı korunacak, bitki gelişimi hızlanacak ve 

kimyasal gübre kullanımı azalmış olacaktır. Elde edilecek sonuçların üreticilere alternatif çözüm 

önerileri olarak sunulması planlanmaktadır. 

 

Proje Başlığı Diyarbakır ve Elazığ İllerinde Solanaceae Familyasına Ait Bazı 

Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin 

Tanılanması ve Mücadele Stratejilerinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/2244 

Proje Lideri Serhat KARA 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020-35.000, 2021-35.000, 2022-20.000 

Sebzeler insan beslenmesinde önemli bir yer tutar ve birim alanda yüksek getiriye sahiptirler. Bu 

bitkiler üzerinde ekonomik kayıplara sebep olan birçok hastalık ve zararlı etmen mevcuttur. Bunlardan 

bakteriyel hastalık etmenleri; bitkilerin yeşil aksamında, kök bölgesinde veya meyvelerinde 

semptomlar meydana getirerek ekonomik anlamda kalite ve ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. 

Bakteriyel etmenlere yönelik yoğun miktarda kullanılan kimyasallar ve bakıra karşı etmenlerin 

göstermiş olduğu direnç, araştırmacıları biyolojik preparatların geliştirilmesine ve uygulanmasına 

yöneltmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, 2020 – 2022 yılları arasında Diyarbakır ve Elazığ illerinde yetiştirilen domates, 

biber ve patlıcan bitkilerinde sorun olan bakteriyel hastalık etmenlerinin klasik ve moleküler metotlarla 

tanısı yapılması, bu etmenlerin mücadelesine yönelik yöresel bakteriyofajların mücadeledeki 

etkinliklerinin araştırılmasıdır. Bakır ve türevleri ile yapılacak testlerde ise zararlı etmenlerin direnç 

mekanizmaları araştırılacaktır.  

Biyo-informatik çalışmalarında Multilocus Sequence Analysis (MLSA) tekniği kullanılarak bakteriyel 

hastalık etmenlerinin kendi türleri arasında zamanla nasıl bir farklılaşma geçirdikleri ortaya 

çıkarılacaktır. 

Sonuç olarak, Diyarbakır ve Elazığ illerinde yapılacak olan bu çalışmada yöresel bakteriyofajlar elde 

edilerek üreticilere ileride yapılacak çalışmalarla yeni bir mücadele olanağı sunulabilecektir. Ayrıca, 

hastalık etmenlerinin bakıra karşı direnç durumları belirlenecek ve kontrollü mücadele teknikleri 

önerilebilecektir. 

 



DEVAM EDEN PROJELER  

Proje Başlığı Antalya ili domates üretim alanlarında kök ve kök boğazı 

çürüklüğüne neden olan Phytophthora türlerinin ve bazı domates 

genotiplerinin önemli türlere karşı reaksiyonlarının belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2354 Doktora  

Proje Lideri Emine GÜMRÜKÇÜ   

Proje Yürütücü Kuruluş Antalya BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası     

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 20.000 TL   2022: 20.000 TL     2023: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

Domates üretiminde toprak kökenli patojenlerin meydana getirdiği kök ve kök boğazı çürüklüğü 

hastalıkları ile sürekli karşılaşılmakta ve üreticilerden bu yönde şikayetler alınmaktadır. Phytophthora 

türleri hastalığa neden olan 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 neden olmaktadır. Bu çalışmada Antalya ilinde domateslerde kök ve kök boğazı 

çürüklüğü etmeni Phytophthora türlerinin tespit edilerek, klasik ve moleküler yöntemlerle hastalığa 

neden olabilecek türlerin tanılarının yapılması ile Phytophthora türlerinin domates kök ve kök boğazı 

çürüklüğündeki rolleri ortaya konulmuş ve bu alandaki eksiklik önemli ölçüde giderilmiş olacaktır. 

Ayrıca, ülkemizde Phytophthora türlerinin hastalık oluşumundaki önemi bilinmediğinden dayanıklılık 

ıslahı üzerindeki çalışmalar da ihmal edilmiştir. Ülkemizde üretilen bazı domates genotiplerinin 

hastalığa neden olan önemli türlere karşı reaksiyonları belirlenerek dayanıklı çeşit ıslahına katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında domates 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 domates genotiplerinin etmenlere karşı 

duyarlılıkları virülensi yüksek izolat kullanılarak yapılacaktır. 

 

Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Domates Genotiplerinin 

Toprak Kökenli Fungal Patojenlere Karşı Reaksiyonlarının 

7. Ülkesel Proje Adı 
AÇIK ALANDA DOMATES ENTEGRE MÜCADELE 

ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Sirel CANPOLAT  (Ankara ZMMAE) 



Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P4/1520 

Proje Lideri Dr. Ayşin BİLGİLİ 

Proje Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 25.000 TL   2021: 20.000 TL     2022: 20.00 TL 

Proje Özeti:  

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) çoğu alanları sulama suyu ile desteklenmesiyle birlikte 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Şanlıurfa ilinde domates ve diğer sebze üretiminde son 

yıllarda önemli bir artış olmuştur. Artan dünya nüfusunun gelecekte yeterli beslenebilmesini 

sağlamanın en iyi yollarından biri, biyotik ve abiyotik stress faktörlerine dayanıklı bitki çeşitlerinin 

geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; GAPTAEM gen havuzunda abiyotik strese tolerantlık 

düzeyleri bakımından ümitvar olan 13 adet saf domates genotipi, 1 hassas çeşit, ‘Gen Bankalarında 

mevcut bölgenin Yerel Domates Çeşitleri’ ve 2 adet ticari çeşit ile, 2020-2022 yılları arasında 

GAPTAEM Bitki Sağlığı Bölümü İklim Odasında bu çalışma yürütülecektir.  

Bu projede yeni çeşit geliştirmek için dayanıklılık ıslahı testlemelerinde kullanılmak üzere; daha önceki 

domates projelerinden ve arazi çalışmaları sırasında yeni izole edilecek olan, toprak kökenli fungal kök, 

kök boğazı çürüklük ve solgunluk etmenlerinden ‘Fusarium oxysporum (FORL ve FOL ırkları) ile F. 

solani’ patojenleri kullanılacaktır. Ayrıca her bir patojen ile dayanıklılık çalışmalarına başlamadan 

önce patojenisite testine tabi tutulduktan sonra ‘virülent’ olanlar ‘dayanıklılık ıslahı denemelerinde ve 

ıslah çalışmalarında’ kullanılacaktır. 

Bu proje ile, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa ve Adana’dan toplanan yerli 

domates genotiplerinden tuzluluk, kuraklık ve yüksek sıcaklık stresine dayanıklı olarak seçilen 

genotiplerin toprak kökenli fungal hastalık etmenlerinden F. oxysporum ve F. solani’ye tolerantlık 

durumları belirlenerek dayanıklılık seviyeleri ortaya çıkarılacaktır. Böylece yeni çeşit geliştiren 

enstitülerin, ilgili kurum ve kuruluşların ve tohum firmaların ARGE çalışmalarına katkı sağlanarak ülke 

ekonomisine katkı sağlanmış olunacaktır. 

 

Proje Başlığı Bakteriyel Benek Hastalığı Etmeni Pseudomonas syringae pv. 

tomato Irklarına Karşı Bazı Domates Çeşitlerinde Dayanıklılığı 

Uyaran Yararlı Bakterilerin Biyolojik Mücadelede Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P5/2107 

Proje Lideri Ceyda YÜZBAŞI 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 30.000 TL      2021: 30.000 TL      2022: 25.000 TL 

Proje Özeti: Domates yetiştiriciliğinde hem örtü altı hem de açık alanda sorunlara yol açan önemli 

hastalıklardan biri de Bakteriyel Benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato)’dır. Son yıllarda, 

bu hastalıkla mücadelede kullanılan bakırlı preparatlara karşı etmenin hızla dayanıklılık kazanması 

nedeniyle biyolojik savaş çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Biyolojik savaş çalışmalarında, 

özellikle, bitki gelişimini artıran rizobakterilerin (Plant Growth Promoting Rhizobacteria-PGPR) 

bitkideki dayanıklılık mekanizmalarını uyararak etkili bir biyokontrol sağladıkları belirtilmektedir. Bu 

projede, Dünyada ve ülkemizde ırk 0 ve 1 olmak üzere iki ırkı bulanan P. s. pv. tomato ‘nun Ege 

bölgesinde domates ekiliş alanlarından elde edilen izolatların ırkları saptanacak ve bölgede hangi 

ırkının yaygın olduğu belirlenecektir. Bölgede örtü altı ve tarla koşullarında yetiştirilen bazı domates 

çeşit ve hatlarının tespit edilen ırk/ırklara karşı duyarlılıklarının belirlenecek ve sağlıklı domates 

bitkilerinden yararlı bakterilerin elde edilmesi ve bu bakterilerin kullanılarak konukçu bitkide sistemik 

dayanıklılığı uyarma yoluyla (ISR/SAR) biyolojik mücadele olanaklarının araştırılacaktır. Ayrıca elde 

edilen yararlı bakterilerin patojen bakterinin varlığında bitki gelişimine etkileri belirlenecek ve ISR ve 

SAR’ da anahtar rol oynayan genlerin ekspresyonlarının moleküler yöntemlerle saptanması 

amaçlanmaktadır. 

 

Proje Başlığı Ege Bölgesi’nde Açık Alanda Yetiştirilen Biberde Sorun Olan 

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)’un Epidemiyolojisi ve 

Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2077 

Proje Lideri Sabriye ÖZDEMİR 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 25.000TL    2021: 25.000TL   2022: 15.000TL 

Proje Özeti: İçerdiği zengin mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir 

yere sahip olan biber (Capsicum annuum L.) dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan 

tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Son yıllarda üreticilerin şikayetleri ve bazı Tarım ve Orman İl 

Müdürlüklerinin (Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa) Enstitümüze yapmış oldukları yazılı talepleri 

doğrultusunda yerinde incelemeler yapılmış ve belirti gösteren biber bitkilerinden alınan yaprak 

örneklerin Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus, CMV) ile enfekteli oldukları belirlenmiştir. 

Yapılan tarla gözlemleri ve üreticilerin şikâyetleri değerlendirildiğinde, önceki yıllara göre açık alan 

biber ekiliş alanlarında CMV’nin yaygınlığında ciddi boyutlarda artış olduğu gözlenmiştir. Bahsedilen 

bu durumlar göz önüne alınarak, CMV’den kaynaklanan hastalıkların gelecekte biber üretiminde daha 



da büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle bu etmenin epidemiyolojisinin ve mücadele 

olanaklarının bir araştırma projesi kapsamında incelenmesine karar verilmiştir. 

Teklif edilen proje kapsamında CMV’nin biber tohumlarındaki varlığı, lokalizasyonu, tohumla taşınma 

durumu ve vektörü olan yaprakbiti türleri ve yaygınlıkları belirlenecektir. Bitki gözlemleri ve tarlalara 

yerleştirilecek sarı renkli su tuzakları ile CMV’nin taşınmasında rol oynayan yaprakbiti türleri ve 

üretim dönemi süresince vektör yaprakbiti populasyon yoğunluğu izlenerek populasyonun söz konusu 

virüs ile ilişkisi belirlenecektir. CMV’nin yayılmasını önlemek amacı ile yaprakbitlerine karşı bariyer 

bitkisi olarak mısır veya sorgumun etkinliği araştırılacak ve ortaya konacaktır. Ayrıca, virüsün üretim 

alanlarında inokulum kaynağını oluşturabilecek yabancı ot türleri, yaygınlıkları ve yoğunlukları 

belirlenecektir. CMV’nin yıldan yıla geçişinde yabancı otların rolünü belirlemek için virüsün bu otların 

farklı fenolojik dönemlerindeki varlığı araştırılacaktır. Bunların yanı sıra Türkiye’de açık alan biber 

yetiştiriciliğinin önemli bir kısmının yapıldığı Ege Bölgesinde CMV ile birlikte Zirai Karantina 

Yönetmeliğinde yer alan (INSV, TSWV, PVY, PVX) ve tohumla taşınan (TMV, AMV, PMMoV) bazı 

virüslerin mevcut durumları ortaya konacaktır. 

Araştırma sonucunda virus (CMV) – vektör (yaprakbiti) - yabancı otlar arasındaki çoklu ilişkilerin ve 

etkileşimlerin yanı sıra, virüs ile mücadelede bariyer bitki kullanımının etkinliği araştırılacak ve ortaya 

konacaktır. Ayrıca bazı virüslerin varlığı kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve güncel durumları ortaya 

konacaktır. Proje sonucunda üreticilerimize ve teknik elemanlara virüsün epidemiyolojisi ve önlem 

yolları ile ilgili bulgular aktarılacak ve hastalığın mücadelesine yönelik katkıda bulunulacaktır. 

 

Proje Başlığı Marmara Bölgesi’nde Domates Üretim Alanlarında 

Dayanıklılık Kırıcı Tomato spotted wilt virus (TSWV) İzolatları 

ile Vektör Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Farklı Domates 

Genotiplerinin TSWV’ye Dayanıklılıklarının Moleküler 

Yöntemlerle Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/1934 

Proje Lideri Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020  

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 30.000 TL,    2.Yıl: 30.000 TL,    3. Yıl: 30.000 TL 

Proje Özeti: 

Marmara Bölgesi’nde hemen her sene önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan ve giderek yaygınlaşan 

Tomato spotted wilt virus’un (TSWV) zararını en aza indirgemek ve gelecekte yapılacak ıslah 

çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmada; Marmara Bölgesi’nde (Bilecik, Bursa, 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) domates üretiminde dayanıklılığın kırılmasına neden olan TSWV 

izolatlarının varlığının tespit edilmesi, dayanıklılık kırılmasına neden olan ve olmayan TSWV 

izolatlarının M segmentinin tüm genomunun çıkartılarak, kendi aralarında ve dünyadaki diğer izolatlar 

ile genetik akrabalıklarının belirlenmesi, virüsün vektörleri ve yoğunluklarının saptanarak 

yayılmasındaki etkisinin ortaya konması, sürvey çalışmaları esnasında toplanacak domates çeşitlerinin 



ve ABKMAE sebzecilik bölümü tarafından geliştirilen domates genotiplerinin TSWV’ye karşı 

dayanıklılıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 2020 yılında Bilecik, Bursa, Kocaeli ve Sakarya 

illerinde domates üretim alanlarında sürvey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bitkilerden alınan örnekler 

serolojik olarak DAS-ELISA yöntemi ile analiz edilmiş aynı zamanda domates alanlarında vektör 

yoğunluğu belirlenmiştir. Domates çeşitlerinde TSWV’ye karşı dayanıklılığın kırılıp kırılmadığını 

belirlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

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 -Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 02/03/2020 ile 31/12/2020 arası  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 25000-25000-20000 

Proje Özeti:  

Proje ile 2019-2021 yılları arasında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde proje çalışma takvimine 

uygun bir şekilde sürvey çalışmaları 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. 

 

8. Ülkesel Proje Adı 
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ  (Bornova ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Ege Bölgesinde Karabacak Hastalığının Asma Fidanlıklarındaki 

Durumu, Etmenlerinin Tanısı ve Mücadelesine Yönelik 



Çalışmalar (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/1559 

Proje Lideri Murat YILDIZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü -Manisa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 30.000 TL 2021: 30.000 TL 2022: 25.000 TL 

Proje Özeti:  

Manisa ve Denizli illerindeki asma fidanlıklarından karabacak hastalığı belirtileri gösteren örnekler 

alınmış ve bu örneklerden, hastalık etmenleri izole edilerek, klasik ve moleküler düzeyde tür tayinleri 

gerçekleştirilmiştir. Tür düzeyinde tespit edilen karabacak hastalık etmenlerinin virülensliği 

belirlenmiş ve en virülens iki tür mücadeleye yönelik çalışmalar için seçilmiştir. Karabacak hastalığı 

etmenlerinin mücadelesine yönelik olarak in vitro’da fungisitlerin [%37.5 Cyprodinil + %25 

Fludioxonil (Switch 62.5 WG, SYGENTA), %50 Cyprodinil (Vektör 50 WG, Agri Sciences), 200 g/L 

Boscalid + 100 g/L Kresoxim-methyl (Collis SC, BASF), Thiabendazole 300 g/L + Fludioxonil 37.5 

g/L + Metalaxyl -M 30 g/L + Azoxystrobin 15 g/L (Maxim Quattro FS, SYGENTA), Fludioxonil 25 

g/L + Metalaxyl -M 10 g/L (Maxim XL 035 FS, SYGENTA), Azoxystrobin 75 g/L  + Metalaxyl -M 

37.5 g/L +  Fludioxonil 12.5 g/L (Dynasty CST 125 FS, SYGENTA), Trichoderma harzianum Rifai 

KRL-AG2 (T-22 Planter Box, BİOGLOBAL A.Ş.), Fluoxapyroxad 300 g/L (Sercadis, BASF), 

Promocarb Hydrochloride (HCL) 530 g/L + Fosetyl-Al 310 g/L (Previcur Energy SL 840, BAYER), 

Hymexazole 360 g/L (Tachigaren 30 L, SUMİ AGRO), 8-Hydroxyquinoline 500 g/L (Beltanol L, 

PROBELTE S.A), Fenhexamid 500 g/L (Teldor SC 500, BAYER), Azoxystrobin 200g + 

Difenoconazole 125g (Quadris Maxx, SYGENTA)] etkililiği değerlendirilmiştir. 

 

 

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 -Erzincan 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 



Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 

2019: 25.700 TL 2020: 14.300 TL 2021: 8.000 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 tüm 

toprak üstü aksamında zarar oluşturmakta ve sonuçta asmanın kurumasına neden olarak bağ alanlarında 

oldukça önemli ve kalıcı zararlara sebep olmaktadır. 

Hastalığın ülkemiz bağ alanlarında bulunması ve oluşturduğu kayıplar projenin gerekçesini oluşturmuştur. 

Bu çalışma ile Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi hastalığının, survey yapılacak il, ilçe, belde ve 

köylerdeki hastalık oranı ve yaygınlık oranının belirlenmesi, etmenin morfolojik-mikroskobik 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 Bölümlü Örnekleme 

yöntemine göre surveyler yapılmış ve hastalığın belirtilerini gösteren örnekler alınmıştır. Bu örneklerden 

hastalık etmenlerinin izolasyonları yapılarak fungal izolatlar elde edilmiş ve uygun koşullarda saklanmıştır. 

Hastalığın il, ilçe, belde ve köylerdeki hastalık oranı ve yaygınlık oranı belirlenmiştir. Hastalığın Doğu 

Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde çalışmanın yapıldığı bağ alanlarındaki yaygınlık oranı %100 olarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmanın 2020 yılında, bir önceki yıl elde edilen izolatlar morfolojik-mikroskobik incelenerek 

gruplandırılmış ve tanıları yapılmıştır. Morfolojik-mikroskobik tanılamada belirlenen Phomopsis 

türlerinin moleküler tanılanması ve karakterizasyonu çalışmaları yapılarak akrabalık ilişkileri 

belirlenmiştir. Çalışmada proje yürütücüsü kuruluşlardan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünde 17 adet izolat; Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ise 44 

adet izolat,  Phomopsis viticola (Syn. Diaporthe ampelina) olarak tanılanmıştır. Her iki enstitünün de 

çalışma yaptığı bağ alanlarında, hastalığa neden olan bir türün olduğu belirlenmiştir. 

 

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.Simin SAYGAÇ 

Proje Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü -Manisa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 



Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 45.000    2020: 45.000    2021: 35.000 

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.  

Bu projenin amacı 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. Bu amaçla 

ilkbaharda 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. Planlanan proje sonucunda, elit 

materyal testlerinde daha hassas ve çoklu taramaya olanak veren bir yöntem olan YND teknolojisini 

kullanma olanakları sunulacaktır. 

 

9. Ülkesel Proje Adı 
PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı Patateslerde Toprak Kökenli Hastalıkların Moleküler 

Teşhisi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P1/559 



Proje Koordinatörü/Lideri Senem TÜLEK 

Projeyi Yürüten Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlama Tarihleri 2018 

Raporun Ait Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Bütçesi 30.000 TL 

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. 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.  

Anahtar Kelimeler   Synchytrium endobioticum, kök patojenleri, moleküler tespit 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Ege Bölgesinde Patates Mildiyösü Phytophthora infestans 

Popülasyonlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile 

Mücadelesine Yönelik Çalışmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P4/1883 Doktora 

Proje Lideri Ahmet KALIN   

Proje Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020:  25.000 TL     2021: 25.000TL  2022: 20.00 TL 

Proje Özeti:  



Patates dünyada en çok üretilen ürünler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Patates tarımını en 

çok etkileyen unsur şüphesiz hastalık ve zararlılardır. Bu hastalık etmenlerinin başında da geç yanıklık 

hastalığı etmeni Phytophthora infestans (Mont.) De Bary gelmektedir. P. infestans, dünya çapında en 

yıkıcı patojenlerden biridir. Hastalık verimini, yumru kalitesini, büyüklüğünü ve kuru madde içeriğini 

düşürebilir; bu da vejetasyon süresince ve depolamada önemli ürün kayıpları ile sonuçlanır. Etmen çok 

şiddetli epidemiler oluşturabilmekte ve %100’e varan oranlarda ürün kaybına neden olabilmektedir. 

Yapılacak olan bu çalışmada Ege Bölgesinde patatesin yoğun olarak ekimi yapılan illerinde (İzmir, 

Afyon, Muğla) patateslerde mildiyö hastalığına sebep olan etmeni P. infestans popülasyonunun 

morfolojik ve moleküler yöntemlerle karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. Patojenin Mitokondriyal 

DNA haplotiplendirmesi yapılarak bölgede etmenin hangi haplotipleri olduğu ilk kez belirlenecektir.  

Patojenin eşleşme tipleri (=Mating type) bölgede ilk kez ortaya konacaktır. İzmir ili Ödemiş, Ödemiş 

Bozdağ bölgesinde, Tire ve Bayındır ilçelerinde ve Muğla ili Datça ve Seydikemer ilçelerinde ve 

Afyonkarahisar ili Merkez, Dinar, Sandıklı, Bolvadin ve Şuhud ilçelerinde patates ekim alanlarında 

hastalık surveyi yapılmış, her tarladan 10-15 tek lezyonlu yapraklardan hastalıklı bitki örnekleri 

toplanmıştır. Toplanan örneklerin izolasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ve elde edilen izolatlar saf 

kültüre alınmıştır. 

 

Proje Başlığı Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni Ralstonia 

solanacearum’un Endofitik Bakterilerle Biyolojik Mücadele 

Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM-BS-14/04-04/02-05 

Proje Lideri Neziha GÜVEN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2015 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000TL TL           2017: 7000 TL 

2016: 7.000 TL            

Proje Özeti: Proje Özeti : 

Bu çalışmada; R. solanacearum etmeninin biyolojik mücadelesinde bitki gelişimini olumlu etkileyen 

endofitik bakterilerden yararlanma olanaklarının ve etkili bulunan endofitlerin bitki içinde kolonize 

olma durumunun araştırılması hedeflenmektedir.  

Bu amaçla, 2015 yılında endofitik bakterilerin izolasyonu amacıyla İzmir İli Ödemiş, Beydağ, Tire, 

Kiraz, Dikili ilçeleri ve Balıkesir ili Ayvalık İlçesi (Altınova)’ndeki patates üretim alanlarından 

ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde çiçeklenme dönemindeki sağlıklı patates bitkilerinden alınan 

örneklerden toplam 292 adet endofitik bakteri izole edilmiştir.  

2016 yılı çalışmalarında, izole edilen 292 adet endofitik bakteri izolatı için in vitro’da bitki gelişimine 

etki testleri (Fosfataz aktivitesi, Siderofor üretme aktivitesi ve Hidrojen siyanid üretimi) yapılmıştır. 



Aynı zamanda her bir bakteriyel endofit R. solanacearum etmenine karşı biyokontrol özellikleri 

açısından test edilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlara göre, 292 adet endofitik bakteri izolatı tartılı 

derecelendirme yöntemiyle değerlendirilmiş ve maksimum 100 değeri üzerinden in vitro testlerde 40 

ve üzerinde değer alan 43 adet izolat ümitvar görülmüştür. 

2017 yılı çalışmalarında, 43 adet izolat için in vitro bitki gelişimine etki testlerinden 

aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase üretme aktivitesi araştırılmıştır. Bunların 34’ü 

ACC deaminase aktivitesi gösterirken, 9’u negatif sonuç vermiştir. Pozitif sonuç gözlenen 34 izolat, 

iklim odasında in vivo biyokontrol etki testlerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. In vivo biyokontrol 

etki testleri ve endofitik bakterilerin bitki içinde kolonizasyonunun izlenmesi için ön denemeler 

kurularak kullanılacak olan yöntem belirlenmiştir. Yöntemin belirlenmesinin ardından In vivo 

biyokontrol etki testlerine başlanmıştır. Bu denemeler sonucunda en ümitvar görülen izolatların 

moleküler tanısı gerçekleştirilecek olup farklı bir denemeyle de bu endofitik bakterilerin bitki 

gelişimine etkisi ortaya konulacaktır.  

2018 yılı çalışmalarında, bir önceki yıl kullanılan Sultan Ecem çeşidinin temin edilememesinden dolayı 

Van Gogh çeşidine ait mini yumrular ile in vivo biyokontrol etki testleri gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda, önceki yıl en etkili olan 5 endofitik bakteri izolatı kullanılmıştır.  In vivo biyokontrol 

etki testi denemeleri Van Gogh çeşidi ile iki kez kurulmuş olup patojene karşı % 50-90 arasında etki 

gözlenerek ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 

10. Ülkesel Proje Adı 
KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Emel ÖREN  (Diyarbakır ZMAE) 

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 -Malatya 

Proje Lideri Özgül İYİGÜN ŞAHİN 

Proje Yürütücüleri Makbule YANAR-Dr. Talip YİĞİT-Abdullah DEMİR-Adnan 

CANBAY-Tahir MACİT-Oktay Turgay ALTUN-Bülent 

ALTAN-Abdullah AKIN-Prof. Dr. Hikmet Murat 

SİPAHİOĞLU 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 25.000 TL 

Proje Özeti : 

Sert çekirdekli meyve ağaçlarından özellikle kayısılarda sorun olan ‘Canditatus Phytoplasma 

prunorum’ (Avrupa Sert Çekirdekli Meyve Sarılığı) hastalığı hassas çeşitlerde önemli verim 

kayıplarına neden olmaktadır. Son yıllarda kayısı ağaçlarının yapraklarında sararma, ağaçlarda 

durgunluk ve kuruma belirtilerinin artmasından dolayı Malatya, Elazığ ve Erzincan illerinde 

çalışmalarımız yürütülmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında proje kapsamındaki illerde kayısı üretim 

alanlarında yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda ağaç varlığına bağlı olarak fitoplazma hastalığı 



benzeri belirti gösteren toplam 611 örnek toplanmıştır. DNA izolasyonunda Ahrens ve Seemüller 

(1992) izolasyon metodu kullanılmıştır. Elde edilen DNA’lar iki aşamalı PCR işlemine (Direkt PCR 

- Nested PCR) tabi tutulmuştur. Fitoplazma türlerinin belirlenmesinde 16S rDNA aplikonlarının 

sekans (dizi) analizi yönteminden yararlanılmıştır. Pozitif bant oluşturan 10 örnekten 4’ünde hastalık 

ermeni varlığı karakterize edilmiştir. Karakterizasyon çalışmaları neticesinde bu izolatların, ‘Ca. P. 

prunorum’ hastalık etmeni olduğu tespit edilmiştir. ‘Ca. P. prunorum’a ait 16S rDNA dizisi belirlenen 

4 adet izolatın nükleotid dizileri gen bankasına (NCBI) kaydedilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Malatya 

İlinden Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve Yeşilyurt İlçelerinde ‘Ca. P. prunorum’ Fitoplazma 

etmenine rastlanırken, Elazığ ve Erzincan illerinde hastalık bulgusuna rastlanmamıştır. Vektör 

böcekler ile ilgili yürütmüş olduğumuz çalışmalar sonucunda Malatya İli Doğanşehir İlçesinde kış 

aylarında çamlarda (Pinus spp.) toplanan böcek örneklerinde Psyllidae familyasına ait aynı zamanda 

‘Ca. P. prunorum’ fitoplazmasının vektör böceği olan Cocopsylla pruni (Scopoli, 1763) varlığı tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Canditatus Phytoplasma prunorum, Fitoplazma Hastalıkları, Vektör 

Böcekler. 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Ulusal Kayısı Genetik Kaynaklarında Bulunan Kayısı 

Çeşitlerinin Monilinia laxa’ya Karşı Reaksiyonlarının 

Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/21/A2/P4/5025 

Proje Lideri Özgül İYİGÜN ŞAHİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü -Malatya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 25.000 TL     2022: 20.000 TL      2023:5.000 TL 

Proje Özeti: 

Malatya İli sahip olduğu uygun iklim ve toprak şartları nedeniyle kayısı yetiştiriciliği bakımından 

büyük bir öneme sahiptir. 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 hassas olduğu bilinmektedir. Etmen genel olarak çiçek ve genç 

sürgünlerde yanıklıklara 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 reaksiyonlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada; öncelikle in vitro şartlarda M. laxa izolatları elde edilecektir. Çalışmada kullanılması 

için, elde edilen izolatların patojenisite testleri ve moleküler yöntemler kullanılarak tür teşhisleri 

yapılacaktır. En virulans iki izolat belirlenecektir. Daha sonra Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ulusal Kayısı Genetik Kaynaklarında bulunan 28 adet tescilli Kayısı 

Çeşitleri üzerinde arazi koşullarında in vivo şartlarda hastalığa karşı olan reaksiyonları 

belirlenecektir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ileriki yıllarda yapılacak melezmele ve 

ıslah çalışmalarına yol gösterici olacaktır.  

 

Proje Başlığı Malatya İli Kayısılarında Hop Stunt (HSVd), Peach Latent 

Mosaic (PLMVd) ve Apple Scar Skin (ASSVd) Viroidlerinin 



Araştırılması, Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Çeşitlerin 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/21/A2/P1/3854 

Proje Lideri Tuğba ÇEVİK AKOĞUL 

Proje Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü -Malatya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020-2021 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 25.000 TL  2022: 20.000 TL  2023: 5.000 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 yetiştirilen kayısı 

çeşitlerine karşı hassasiyeti ve genom bilgileri hakkında bugüne kadar kapsamlı bir çalışma 

yürütülmemiştir. Bu çalışma ile Malatya ili ve ilçeleri kayısı bahçeleri, damızlık ve fidanlıklarda 

survey çalışması yapılarak hastalık simptomu gösteren ve göstermeyen ağaçlardan örnekler alınacak 

ve soğuk zincirde laboratuvara getirilecektir. RT-PCR yöntemi ile testlenerek hastalık etmenlerinin 

varlık durumları ortaya konulacak ve elde edilecek izolatların moleküler karakterizasyonları 

yapılacaktır. HSVd, PLMVd ve ASSVd etmenlerinin Malatya ilinde yetiştiriciliği yapılan 

Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Hasanbey, Çataloğlu, Aprikoz, Roxana, Soğancı, Levent, Alkaya, Stark Early 

Orange kayısı çeşitlerine karşı reaksiyonları belirlenecektir. 

 

Proje Başlığı Malatya İli Kayısı Alanlarında Kurumalara Neden Olan 

Cytospora Kanserine (Syn: Leucostoma spp.) Karşı Mücadele 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P4/1677 

Proje Lideri Yusuf KARAKUŞ 



Proje Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü - Malatya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 ile 31.12.2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 20.000 TL       2021: 20.000 TL       2022: 12.000 TL           

Proje Özeti:  

Türkiye sahip olduğu uygun iklim koşulları ve toprak şartları ile birçok meyve türüne ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu meyve türlerinden biriside kayısıdır. Dünyada üretilen yaş kayısının ortalama 

800.000 tonu Türkiye tarafından üretilmektedir. Malatya ili ülkemizdeki kayısı ağacı varlığının 

yaklaşık % 45’ine sahip ve yıllara göre değişmekle birlikte 300-700 bin ton arasında üretim ile dünya 

yaş kayısı üretiminde birinci sırada yer almaktadır. 

Kayısı yetiştiriciliğinde önemli biyotik ve abiyotik sorunlar bulunmaktadır. Son yıllarda görülen 

iklimsel değişiklikler nedeniyle kayısı yetiştiriciliğinde önemli ürün kayıpları yaşanmaktadır. Kayısı 

üretimini etkileyen en önemli sorunlardan biride bitki koruma sorunlarıdır. Son yıllarda kayısı 

alanlarında görülen kısmi dal kurumaları ve ani kuruma şikâyetleri giderek artmış ve yapılan 

çalışmalarda Cytospora kanserinin bölgede yoğun olduğu belirtilmiştir. Kurumaların oldukça yaygın 

olması ve yapılan kültürel mücadelelerin yetersiz kalması sonucunda hastalık şiddeti her geçen yıl 

etkisini artırarak devam etmektedir.  

Bu çalışmada, bölgede yaygın kuruma etmeni olan Cytospora kanserine karşı kimyasal ve biyolojik 

mücadele olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir Çalışma iki aşamalı olarak yürütülecektir. İlk 

aşamada hastalık etmenine karşı mücadelede kullanılacak fungisitler in vitro koşullarda bölgede 

yaygın kuruma etmeni olan Leucostoma persoonii.’ye karşı testlenecektir. İkinci aşamada belirlenen 

dozlar, arazi koşullarında saksılı fidanlar üzerinde uygulanarak hastalık üzerine etkileri 

incelenecektir. Çalışma sonunda L. persoonii’ye karşı etkili olabilecek bir preparatı ortaya çıkarılması 

ve bölgedeki kayısı üreticilerinin sorunun giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin sunulması 

amaçlanmaktadır. 

 

Proje Başlığı Ateş Yanıklığı Hastalık Etmeni Erwinia amylovora’nın ((Burr.) 

Winslow et al.) Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P5/2065 

Proje Lideri Nesrin TUNALI 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 



Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 30.000 TL      2021: 30.000TL      2022: 20.000 TL 

2023: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

Proje kapsamında elma, armut ve ayva yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ve ateş yanıklığı 

hastalığının sorun olduğu; Bursa, Sakarya, Çanakkale, Antalya ve Isparta illerinden, bakteriyofaj 

izolasyonu için toprak ve bitki örnekleri, hastalık etmeninin izolasyonu için ise sadece hastalıkla 

bulaşık bitki örnekleri alınacaktır. Patojen bakteri izole edildikten sonra, klasik ve moleküler 

yöntemlerle tanılanacaktır. Daha sonraki aşamada bakteriyofajların izolasyonu yapılacak, 

saflaştırılacak, titrajları artırılarak ve en etkili faj izolatlarının seçimi plak yöntemine göre 

yapılacaktır. Elde edilecek bakteriyofajların Erwinia amylovora’ya etkileri in vitro, yarı in vivo ve in 

vivo koşullarda araştırılacaktır. Etkili bulunan bakteriyofajların moleküler yöntemlerle tanısı 

yapılacaktır. 

Bu kapsamda, 2020 yılında, Bursa, Sakarya, Antalya ve Isparta illerinden hastalık şüphesi ile 63 adet 

elma, armut ve ayva örneği toplanmıştır. Ateş yanıklığı etmeni Erwinia amylovora’nın 

tanılanmasında; farklı besi ortamlarındaki gelişim (MS, SNA), KOH ile gram reaksiyon, jelatinin 

hidrolize, oksidatif-fermentatif gelişim ve patojenisite testleri esas alınarak, elde edilen bakteri 

izolatlarının biyokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Yapılan biyokimyasal ve moleküler test 

sonuçlarına göre 19 adet Erwinia amylovora izolatı elde edilmiştir. 

 

11. Ülkesel Proje Adı 
NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Tülin KILIÇ  (Bornova ZMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER  

Proje Adı Uşak, Kütahya, Isparta ve Denizli İllerinde Nohutta Sorun Olan 

Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Karakterizasyonu 

İle Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/05 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 

Proje Lideri Gürkan BAŞBAĞCI 

Proje Yürütücüleri  

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 37.000 



Proje Özet: Uşak, Kütahya, Denizli ve Isparta illerinde 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen survey 

çalışmaları sonucunda 226 adet Rhizoctonia spp. izolatı elde edilmiş olup, bunların 187 tanesini 

(%82.74) multinükleat (MN) Rhizoctonia (R. solani), 18 tanesini (%7.96) binükleat (BN) Rhizoctonia 

ve 21 tanesini (%9.29) R. bataticola izolatları oluşturmuştur. Klasik tür teşhisine göre R. solani 

izolatlarının AG-4 ve AG-5 anastomosis gruplarına ait oldukları belirlenmiştir. Moleküler tür 

teşhisine göre ise, ITS gen bölgesi sekans analizine tabi tutulan 96 izolatın 23 tanesi R. solani AG-4-

HGII, 50 tanesi R. solani AG-5, 4 tanesi binükleat Rhizoctonia AG-K ve 19 tanesi ise R. bataticola 

olarak tanılanmıştır. Tüm izolatlar morfolojik karakterler bakımından incelenerek farklılıkları ortaya 

konulmuştur.  

In vitro patojenisite testi sonucunda en virülent fungus grubu %84.51 hastalık şiddeti ortalaması ile 

R. bataticola izolatları iken, bunu sırasıyla R. solani AG-5 (%76.33), binükleat Rhizoctonia AG-K 

(%69.95) ve R. solani AG-4-HGII (%68.48) izlemiştir.  

In vivo patojenisite testlerinde, R. solani AG-4 (U12) ve AG-5 (IS23) izolatlarının çıkış öncesi 

çökertene neden oldukları, binükleat Rhizoctonia AG-K (IS18) izolatının bitkilerde %76.60 oranında, 

R. bataticola (D33) izolatının ise bitkilerde %86.70 oranında hastalık şiddetine neden oldukları tespit 

edilmiştir.  

Çeşit reaksiyonu çalışmalarında, tüm nohut çeşitlerinin U12 ve IS23 izolatlarına karşı hassas 

reaksiyon gösterdiği, Azkan, Çakır, Gökçe ve Aksu çeşitlerinin IS18 izolatına karşı ümitvar sonuçlar 

verdiği, D33 izolatına karşı ise sadece Aksu çeşidinin ümitvar olduğu söylenebilir. Bu çalışmada 

tespit edilen R. solani AG-4 nohutta Türkiye için, binükleat Rhizoctonia AG-K ise nohutta dünya için 

ilk kayıttır. 

Anahtar Kelimeler Rhizoctonia spp., Nohut, Kök Çürüklüğü, Anastomosis Grup, 

Patojenisite, Its Gen Bölgesi, Çeşit Reaksiyonu 

 

12. Ülkesel Proje Adı 
NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Naim ÖZTÜRK  (Adana BMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 

Proje Lideri Ramazan GENCER 

Proje Yürütücüleri Danışman: Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2016 - 31/12/2018 

Projenin Toplam Bütçesi 60.000 



Proje Özet: Son yıllarda artış gösteren nar yetiştiriciliği beraberinde sorunları da getirmiştir. 

Özellikle hasat sonrası depolama aşamasında meydana gelen kayıplar epeyce önem kazanmıştır. Nar 

meyvelerinde çürüklük yapan fungal hastalık etmenlerinin başında, Alternaria spp., Botrytis cinerea, 

Coniella granati, Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides ve Penicillium spp. gelmektedir. 

Alternaria spp. narlarda iki farklı tip belirti oluşturmaktadır. Yaprak ve meyve yüzeyinde kahverengi 

lekeler yaparken, çiçek dönemindeki infeksiyonlar sonucu meyvede de iç çürüklüğüne neden 

olmaktadır. Kahverengi leke hastalığında meyve üzerinde kahverengi-siyah nokta şeklinde lezyonlar 

oluşurken, meyvelerde görülen iç çürüklükte ise meyve yüzeyinde herhangi bir belirti görülmediği 

halde meyve içi tamamen yada kısmen çürümektedir. 

Bu projede morfolojik ve AaltFor/AaltRev, ITS1/ITS4, RPB2DF/RPB2DR, EF1-728F/EF1-986R, 

Gpd-1/Gpd-2 primerleri kullanılarak yapılan moleküler teşhis çalışmaları sonucunda narda iç 

çürüklüklerine neden olan Alternaria türleri belirlenmiştir. 

Etmenlerin fungisitlere karşı in-vitro ve in-vivo koşullarda duyarlılık düzeyleri ve fungisitlerin 

etkililiklerinin belirlendiği denemelerde ED50 ve MIC değerlerine göre izolatların duyarlılıklarında 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Etkili bulunan fungisitlerle üretici bahçelerinde belirlenen ilaçlama 

programına göre iki yıl  yapılan fungisit denemeleri sonucunda tam çiçek dönemine yönelik 

hazırlanan programın etkili olduğu görülmüştür. Bu ilaçlama programı ile narlarda Alternaria 

türlerinden kaynaklanan meyve içi çürüklüklerinin yol açtığı kayıpların azaltılabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler Punica granatum L., Alternaria spp., iç çürüklük, fungisit, 

duyarlılık 

 

13. Ülkesel Proje Adı 
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Sedat EREN  (Diyarbakır ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı 

Ege Bölgesi’nde Bazı Pamuk Genotiplerinin Solgunluk 

Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No  TAGEM/BSAD/Ü/19/A2/P4/1956 

Proje Lideri  Dr. Sergül ÇOPUL 

Proje Yürütücü Kuruluş  Pamuk Araştırma Enstitüsü- Nazilli/Aydın 

Projeyi Destekleyen Kuruluş 
 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 – 31/12/2020 



Projenin Yıllara Göre Bütçesi 
2019 : 0 TL          2020:10.000 TL        2021:10.000 TL 

2022:10.000 TL 

Proje Özeti:  

Çalışmada materyal olarak 3’ü kontrol çeşit olmak üzere (Carmen-tolerant, Beren duyarlı, Flash ve 

Sezener 76-standart) toplam 8 adet pamuk çeşit ve çeşit adayı kullanılmıştır. Ayrıca pamuktan izole 

edilen virulenslikleri yüksek Vd11 (yaprak dökmeyen patotip) ve PYDV6 (yaprak döken patotip) 

izolatları suni inokulasyonlarda kullanılmıştır. 

İklim odasında tesadüf parselleri deneme deseninde 5 tekerrürlü bir saksı denemesi kurulmuş ve 

pamuk genotiplerinin Verticillium dahliae Kleb.’e karşı reaksiyonları konidi süspansiyon yöntemi ile 

0-4 skalası yardımıyla belirlenmiştir (Bejarano-Alcazar et al., 1995).               Tarla denemesi, hastalık 

etmeniyle doğal olarak bulaşık (yaprak dökmeyen patotip) kuruma ait tarlada, tesadüf blokları 

deneme deseninde yürütülmüştür. Bitkiler, % 5-10 ve % 50-60 koza açımı dönemlerinde, yapraktaki 

solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-4 skalası yardımıyla sayımlar yapılmıştır (Bejarano-Alcazar et 

al., 1995). Hasat sonrasında ise gövde kesitine göre, 0-4 skalası kullanılarak hastalık sayımları 

yapılmıştır (Wilhelm et al., 1974).   Saksı, yaprak ve gövde kesitinde hastalık şiddeti değerleri, indeks 

formülü yardımıyla hesaplanmıştır (Karman, 1971). Deneme de bazı verim özellikleri (kütlü pamuk 

verimi, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı) ve bazı lif kalite özellikleri (lif inceliği, lif uzunluğu, lif 

kopma dayanıklılığı, üniformite indeksi, kısa lif indeksi) ile ilgili değerlendirmeler de yapılmıştır.         

V. dahliae Kleb.’in propagül sayısı Kabir et al., (2004)’e göre belirlenmiştir. Denemelerde elde edilen 

tüm veriler JMP IN istatistik programı ile değerlendirilmiştir. 

 

14. Ülkesel Proje Adı 
BADEM ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. İlker KURBETLİ (Antalya BATEM) 

DEVAM EDEN PROJELER  

Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Badem Ağaçlarında Görülen 

Fungal Odun Dokusu Hastalıklarının Yaygınlığının Belirlenmesi 

Karakterizasyonu ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

(Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2794  

Proje Lideri Emel ÖREN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 30.000 - 20.000 - 10.000 



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 yaygınlığının 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 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 virülensleri patojenisite testine 

tabi tutularak belirlenecektir. Sera koşullarında, 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.  

 

 

Proje Başlığı Badem Et Leke Hastalığı’nın (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 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 - 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 31.300 - 20.000 - 20.000 

Proje Özeti: Badem Et Leke Hastalığı, bitkide klorofil alanını azaltarak erken yaprak dökümüne 

neden olup, verime etki etmektedir. Bu çalışmada, etmenin biyolojisinin tespiti ve moleküler 

karakterizasyonu ile hastalıkla kimyasal ve biyolojik mücadelesi amaçlanmaktadır. Bu projeyle 

ülkemizde hastalığın ilaçlama zamanını tespit edebilmek amacıyla etmenin biyolojisine ilişkin veriler 

ilk kez rapor edilmiştir. Mücadele programının zamanını belirlemek için etmenin biyolojisine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. 2019 ve 2020 yılı askospor uçuşlarıyla ortalama nispi nem ve ortalama yağış 

arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiş ve bu ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Hastalığın mücadelesine yönelik, 4 farklı fungisit ve 1 biyolojik preparat 2 farklı program şeklinde 



tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kullanılmıştır. İlave olarak, kültürel 

mücadele uygulamasında, sonbaharda bitkinin taç izdüşümüne ve yeşil aksamına %7 üre 

uygulanmıştır.  Hastalığın çeşit reaksiyonu çalışması için ise 7 farklı çeşit 4 tekerrürlü olarak doğal 

koşullarda deneme kurulmuştur. Aktif maddeler en etkili olandan sırasıyla; %25 Boscalid + %12 

Pyraclostrobin, 200g/l Fluopyram + 200g/l Tebuconazole, %50 Metalik Bakıra Eşdeğer 

Bakıroksiklorür, Fosforoz Asit ve son olarak %1.5 Pseudomonas fluorescens strain Pf1’dir. Sonuç 

olarak, ilk ilaçlama badem ağaçları çiçek yapraklarını döktükten hemen sonra 2. ve 3. İlaçlama ise 15 

gün aralıklarla olmak üzere 3 ilaçlamanın (Program A) uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

15. Ülkesel Proje Adı 
MERCİMEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Pınar SAĞIR  (Diyarbakır ZMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER  

Proje Başlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimekte Görülen Toprak 

Kökenli Fungal Hastalıkların Etmenleri, Yaygınlıkları ve 

Moleküler Karakterizasyonları ile Mücadele Olanaklarının 

Belirlenmesi (Doktora)  

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2735  

Proje Lideri Pınar SAĞIR 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2021-31/12/2023 

 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:25.000     2022:15.000     2023: 10.000 

Proje Özeti:  

Baklagiller arasında kültüre alınan en eski ürünlerden birisi olan mercimek  (Lens culinaris Medikus) 

bitkisine dair ilk kayıtlar, M.Ö. 13.000 yılına kadar uzanmaktadır. İçerdiği protein (% 20-30) ve 

mineral maddeler ile insan beslenmesinde ve samanı ile hayvan beslenmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Soğuğa, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı olması, besin elementince zengin olmayan 



topraklarda yetişebilmesi ve kışlık hububat ile ekim nöbetine girmesi nedeniyle ülkemizde çok geniş 

alanlarda yetiştirilmektedir. 

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. 

 

16. Ülkesel Proje Adı 
CEVİZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Serap TOKER DEMİRAY  (Adana BMAE)  

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı Orta Anadolu Ceviz (Juglans regia L.) Üretim Alanlarında 

Hastalık ve Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının 

Belirlenmesi ile Mücadelesi 

Proje Türü Entegre Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştirma Enstitüsü - Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Ülkem TANIKER 

Proje Yürütücüleri Dr. Ayşe ÖZDEM, Dr. Aynur KARAHAN, Dr. Vildan 



BOZKURT, Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Dr. Işıl ÖZDEMİR 

Dr. Mine SARAÇOĞLU, Heval DİLER, Servet UZUNOK, Dr. 

Süreyya ÖZBEN, Tülin SARIGÜL ERTEK, Hamza 

ŞENYURT, Erdoğan AYAN, Emrah KAYIŞ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum Tarım ve 

Orman İl Müd., Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022/31.12.2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 79.000    2.Yıl:  79.000   3.Yıl:  52.000   4.Yıl: 33.000 

Proje Özeti: 

Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından 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 ve zararlılar ile 

bulaşık ceviz örneklerinde bölgemizde daha önce tespit edilmemiş Botryosphaeria spp. ve Phomopsis 

spp., BAN ve Sinoxylon muricatum gibi hastalık ve zararlıların saptanmış olması, bu etmenlerin 

verimi azaltması ve başarılı bir entegre mücadele metodunun uygulanamaması verim kaybı sorununu 

arttırmıştır. Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından Ülkesel koordinatörlüğü yürütülen 

bu çalışmada ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlardan; Ankara, Çorum 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 ceviz bahçelerinde yapılacak sürvey çalışması ile tespit edilerek yaygınlık ve 

yoğunlukları belirlenecektir. Cevizde görülen yeni zararlı tür Sinoxylon muricatum (Linnaeus, 1767) 

(Coleoptera: Bostrichidae)’un mücadelesi için zararlının yoğun olarak bulunduğu tespit edilen bir 

bahçede kitle yakalama çalışmaları yapılacaktır. Dal kurumalarına neden olan en yaygın fungal 

hastalık etmenlerine karşı çeşit reaksiyon denemeleri ve bazı preparatların etkinlikleri kontrollü 

koşullarda belirlenecektir. Yeni tespit edilen bakteriyel hastalık etmenlerine karşı çeşit reaksiyon 

denemeleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler Ceviz, Ankara, Çorum, Kırşehir, hastalık, zararlı 

 

Proje Adı Marmara Bölgesi Ceviz (Juglans regia L.) Üretim Alanlarında 

Hastalık ve Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının 

Belirlenmesi ile Mücadelesi   

Proje Türü Entegre Projeler 

Bağlı Olduğu Proje Orta Anadolu Bölgesi Ceviz Üretim Alanlarında Hastalık ve 

Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının 

Belirlenmesi ile Mücadelesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Zühtü POLAT 

Proje Yürütücüsü Nesrin TUNALI, Mehmet Akif GÜLTEKİN, Cemil HANTAŞ, 

Pınar HEPHIZLI GÖKSEL, Dr.Erdal ORMAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Bursa,Bilecik,Sakarya,Tekirdağ, Edirne Tarım ve Orman İl 

Müdürlükleri 



Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:79.000TL 2023:79.000 TL 2024: 52.000 TL 2025: 

25.000 TL 

Proje Özeti:  

Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından 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 ve zararlılar ile 

bulaşık ceviz örneklerinde bölgemizde daha önce tespit edilmemiş Botryosphaeria spp. ve Phomopsis 

spp., BAN ve Sinoxylon muricatum gibi hastalık ve zararlıların saptanmış olması, bu etmenlerin 

verimi azaltması ve başarılı bir entegre mücadele metodunun uygulanamaması verim kaybı sorununu 

arttırmıştır. Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından Ülkesel koordinatörlüğü yürütülen 

bu çalışmada ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlardan; Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, 

Tekirdağ ve Edirne 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 ceviz bahçelerinde yapılacak sürvey 

çalışması ile tespit edilerek yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Cevizde görülen yeni zararlı tür 

Sinoxylon muricatum (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Bostrichidae)’un mücadelesi için zararlının 

yoğun olarak bulunduğu tespit edilen bir bahçede kitle yakalama çalışmaları yapılacaktır. Dal 

kurumalarına neden olan en yaygın fungal hastalık etmenlerine karşı çeşit reaksiyon denemeleri ve 

bazı preparatların etkinlikleri kontrollü koşullarda belirlenecektir. Yeni tespit edilen bakteriyel 

hastalık etmenlerine karşı çeşit reaksiyon denemeleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne, ceviz, hastalık, 

zararlı 

 

Proje Adı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ceviz Üretim 

Alanlarında Hastalık ve Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve 

Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Mücadelesi 

Proje Türü Ülkesel Proje 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Gülten Nisan OZAN 

Proje Yürütücüsü - 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Bitlis Tarım ve Orman İl 

Müdürlükleri 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl (2022)-98,000; 2.Yıl (2023)-60,500; 3. Yıl (2024)-

35,000; 4. Yıl (2025)-20,000 

Proje Özeti: 

Sert kabuklu meyve türleri içerisinde yer alan ceviz (Juglans regia L.), ülkemiz tarımı açısından 

önemli gelir kaynaklarından biridir. Dünyada ve ülkemizde kerestecilik, gıda ve sanayinin değişik 

kollarında kullanılmaktadır. 

Biyotik ve abiyotik faktörler ceviz üretiminde ciddi ölçüde verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. 

Biyotik faktörlerden olan hastalık ve zararlıların çeşitliliği, ceviz üretimini ciddi ölçüde etkileyen 

sorunların başında gelmektedir. Enstitü müdürlüğümüz konu uzmanlarının yapmış olduğu gözlemler, 

gelen çiftçi şikâyetleri ve AYK kararı ile Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ ve Bitlis illeri ceviz 

yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı alanlarda geniş bir çalışmanın yapılması planlanmıştır. Belirlenen 

ceviz alanlarında hastalık ve zararlılara ilişkin kapsamlı bir çalışma kaydı bulunmamaktadır.  Bu 

çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ceviz yetiştiriciliği yapılan alanlarda kurumaya, 



verim ve kalite kaybına neden olan hastalık etmenlerinin ve zararlı böcek türlerinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda 2022-2025 yılları arasında Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve Bitlis illerinde kapama 

ceviz bahçelerinde sürveyler gerçekleştirilecektir. Elde edilecek bakteri ve fungus izolatlarının 

klasik ve moleküler teşhisleri yapılacaktır. Yabancı ot ve zararlılar için de farklı yöntemler 

kullanılarak tür ve yoğunluklarının tespiti yapılacaktır. Hastalık ve zararlılar ile ilgili yürütülecek 

mücadele çalışmalarına, entegre mücadele prensiplerine uygun olacak şekilde hastalığın ya da 

zararlının zarar durumu dikkate alınarak yön verilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz, fungus, bakteri, zararlı, Eriophyoid, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, 

Bitlis 

 

Proje Adı Karadeniz Bölgesi Ceviz Üretim Alanlarında Hastalıkların 

Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi  

Proje Türü Ülkesel Proje 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Ümit ESER 

Proje Yürütücüsü Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN, Abdullah BALTACI 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Amasya Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 35.000 TL 2023: 35.000 TL 2024: 26.000 TL 

Proje Özeti: 

Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu üretimi azaltan en önemli 

faktörler hastalık ve zararlılardır. Son yıllarda bölgemizde ceviz üretimi yapılan alanlardan alınarak 

Tarım İl, İlçe Müdürlükleri ve çiftçiler tarafından Enstitümüze ulaştırılan hastalıklar ile bulaşık ceviz 

örneklerinin sayısında artış görülmektedir. Gelen örneklerde bölgemizde daha önce tespit edilmemiş 

yeni hastalıkların saptanmış olması ve bu etmenlerin verimi azaltması gibi sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Yeni tespit edilen meyve ve dal hastalık etmenlerine karşı başarılı bir entegre mücadele 

metodunun uygulanamaması verim kaybı sorununu arttırmaktadır. Ankara Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü tarafından Ülkesel koordinatörlüğü yürütülen bu çalışmada sorumluluk bölgemizde olan ve 

ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı; Samsun, Amasya ve Sinop illerinde bulunan bahçelerden 

toplanan bulaşık bitki örneklerinden laboratuvar koşullarında bölge için varsa yeni hastalık etmenleri 

izole edilecektir. Bu etmenlerin tür teşhisleri klasik yöntemler kullanılarak yapılacak, sürvey yapılan 

bahçelerdeki yaygınlık oranları tespit edilecektir. Elde edilen veriler Zirai Mücadele Teknik 

Talimatına aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz, Samsun, Amasya, Sinop, bakteri, fungus, hastalık 

 

Proje Adı Erzincan ve Gümüşhane İlleri Ceviz Üretim Alanlarında 

Hastalık ve Zararlılar ile Yaygınlık ve Yoğunluklarının Tespiti 

ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje Türü Entegre Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştirma Enstitüsü -Erzincan 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Yılmaz KARABIÇAK 

Proje Yürütücüsü Selahattin ALBAYRAK, Özkan BOZBEK, Serdar TUNCER, 

Dr.İsmail ALASERHAT, Fatih YILDIZ 

Dr. Salih KESKİN 



İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:56.000TL   2023:57.000TL   2024:50.000 TL   

2025:61.000TL 

Proje Özeti: Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu üretimi azaltan 

en önemli faktörlerden birisi hastalık ve zararlılardır. Son yıllarda bölgemizde; ceviz üretimi yapılan 

alanlardan alınarak Tarım İl, İlçe Müdürlükleri ve çiftçiler tarafından Enstitümüze ulaştırılan hastalık 

ve zararlılar ile bulaşık ceviz örneklerinde artış görülmektedir. Ayrıca, ceviz üretim alanlarında yurt 

dışında rapor edilen pek çok hastalık ve zararlının ülkemizde varlığı, yaygınlığı ve mücadelesi 

konusunda detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle ceviz üretim alanlarında hastalık ve 

zararlıların araştırılması, mevcut durumun ortaya konması, yeni tespit edilecek hastalık ve zararlıların 

mücadelesi ve bunlara karşı alınacak önlemlerin ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir. 

Yapılması planlanan bu çalışma ile bölgemizde ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Erzincan ve 

Gümüşhane illeri ceviz üretim alanlarında, güdümlü örnekleme metodu ile illerdeki toplam ağaç 

sayılarının %0,5’i periyodik olarak (Nisan ayından Eylül ayının sonuna kadar 15 günde bir) 

incelenecek, hastalık ve zararlı örnekleri toplanacaktır. Sürvey alanlarında yeni tespit edilecek 

hastalık etmenlerinin tür teşhisleri klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Ceviz 

Entegre Teknik Talimatında yer alan mevcut hastalıkların ise sürvey alanlarındaki bulunuş oranı ve 

yaygınlık oranları belirlenecektir. Yeni tespit edilen fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı 

çeşit reaksiyon denemeleri yapılacaktır. Sürvey çalışmaları esnasında ceviz bahçelerinden toplanan 

zararlı böcek ve akar türlerinin türleri ve bu türlerin yayılış alanları tespit edilecektir. Öncelikle sürvey 

çalışmaları sonucunda ceviz bahçelerinde zararlı olan yeni zararlı tür belirlenecek, daha sonra bu 

türün yoğunluk ve mücadelesi çalışmaları yürütülecektir. Elde edilen veriler Zirai Mücadele Teknik 

Talimatına aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz , Juglans regia L., Hastalık, Zararlı, Erzincan, Gümüşhane 

 

Proje Adı Orta Karadeniz Ceviz Üretim Alanlarında Hastalık ve 

Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi 

ile Mücadelesi 

Proje Türü Entegre 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştirma Enstitüsü -

Tokat 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Burcu ARSLAN 

Proje Yürütücüsü İlker POLAT- Yalçın KAYA- Bülent BAŞARAN- Arife 

YAĞCI- Hüseyin Bilal TAŞLIOĞLU- Zeliha Selcen ÖZMEN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2024 



Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:155.000 TL, 2022:89.000 TL, 2023:52.000 TL, 

2024:33.000 

Proje Özeti: 

Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından 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 hastalık ve zararlılar ile ilgili Enstitümüze iletilen 

problemlerin sayısında artış görülmektedir. Projenin Ülkesel koordinatörlüğünü yürüten Ankara Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsüne gelen örneklerde ise 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; Tokat İlinde 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 Tokat, Samsun, Amasya ve Sinop İlleri ceviz bahçelerinde yapılacak sürvey çalışması ile tespit 

edilerek yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Zararlılar ile ilgili yürütülecek mücadele 

çalışmalarına bu illerde tespit edilecek önemli yeni zararlı türün yoğunluğuna ve zarar durumuna bağlı 

olarak yön verilecektir. Yeni tespit edilen fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı çeşit 

reaksiyon denemeleri yapılacaktır. Elde edilen veriler Zirai Mücadele Teknik Talimatına 

aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz, Tokat, Samsun, Amasya ve Sinop İlleri hastalık, zararlı 

 

Proje Adı Ege ve Güney Marmara Bölgesi Ceviz Üretim Alanlarında 

Hastalık ve Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının 

Belirlenmesi ile Mücadelesi 

Proje Türü Entegre Mücadele (Ülkesel) 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Ramazan GENCER 

Proje Yürütücüsü Dr. Dilek POYRAZ, Dr. Barbaros ÇETİNEL, Ceyda 

YÜZBAŞI, Dr.Nursen ÜSTÜN, Dr. Tevfik TURANLI, Özge 

HELVACIOĞLU, Dr. Başak ÇİNKUL, İsmet ACAR 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 - 31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022- 78.000   2023- 72.000   2024- 53.000  2025- 31.000 

Proje Özeti: Ceviz üretimi, ülkemiz tarımında önemli gelir kaynaklarından birisidir. Son yıllarda Ege 

ve Güney Marmara Bölgesinde ceviz yetiştiriciliği giderek artmaktadır. Cevizin üretiminden 

tüketimine kadar geçen süreçte hastalıklar ve zararlılar önemli kayıplara neden olmaktadır. İl/İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlükleri, diğer tarımsal kurum ve kuruluşlar, fidanlıklar ve üreticiler tarafından 

özellikle yeni tesis edilen bahçeler başta olmak üzere sorunlar Müdürlüğümüze yansıtılmaktadır. 

Gerek arazi gözlemleri sırasında gerekse Müdürlüğümüze gelen ceviz fidanı, ağaç ve meyve 

örneklerinde hastalık ve zararlıların neden olabileceği sorunlar dikkati çekmektedir. Bu sorunların 



çözülebilmesi için ceviz fidanlıklarında, genç-yaşlı ceviz bahçelerinde, meyve hasadı ve depolama 

esnasında karşılaşılabilecek hastalık ve zararlıların tespitine ve mücadelesine yönelik kapsamlı bir 

çalışma yapılması gerekmektedir. Böylece hastalık ve zararlıların neden olduğu verim kayıpları en 

aza indirilebilecektir.  

Bu amaçla planlanan proje kapsamında, ceviz yetiştiriciliği yapılan Ege ve Güney Marmara Bölgesi 

ceviz üretim alanlarında ve bazı ceviz fidanlıklarında ceviz vejetasyonu süresince farklı dönemlerde 

sürvey yapılacak, şüpheli örnekler alınarak laboratuvarda analiz edilecek, elde edilen fungal ve 

bakteriyel etmenlerin tanısı klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Sürvey yapılan 

bahçelerdeki hastalık etmenlerinin bulunma durumları belirlenecektir. Zararlı böcek ve akar türleri 

ceviz bahçelerinde yapılacak sürvey çalışması ile tespit edilerek yaygınlık ve yoğunlukları 

belirlenecektir. Hastalık ve zararlılar ile ilgili yürütülecek mücadele çalışmalarına, entegre mücadele 

prensiplerine uygun olacak şekilde hastalığın ya da zararlının zarar durumu dikkate alınarak yön 

verilecektir. Özellikle kurumalara neden olan dal, gövdede tespit edilecek önemli fungal ve bakteriyel 

hastalık etmenlerine karşı çeşit reaksiyon denemelerinin yapılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz, hastalık, zararlı, akar, mücadele 

DEVAM EDEN PROJELER 

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 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 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. Her iki hastalık ceviz üretiminde %50’den fazla verim kayıplarına neden olmaktadır. 

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 ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN’a neden olan etmenleri saptamak ve 

yaygınlık oranını belirlemek amacıyla Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illeri ceviz plantasyonlarında 

2019 yılında survey yapılmıştır. Tanısı yapılan Xaj izolatları ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bakteriyoloji Laboratuarı stoklarındaki Xaj izolatlarıyla arasındaki benzerlikleri karşılaştırmak için 

rep-PCR, ayrıca; Multi Locus Sequence Analysis (MLSA) ve Variable Number of Tandem Repeat 

(VNTR) kullanılarak karakterizasyon da yapılacaktır. Ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN’a karşı 

entegre mücadele olanakları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bunlar; antagonist bakterilerin 

izolasyonu, patojenlere karşı in vitro etkililik testleri, ham ceviz meyve ve fidanları üzerinde in vivo 

etkililik testleri, etkili bulunan yararlı bakterilerin bakırlı preparatlarla in vitro uyum testi, farklı 



bakırlı bileşik formulasyonları, bazı kimyasal uyarıcılarla in vitro ve iklim odası testleri, üretici 

bahçesinde yapılacak mücadele çalışmalarıdır. Bu projeyle, ülkemizde her iki hastalığa neden olan 

bakteriyel etmenin rep-PCR ile birlikte ilk kez MLSA ve VNTR yöntemleri kullanılarak moleküler 

karakterizasyonu yapılacaktır. Bu çalışma survey kapsamındaki ceviz plantasyonlarında ceviz 

bakteriyel yanıklığı ve BAN hastalıkları hakkında daha detaylı verilerin elde edileceği ilk çalışma 

niteliği de taşıyacaktır. 

Bu proje kapsamında ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN hastalığından esas sorumlu bakteriyel etmen 

(Xaj) çalışmaları doktora tez projesi olarak çalışılacaktır. 

 

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 -Erbeyli 

Proje Lideri Dr. Özlem DOĞAN 

Proje Yürütücüleri Dr. Barbaros ÇETİNEL, Gül KURUOĞLU AŞCI  

Eşref TUTMUŞ, Mehmet GÜLCE, Duygu BİROL 

Ümran AKSU 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 45.000 TL 

Proje Özet 

İncir yetiştiriciliği; ülke ve bölgemiz ekonomisi için çok önemli olup, verim çağındaki incir 

ağaçlarında ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan sorunların başında “Kök Uyuzu” olarak da bilinen 

Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill.) hastalığı gelmektedir. R. necatrix’e karşı bahçe 

koşullarında çok etkin bir ilaç mevcut değildir. Kültürel önlemler ise doğru ve zamanında uygulanırsa, 

sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır.  

Bu çalışmada; Rosellinia kök çürüklüğü hastalığı ile mücadelede daha etkin olanakların araştırılması 

ve ağaç ölümleri ile sonuçlanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Hastalığın mücadelesinde etkinlikleri araştırılan uygulama materyalleri ; %3’lük göztaşı (bakır 

sülfat), bakır sülfat pentahidrat, Tolclofos-methyl, Prochloraz, Fosetyl-al, Fosforoz asit, Thiophanate-

methyl, Chlorathalonil olarak 8 kimyasal, Trichoderma harzianum  ve Arthrobacter sp. içerikli 2 

biyolojik ajan preparatı, sıvı yarasa gübresi ve Elektro Aktive Su, arazi denemelerinde de solarizasyon 



uygulaması 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. Saksı denemelerinde öne çıkan ve etkinlik denemeleri araziye taşınan 5 fungisit 

belirlenmiştir. Bu fungisitler; Göztaşı (%’3lük), fosforoz asit, Thiophanate-methyl, Tolclofos-

methyl, Prochloraz olup, saksı denemelerinde ki etkilerinin %49 ile %80 arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. 2020 yılında yürütülen arazi denemelerinde ise en etkili uygulamanın yaklaşık %79 ile 

solarizasyon uygulaması olduğu, bunu %56,4 ile prochloraz  ve  %52.6 ile fosforoz asit 

uygulamaları takip etmiştir.  

Anahtar Kelimeler incir, Rosellinia necatrix, fungusit, solarizasyon, biyolojik ajan, 

sıvı yarasa gübresi, Elektro aktive su. 

 

Proje Adı Aydın İli’nde İncir Pası (Cerotelium fici) Hastalığının 

Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Bazı 

Fungisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/13 

Proje Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü-Erbeyli 

Proje Lideri Gül KURUOĞLU AŞCI 

Proje Yürütücüleri Dr. Özlem DOĞAN, Dr. Dilek POYRAZ, Mehmet GÜLCE 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 30.000 TL 

Proje Özet 

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-

2020 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 etkinlik 

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 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı İncirde Dal Kanseri Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin 

Belirlenmesi, Çeşit Reaksiyonları ve Hastalığın Mücadelesinde 

Sıcak Su Uygulamalarının Etkisi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/21/A2/P1/2679  

Proje Lideri Dr. Dilek POYRAZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 30.000 TL  2022: 27.000 TL    2023: 13.000 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. Bu 

çalışma ile incirde dal kanseri hastalığı Türkiye’de ilk defa projelendirilerek incir yetiştiriciliği 

yapılan alanlarda geniş kapsamlı olarak ele alınacaktır.   

Proje kapsamında; Ege Bölgesinde Aydın ve İzmir illerinde, Marmara Bölgesinde Bursa ilinde incir 

yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda surveyler yapılarak, hastalık belirtilerini gösteren örnekler 

alınacaktır. Bu örneklerden izolasyonlar yapılarak fungal izolatlar elde edilecektir. Elde edilecek 

fungal izolatların morfolojik ve mikroskobik özellikleri dikkate alınarak, moleküler yöntemlerle 

tanısı yapılacaktır. Tanısı yapılan fungal etmenlere karşı Türkiye’de yetiştirilen tescilli 10 dişi ve 10 

erkek 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.  

Bu çalışma sonunda incirde dal kanseri hastalığına neden olan fungal etmenler hastalığın belirtileri 

ile ilişkilendirilerek tespit edilecektir. 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.  

Projenin Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Erbeyli İncir Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 2021-2023 yıllarında yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

18. Ülkesel Proje Adı 
AYÇİÇEĞİ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Tuğba Hilal KILIÇ  (Edirne TTAE)  

 

19. Ülkesel Proje Adı 
ŞEFTALİ VE NEKTARİN ENTEGRE MÜCADELE 

ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)  

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Doğu Akdeniz Bölgesi Şeftali ve Nektarin Üretim Alanlarında 

Sorun Olan Viroidlerin Moleküler Olarak Tanımlanması, Olası 

Vektörlerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2088 

Proje Lideri Dr.Pakize GÖK GÜLER 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 30.000TL, 2021: 30.000TL, 2020: 25.000TL 

Proje Özeti:  

Ülkemizde sert çekirdekli meyve türlerinin üretim materyalinin büyük çoğunluğu yurt dışından temin 

edilmektedir. Ülkemiz ve bölgemizde yaygın olarak yetiştirilen şeftali ve nektarin türlerinde üretim 

materyallerinin ithalat ve ihracatında karantina etmeni viroidler açısından testlemeler son yıllarda 

başlamıştır. Oysa bölgemizde son 15 yıl içerisinde pek çok şeftali ve nektarin çeşidi getirilmiş olup 

bölgemizde bu çeşitler halen yetiştirilir durumdadır.  

Bu çalışmanın amacı; bölgemizde şeftali ve nektarin bahçelerinde varlığı tesbit edilen, PLMVd ve 

HpSVd etmenlerinin varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi çeşit düzeyinde bu hastalıklarla 

enfekteli çeşitlerin ortaya konması ve bunların aşı gözü kaynağı olarak kullanımının engellenmesi, 

bölge üreticisinin bu hastalıklar ve ekonomik kayıpları konusunda eğitilmesi, sertifikasyon ve 

karantina amaçlı incelenen sert çekirdekli meyve ve üretim materyallerinde etmenin taranması ve 



saptanması için teşhis protokollerinin oluşturulması, varsa olası vektörlerinin belirlenmesi, anaç stok 

parsellerinde bulaşıklık belirlenen alanlarda viroidden ari materyal temini için yöntemlerin 

araştırılmasıdır. 

Bir karantina etmeni olan PLMVd’nin ülkemizde yayılmasının önlenmesi açısından üretim 

alanlarında yaygınlığının belirlenmesi, üreticinin ve uzmanların bu etmen hakkında bilgilendirilmesi 

ve gerekli karantina tedbirlerinin alınması ile mümkün olacaktır. Etmenlerin taşınması ve 

çoğalmasında, kültürel bakım işlemlerinin yanı sıra, genetik faktörlerin de etkisinin olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda yapılacak bu proje ile PLMVd'nin farklı farklı türler üzerinde gerçekleşen 

enfeksiyonlarında genetik çeşitliliğinin Yeni Nesil Dizileme (YND) teknolojileri ile ortaya konması 

da araştırılacaktır. Seçilen örneklerde gerçekleşirilecek YND çalışmaları ile PLMVd’ye ait genetik 

çeşitlilik tespit edilmeye çalışılacak, ayrıca farklı genetik çeşitliliğe sahip PLMVd genomlarının elde 

edilmesi durumunda elde edilen her bir genoma spesifik primer-probe tasarımı gerçekleştirilerek 

sertifikasyon ve karantina analizlerinde kullanıma sunulacaktır. Bunun yanında şeftalide enfesiyona 

neden olan olası diğer viral etmenlerin de varlığı YND çalışmaları ile belirlenmeye çalışılacaktır. 

 

20. Ülkesel Proje Adı 
ELMA ARMUT AYVA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Ayşe ÖZDEM  (Ankara ZMMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı 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 (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2565  

Proje Lideri Tülin SARIGÜL ERTEK 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020- 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021- 75.000 TL   2022- 25.000 TL    2023- 21.000 TL 

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. 

 

Proje Başlığı Antalya, Burdur ve Isparta İllerinde Armut Ağaçlarında Gövde 

ve Dal Kanserlerine Neden Olan Fungal Etmenlerin ve 

Mücadelesinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/21/A2/P1/2400 

Proje Lideri Dr. İlker KURBETLİ 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem - 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 30.000 TL     2022: 30.000 TL        2023: 10.000 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 ve yaygınlık oranlarının 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. 

 

 

21. Ülkesel Proje Adı BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ 

SONUÇLANAN 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 Dr.Serdar TUNCER 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü -Erzincan 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi  2017: 10.000    2018: 4000     2019: 3000     2020: 3000 

 

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. 

 

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 - Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 



Proje Başlangıç Yılı 2016 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016; 20.000 2018; 15.000 2019; 5.000 

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 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 MALDI-TOF analizleri yapılacaktır. Tür teşhisi yapılan 

bakteri izolatlarından ümitvar olan izolatlar ile biyopestisit formülasyon çalışmaları gerçekleştirilerek 

laboratuvar koşullarında elde edilen biyopestisitlerin hastalık etmeni üzerindeki etkileri in-vitro ve 

in-vivo olarak değerlendirilecektir. 

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Bağ Alanlarında Botryosphaeria Geriye 

Ölüm Hastalığına Neden Olan Türlerin Saptanması ve Hastalığa 

Karşı Fungal Endofitlerle Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

(Doktora) 

Proje Türü  

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri İzzet Bülbül 

Proje Yürütücüsü İzzet Bülbül- Doç. Dr. D. Soner AKGÜL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Çukurova Üniversitesi Zir. Fak. Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 72.000    2023: 67.000      2024:57.000 

Proje Özeti: 

Türkiye, bağ alanı ve üzüm üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. 2019 yılı 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 4,054,387 dekar alanda toplam 4,100,000 ton üzüm üretimi 

yapılmaktadır. Bu bağlamda, asma gövde hastalıkları üzüm üretimi için önemli bir sorundur. Bu 

hastalıklarından Botryosphaeria spp türleri üzüm üretiminin yapıldığı alanlarda asmalarda zayıflama 

ve geriye doğru ölüme neden olup bağcılıkta dünya çapında ciddi ekonomik kayıplara neden 

olabilmektedir. Hastalığa neden olan bu etmenlerin kontrolü için günümüzde etkili bir mücadele 

yöntemi yoktur. Bitkilerle beraber yaşayıp hastalığa neden olmayan ve endofit olarak adlandırılan 

mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bunların bitki hastalıklarına karşı potansiyel biyolojik kontrol 

etmenleri olarak kullanımıyla ilgili önemli çalışmalar bulunmaktadır. Yapılacak olan bu çalışmada 



Doğu Akdeniz Bölgesi bağ alanlarında surveyler yapılarak Botryosphaeriaceae türlerinin saptanıp 

hastalığın yaygınlık durumu ortaya konulacaktır. Enfekteli örneklerden etmenlerin izolasyonundan 

sonra morfolojik ve moleküler teşhisleri yapılacaktır. İzolasyon çalışmalarıyla ayrıca fungal 

endofitler elde edilecektir. Asmadan izole edilecek olan endofit fungusların laboratuvar ve arazi 

şartlarında antagonistik potansiyeli ve bu endofitlerin bitki bünyesine farklı metotlarla uygulanması 

ile hastalığın hem fidan hem de yetişkin dönemdeki şiddetini azaltma potansiyeli araştırılacaktır. 

Çalışmanın sonucunda ise Asmada Botryosphaeria Geriye Ölüm Hastalığı’nın yarattığı ekonomik 

kayıpların azaltılması, bu hastalığın mücadelesine farklı bir alternatif yöntemin bulunması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler   Bağ, Botryosphaeria Geriye Ölüm Hastalığı, Fungal Endofit, PCR,  

Biyolojik mücadele 

 

Proje Adı Şanlıurfa ve Adıyaman İlleri Biber Üretim Alanlarında 

Xanthomonas Türlerinin Belirlenmesi ve Faydalı Bakteriler ile 

Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi  

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Deniz ÇAPLIK 

Proje Yürütücüsü - 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 68.500 (1.yıl), 60.000 (2.yıl), 18.000 (3.yıl) 

Proje Özeti: 

Biber (Capsicum annuum L.), Dünyada ve ülkemizde gerek baharat gerekse sebze olarak tüketilen 

Solanaceae familyasından Capsicum cinsine ait önemli bir kültür bitkisidir. Biber yetiştiriciliği 

süresince birçok hastalık etmeninden etkilenmekte olup bunlar önemli oranda verim ve kalite 

kayıpları oluşturabilmektedir. Bu etmenler içerisinde bakteriyel hastalıklar da önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Biberde en çok görülen bakteriyel hastalık ise Xanthomonas spp.’lerin neden olduğu 

bakteriyel leke hastalığıdır. Bu etmenler uygun koşulları buldukları zaman ciddi ekonomik kayıplara 

neden olabilmektedir. 

Üreticiler bakteriyel hastalıklar ile mücadelede daha hızlı sonuç aldıklarını düşündükleri için bakırlı 

preparatlar kullanarak kimyasal mücadele yöntemini tercih etmektedir. Ancak bilinçsiz olarak 

kullanılan sentetik kimyasal pestisitler hastalıkla mücadelede uzun dönemde fayda yerine zarar 

oluşturmakta ve mücadelede etkisiz kalmaktadır. Ayrıca bunun dışında hastalık etmenlerinin kısa 

sürede kullanılan sentetik pestisitlere karşı dayanıklılık geliştirmesi de pestisitlerin yaygın görülen 

olumsuzluklarından biridir. Yine zamansız ve gereksiz ilaç kullanımı sonucu pestisitlerin çevreye, 

bitkiye, insan ve yararlı canlılar üzerine olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle bakteriyel 

etmenler ile kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek etkili ve doğa dostu farklı stratejilerin 

araştırılması önem arz etmektedir. Bu anlamda hastalıklar ile biyolojik mücadele bu stratejilerin 

başında gelmektedir.  

Bu amaçla 2022-2024 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli oranda biber üretim 

alanlarına sahip Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yürütülecek bu çalışma ile biberde hastalık oluşturan 

bakteriyel leke hastalık etmelerinin (Xanthomonas spp.) tespiti için uygun dönemlerde arazi 

kontrolleri gerçekleştirilerek elde edilecek izolatların tanısı morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve 

moleküler olarak yapılacak ve illerin hastalık yönünden durumları ortaya konulacaktır. Ayrıca yine 

hastalık etmenlerinin izole edildiği arazilerdeki sağlıklı biber bitkileri alınacak bunların kök boğazı, 

kazık kök, yaprak, gövde ve meyvelerinden endofitik ve epifitik olarak yaşayan farklı faydalı 

bakterilerde tespit edilecektir. Tespit edilecek faydalı bakterilerin arazi çalışmaları neticesinde yaygın 

olarak belirlenen hastalık etmenleri üzerine antagonistik etkileri ile biber bitkisinin gelişimi üzerine 

olan etkileri hem labaratuvar koşullarında (in-vitro) hemde sera koşullarında saksılarda (in-vivo) 



koşullarda belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler   Biber, Bakteriyel Leke, Xanthomonas türleri, Biyolojik Mücadele, Endofit, 

Epifit Bakteriler 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesinde Uçkurutan Hastalığına Neden Olan 

Phoma tracheiphila(Petri) Kantsch. And Gik. Etmenine Karşı 

Bazı Turunçgil Çeşitlerin Reaksiyonu ile Endofit Funguslarve 

Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü – Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Efkan AKÇALI 

Proje Yürütücüsü Dr. Serap TOKER DEMİRAY - İzzet BÜLBÜL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 66.000-56.000-51.000 

Proje özeti: 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Mersin ve Hatay illerinde turunçgillerde 

uçkurutan hastalığına neden olan Phoma tracheiphila‘nın yaygınlığı ve hastalık şiddeti, bölgede 

yaygın olarak üretimi yapılan turunçgillerin etmene karşı reaksiyonu, bor bileşiklerinin(borik asit, 

boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, disodyum oktaborat tetrahidrat, sodyum perborat tetrahidrat) 

koruyucu etkisinin belirlenmesi ve endofit fungusların dayanıklılığı artırmada etkinliğinin tespiti 

amaçlanmıştır. Bu amaçla; Adana, Mersin ve Hatay illerinde sürveyler yapılarak hastalığın yaygınlığı 

ve şiddeti ortaya konulacaktır. Enfekteli örneklerden etmenin ve sağlıklı bitkilerden endofit 

fungusların izolasyonuile morfolojik ve moleküler olarak teşhisi yapılacaktır. Patojenisite çalışması 

sonucu virülensliği en yüksek olan izolat belirlenerek In vitro koşullarında beş farklı bor bileşiğinin 

altı farklı konsantrasyonu ve izole edilen endofit fungusların etkinlikleri saptanacaktır. Etmene karşı 

en yüksek etkiyi gösteren uygulamalar sera koşullarında denenecektir. Ayrıca, bölgede yaygın olarak 

üretimi yapılan ve/veya üreticiler tarafından tercih edilen yeni turunçgil çeşitlerinin etmene karşı 

reaksiyonları da ortaya konacaktır. Böylece, etkinliği belirlenen çevre dostu uygulamaların hastalıkla 

mücadelede kullanım olanakları beirlenerek uygulamaya aktarımı sağlanabilecektir. Elde edilen 

sonuçların düzenlenecek eğitimler ve yayınlar ile teknik personel ve üreticilere ulaştırılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler   Turunçgil, Phoma tracheiphila,bor,fungal endofitler 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Çilek Üretim Alanlarındaki Önemli Kök Çürüklüğü Etmenleri 

İle Trichoderma spp.’ nin Moleküler Karakterizasyonu ve 

Hastalığa Karşı Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

(Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P5/2558  

Proje Lideri Durmuş ERDURMUŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü – Ankara  

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 



Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 - 31/12/2020  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 40.000       2022: 20.000        2023: 20.000 

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. Bitkihastalıklarının 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 etmeniolup 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. 

 

Proje Başlığı 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 

(Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P5/2728 

Proje Lideri Ümit ESER 

Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Samsun 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2021 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 35.000       2022: 35.000     2023: 10.000 

Proje Özeti:  

Bu çalışmada; doğada yabani ortamlarında 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 sera ve tarla koşullarında etkileri belirlenecektir.  

Ayrıca tarla koşullarında endofit içeren ve endofit içermeyen çim bitkilerinin tarımsal özellikleri 

değerlendirilerek karşılaştırılacaktır. 

 

Proje Başlığı Yerfıstığında Gövde Çürüklüğü (Sclerotium rolfsii) Hastalığı ve 

Aflatoksin Oluşumuna Karşı Rizobakterilerin Biyolojik 

Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/21/A2/P5/2731 

Proje Lideri Dr. Işılay LAVKOR   

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 23/10/2020-31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 40.000   2022: 25.000    2023: 10.000 

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 nedenle alternatif mücadele yöntemlerinin 

kullanılmasına ihtiyaç vardır. 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. Söz konusu proje ile 



yerfıstığında gövde çürüklüğü hastalığı ve aflatoksin sorunu giderilmeye çalışılacak, elde edilecek 

sonuçlar diğer bilimsel çalışmalara kaynak sağlayacaktır. Bu yönü ile çalışma özgün olup, ülkemizde 

yerfıstığında rizobakterilerin, gövde çürüklüğü hastalığı ve aflatoksin oluşumuna karşı etkinlikleri ilk 

kez belirlenecektir. 

 

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 - Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020- 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 15.000  2018: 5.000  2019: 5.000 

Proje Özeti:  

Kök kanseri ile mücadelede, biyolojik mücadele yöntemleri hakkında çalışmalar yapılmış olmasına 

rağmen, Bitki Büyüme Düzenleyici Bakteriler [(Plant Growth Promoting Rhizobacteria, (PGPR)]’in 

patojene etkisi üzerine araştırmalar Dünyada ve Türkiye’de daha azdır. Ayrıca izolasyonu diğer 

bakterilere göre daha zor olan Agrobacterium türleri (Fitopatoloji, 2006) ile ilgili çalışmalar da sınırlı 

sayıda bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan biyolojik kontrol ajanlarının da invitro koşullarda 

daha etkili olduğu, patojenin her izolatına etkili olmadığı bilinmektedir. Bu proje kapsamında, meyve 

bahçeleri ve fidanlıklarda ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen, fidan ve toprakta uzun süre canlı 

kalabilen ve etkili bir mücadelesi bulunmayan kök kanseri etmeni, (Agrobacterium 

tumefaciens=Rhizobium radiobacter) ile mücadelede Büyüme Düzenleyici Bakteriler’in direkt ve 

indirekt etkilerinin araştırılması ve biyokontrol ajanı olarak potansiyellerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Bitki Büyüme Düzenleyici Bakteriler’in fidan gelişimi üzerine 

etkilerinin saptanması da amaçlar arasında yer almaktadır. Materyal olarak elde ettiğimiz PGPR 

bakteriler, besi yerleri ve çeşitli kimyasallar, metod olarakta klasik ve moleküler teknikler 

kullanılmıştır. Bu dönemde 30 urlu bitkiden izolasyon yapılmış olup hem bunlardan elde edilen 

izolatların hemde daha önce elde edilen izolatların biyokimyasal, patojenite ve Real time PCR ları 

yapılmıştır. Ayrıca elde edilen PGPr bakterilerin Sıvı NIBRIB testleri gerçekleştirilmiştir. 

Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter)’in izolasyonunda ve patojenisitesinde 

sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle PGPR’ların antogonistik ve siderefor etkisinin gelişmesi 

testlerine geçilememiştir. İzolasyon çalışmaları devam etmektedir. 

 

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 (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/1416 

Proje Lideri Senem TÜLEK 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018:20.000  2019: 20.000    2020: 15.000    2021: 15.000 

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 52 

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. 2020 yılında patojenisite ve misel 

uyum çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca mücadele çalışması için Beypazarı bölgesinde iki farklı 

tarlada, Bartın da ise sera şartlarında hastalığın görüldüğü alanlarda beş farklı aktif ile denemeler 

kurulmuştur. 

 

22. Ülkesel Proje Adı BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Mustafa ÖZDEMİR  (Ankara ZMMAE) 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Bitki Sağlığı Mikroorganizma Kültür Koleksiyonunun 

Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P3/2792  

Proje Lideri Dr. Aynur KARAHAN 



Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 29.500 TL    2022: 17.500 TL    2023: 13.500 TL 

2024: 13.500 TL    2025: 14.500 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. Bu çalışma 

Bitki Hastalıkları ve Biyolojik Mücadele Bölümleri laboratuvarlarında 2021-2026 yılları arasında 

yürütülecektir.  

Proje 2020 yılı içerisinde Bitki Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Grup Toplantısında 

yeni teklif olarak sunulmuştur. Araştırma Yönetim Komitesi’nde 2020 yılı içerisinde görüşülerek 

kabul edilen projenin çalışmaları 2021 yılında başlayacaktır. 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

     23. MÜNFERİT PROJELER 



Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Bornova 

Proje Lideri Ceren CER 

Proje Yürütücüleri  

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 60.000 

Proje Özet:  

Dünyada ve ülkemizde karanfil üretiminde karşılaşılan en yaygın ve tahripkâr biyotik etmen, 

Fusarium solgunluğuna sebep olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod)’dir. İzmir ili’nde 

özellikle her yıl karanfil üretiminin yapıldığı örtü altı alanlarda, Fusarium solgunluğunun yarı yarıya 

ürün kaybına neden olduğu yapılan ön çalışmayla belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında, 2016 yılı Nisan-

Ağustos ayları arasında İzmir’in Merkez, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde örtü altı kesme 

çiçek karanfil alanlarında yapılan survey ve izolasyon çalışmaları sonunda hastalığın bulunma 

oranının ortalama %55 civarında olduğu saptanmış, toplam 100 Fusarium spp. izolatı izole edilmiştir. 

İzolatların patojenisitesi ve virulenslikleri 3 farklı metotla değerlendirilmiş, seçilen 52 izolatın klasik 

tanılamaları, 100 izolatın da moleküler tanılamaları yapılmıştır. TEF1-α gen bölgesi sekanslanarak 

moleküler tanılamaları yapılan tek spor izolatların 84’ü Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, 16’sı ise 

Fusarium proliferatum olarak tanılanmıştır. Daha sonra 84 Fod izolatı ırk tanılama çalışmalarına tabi 

tutulmuş ve izolatlardan 67’sinin Fod ırk 2, 16’sının ise Fod ırk 1/8 olduğu belirlenmiştir. Karanfil 

Solgunluğu ile mücadele çalışmalarında, öncelikle in vitro’da virulensi yüksek 7 izolatın 6 fungisite 

ait ED50 (µg/ml) ve MIC (µg/ml) değerleri belirlenmiş, en iyi sonuç prochloraz ve bunu takiben 

bromuconazole’den alınmıştır. In vivo çalışmalarda ise %71,22 etki ile bromuconazole en etkili 

sonucu vermiştir. Sera çalışmalarımız toprak dezenfeksiyonu uygulamaları ve fungisit 

denemelerinden oluşmuştur. Toprak dezenfeksiyonu uygulamaları 3 üretim sezonu boyunca (2015-

2016; 2016-2017; 2017-2018), fungisit denemeleri ise iki üretim sezonunda (2016-2017; 2017-2018) 

ticari üretim yapan seralarda gerçekleştirilmiştir. Toprak dezenfeksiyon uygulamalarında 1. üretim 

sezonunda %76,3 etki ile solarizasyon, 2.ci’de % 77,2 ile dazomet, 3.cü’de % 86,30 ile dimethyl 

disulfide (DMDS) en iyi uygulamalar oluştur. Fungisit denemelerinde 2016-2017 üretim sezonunda, 

fide bulaşıklığının çok yüksek ve parseller arasında varyasyonun yüksek olması, 2017-2018 üretim 

sezonunda ise hastalığın çok düşük olması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, Fusarium proliferatum, ırk 

2, ırk 1/8, solarizasyon, dimethyl disülfide (DMDS), fungisit 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Yulaf Ekim Alanlarında Görülen Fungal Yaprak 

Hastalıklarının Tespiti ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. 



avenae) Irkları ile Bazı Yulaf Genotiplerinin Dayanıklıklarının 

Belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri - 

Proje Yürütücüsü Dr. Nilüfer AKCİ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 44.000 TL- 31.000 TL -31.000 TL- 31.000 TL 

Proje Özeti: 

Yulaf, serin iklim tahılları içerisinde nisbeten düşük sıcaklık ve yüksek nemde daha iyi gelişebildiği 

ve yüksek su ihtiyacına sahip olduğu için özellikle fungal hastalıklara karşı daha hassas 

olabilmektedir. En önemli fungal hastalıkları pas, rastık, külleme, septoria yaprak hastalığı ve yaprak 

lekesi hastalığıdır. Yulafta en fazla zarar yapan hastalıklardan birisi de paslardır. Yulafı hastalandıran 

iki pas türü vardır. Bunlar yulaf kara pası ve yulaf taçlı pası olarak bilinmektedir.  

Kara pas hastalığı özellikle yulafın yetiştirilmesi uygun olan nisbeten düşük sıcaklık ve yüksek 

nemin olduğu bölgelerde daha fazla sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yulaf kara pası hastalığı 

yaprak, sap ve başaklarda görülmektedir. Püstüller bitkilerde epidermisi yırtmaktadır. Puccinia 

graminis f. sp. avenae yulaf bitkilerinde fotosentez alanını azaltarak verim ve kaliteyi önemli 

düzeyde düşürmektedir. Hastalığın şiddetli olduğu durumlarda sap ve yaprak kını dokuları büyük 

oranda pas püstülleri ile kaplanabilmekte ve sap kırılabilmektedir.  

Bu çalışmada yulaf ekim alanlarında görülen fungal yaprak hastalıkları ve kara pas hastalığı 

etmeninin tespiti yapılacaktır. Ayrıca yulaf kara pas hastalığının yaygınlığı, hastalığın şiddeti ve 

ırkları belirlenecektir. Bunun yanında ülkemizde yaygın ve ekimi yapılan genotiplerin ve yerel yulaf 

çeşitlerinin fide dayanıklılık reaksiyonları kontrollü koşullarda ve doğal epidemi koşullarında ergin 

dayanıklılık reaksiyonları tarla çalışmaları ile belirlenecektir. 

Ayrıca ülkemizde bulunan yerel yulaf tohumları, mill yulaf çeşitleri ve yulaf genotipleri yaygın 

ve/veya virülent iki kara pas ırkına karşı fide dönemi reaksiyonları kontrollü koşullarda 

belirlenecektir.  

Proje ile ülkemizde ilk kez yulaf pası ırk haritası ortaya konularak, ırklara dayanıklılığı belirlenen 

çeşitler tavsiye edilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Avena sp. Yulaf, yulaf kara pası, Puccinia graminis f. sp. avenae, 

dayanıklılık, ırk 

 



Proje Adı Fasulye Üretim Alanlarında Karantina Etmeni Olan Bakteriyel 

solgunluk hastalığının (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens) Belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Kamil DUMAN 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri 

May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. 

Mersin Ticaret Borsası 

Taşpınar Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti. 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 31/12/2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022; 51.500TL 2023; 50.500 TL 

Proje Özeti: 

İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan fasulye (Phaseolus vulgaris L.), de Baklagiller 

(Leguminoceae) familyası içerisinde en büyük ölçekte üretimi yapılan bir baklagil bitkisidir. Ülkemiz 

ekonomisi için önemli bu baklagil bitkisinin verim ve kalitesi birçok biyotik ve abiyotik etkenler 

tarafından olumsuz yönde etkilenmektedir. Bakteriyel hastalıklar fasulyede önemli ürün kayıplarına 

neden olmaktadır. Fasulye üretim alanlarında bakteriyel hastalık etmenlerinden Pseudomonas 

syringae pv. phaseolicola (Burk.) Young, Dye&Wilkie [Fasulye Hale Yanıklığı]), Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli (Smith) Dye [Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı], Pseudomonas syringae pv. 

syringae van Hall [Fasulye Kahverengi Leke Yanıklığı] ve Curtobacterium flaccumfaciens pv 

flaccumfaciens (Cff) [(Hedges) Collins & Jones] [Fasulye Bakteriyel Solgunluk Hastalığı] fasulye 

ekimini ve verimini olumsuz yönde etkileyen hastalık etmenleridir.  

Bu etmenlerden Cff EPPO A2 listesinde yer alan ülkemizde uzun zamandır tespit edilmemiş bir 

karantina etmeni olup üretim alanlarında ve üretim materyalinde sıfır tolerans olması ve tohum 

kökenli olup hızlı bir şekilde yayılabilme potansiyeline sahip olması nedeni ile ülkemiz için büyük 

önem taşımaktadır. Tohumlar ve bu tohumlardan yetiştirilen fideler primer inokulum kaynağı olarak 

hastalığın yayılmasında rol oynarlar. Bu nedenle bir karantina etmeni olarak Cff daha farklı alanda 

tespit edilip fasulye üretimini tehdit etmeden önce tespitinin ve teşhisinin ivedilikle yapılması, 

eradikasyonuna ve yayılmayı önleyici tedbirlerin alınmasına hızlıca geçilmelidir. Bu kapsamda 

tohum ve üretim materyali ile gerçekleştirilen testler büyük önem taşımaktadır.  

Yürütülecek olan bu çalışma ile fasulye üretim alanlarında önemli ekonomik kayıplara neden olan ve 



ülkemizde varlığı bilinmeyen organizmalar listesinde yer alan bir karantina etmeni olan Cff etmeninin 

ülkemizdeki varlığının belirlenmesi, tespiti, teşhisi, izlenmesi ve ve fasulye üretiminin yoğun olarak 

yapıldığı illerdeki durumu ortaya konacaktır. Ayrıca yürütülecek bu çalışma ile hastalık etmeninin 

yayılma kaynakları da tespit edilerek bu yayılmanın önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler Karantina, bakteri, tespit, keşif surveyi 

 

Proje Adı Orta Anadolu Kimyon (Cuminum cyminum L)  Ekiliş 

Alanlarındaki Hastalık ve Zararlıların Tespiti ve Mücadelesine 

Yönelik Araştırmalar 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü- Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Abdulaziz YAĞMUR 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl – 34000 TL   2.Yıl -  30500 TL     3. Yıl- 16500 TL 

Tıbbi ve Aromatik bitkilerin tarımsal, endüstriyel ve ticari önemi Ülkemizde ve Dünyada her geçen 

gün artmaktadır. Ülkemizde farklı bölgelerde üretimi yapılan Tıbbi ve Aromatik bitkilerden biri olan 

Kimyon (Cuminum cyminum L) uzun yıllardan beri tarımı yapılmakta olup yurtiçinde kullanıldığı 

gibi yurtdışına ihraç edilen bitkilerin de başında gelmektedir. 

Ülkemizde genellikle kurak alanlarda üretimi yapılan Kimyon bitkisinde en önemli sorunların başında 

hastalık ve zararlılar gelmektedir. Hastalık ve zararlı artışlarının son yıllarda artması ile ciddi verim 

ve kalite düşüşleri görülmeye başlanmıştır.. Kimyon ticaretinde ülkemizin rekabetçi olabilmesi için 

üretim miktarı, ürün kalitesi, ürün maliyeti, kimyasal madde kalıntısı gibi konularda ön plana çıkması 

gerekmektedir. Bu noktada dayanıklı çeşit geliştirilmesi, hastalıklarla mücadelede etkili yöntemlerin 

belirlenmesi ve uygulanması önem arz etmektedir. 

Toprak kökenli hastalık patojenlerinden olan Fusarium ve Alternaria ‘nın. Kimyon bitkisinde verim 

kaybı ve kalitede risk teşkil ettiği ve olumsuz yönde kayıplar yaptığı bilinmektedir. Kimyon 

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 ülkemiz kimyon alanlarında önemli verim kayıplarına neden olabilen 

fungal etmenler ve zararlı organizmalar konusunda yeterince çalışma mevcut değildir. Bu proje ile 



kimyonda sorun olan yaprak ve kök etmenleri ve zararlı organizmalar belirlenecektir. Bu amaçla 

Ankara, Konya, Afyonkarahisar ve Kayseri İllerinde ağırlıklı olarak kimyon üretimi yapılan ilçe ve 

köylerdeki tarlalarda yapılacak örneklemelerle elde edilen hastalıklı bitkiler laboratuvara getirilerek 

hastalık etmenleri izole edilecektir. Hastalık etmenlerinin türleri morfolojik ve moleküler 

karakterizasyonu belirlenerek teşhis çalışmaları yapılacaktır. 

Kimyonda zararlılar, bitkinin farklı büyüme aşamalarında görülmektedir. Zamanında uygun kontrol 

önlemlerinin alınmaması durumunda, zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkarak 

kimyonda önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir. Bu çalışma ile kimyon alanlarında zararlı 

organizmaların belirlenmesi, önemli türün popülasyon yoğunluğunu takip edilerek biyolojisi, 

yaygınlığı ve yoğunluğu belirlenecektir. Ayrıca kimyon üretim alanlarında önemli kayıplara neden 

olan hastalıkların ve zararlıların mücadelesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Kimyon, Kök Çürüklüğü, Yaprak Yanıklığı, Yaprak Biti, Beyaz Sinek, 

 

Proje Adı Çukurova Soya Üretim Alanlarında Kömür Çürüklüğü 

Hastalığı (Macrophomina phaseolina) ile Bazı Viral 

Etmenlerin Yaygınlıklarının Belirlenmesi, Kömür Çürüklüğü 

ve Soybean Mosaic Virus Hastalığına Dayanıklılığın 

Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü- Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ 

Proje Yürütücüsü Dr. Pelin Keleş ÖZTÜRK, Pınar ÇUBUKÇU, Ahmet 

KORHANŞAHAR 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Adana 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 65.000      2023: 55.500     2024: 29.000 

Proje Özeti:  

Birçok önemli bitki türünde olduğu gibi soya ıslahının ana hedefi yüksek kaliteli ve hastalıklara 

dayanıklı yerli çeşitler geliştirmektir. Islah metotlarıyla 20. yüzyılın başlarından bu yana hastalık ve 

zararlılara dayanıklılık kültür çeşitlerine aktarılmaktadır. Fakat tek başına bir hastalık etmenine karşı 

dayanıklı bir çeşit; verimlilik ve kalite açısından, soya gibi önemli bir ürünün yetiştiriciliğinin 

yapıldığı alanlarda ve hastalıkların sayısı fazla olan bir bitki türü için yeterli olmamaktadır. Günümüz 

koşullarında üretim sahası ve zamanına bağlı olarak en az iki ve daha fazla hastalık etmenine karşı 

dayanıklılığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Çukurova (Adana, Osmaniye, Mersin ve 

Hatay) soya üretim alanlarında Kömür Çürüklüğü (Macrophomina phaseolina) ve bazı viral (Soybean 

mosaic virus , Bean pod mottle virus, Tobacco ringspot virus, Cucumber mosaic virus, Alfalfa mosaic 

virus) etmenlerin varlığı simptomotolojik, morfolojik, serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak 

araştırılacaktır. Ayrıca soya üretimini sınırlayan Kömür Çürüklüğü (Macrophomina phaseolina) ve 

Soybean mosaic virus hastalığına karşı dayanıklı genotiplerin moleküler markır destekli seleksiyon 

ve klasik testleme ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler   Soya  (Glycine max (L.) Merr.), Macrophomina phaseolina, virüs, 

Soybean mosaic virus,dayanıklılık, moleküler markır 

 

 



Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sert Kabuklu Meyve 

Ağaçlarındaki Bazı Virüs ve Viroid Hastalıklarının 

Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Feyzullah YILMAZ 

Proje Yürütücüsü - 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt İl Tarım ve Orman 

Müdürlükleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl (2022)-131,750; 2.Yıl (2023)-33,750; 3. Yıl (2024)-6,000 

Proje Özeti: 

Sert kabuklu meyvelerden; badem (Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb), ceviz (Juglans regia L.) ve 

antepfıstığı (Pistacia Vera L.) yetiştiriciliği ülkemizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Birçok kültür 

bitkisinde olduğu gibi sert kabuklu meyvelerde de hastalıklar çok ciddi kayıplara neden olmaktadır. 

Bu kayıpların nedenlerinden biri de virüs ve viroid hastalıklardır. Günümüzde bu etmenlere karşı 

mücadelede, kültürel önlemler ile etmenden korunmaya yönelik tedbirler ön plana çıkmaktadır. Bu 

etmenlere ve vektörlerine karşı etkili ve ekonomik bir mücadele yapılabilmesi için hassas moleküler 

tekniklerle teşhislerinin yapılması ve bunların epidemiyolojilerinin bilinmesi gerekmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli olan bu kültür bitkilerindeki virüs ve viroid hastalıklarının 

yeteri kadar araştırılmamış olması, bölgede badem ağaçlarında Prune dwarf virus (PDV), ceviz 

ağaçlarında Peach latent mosaic viroid (PLMVd)’inin ilk konukçu kaydı ve antepfıstığında yeni bir 

virüs olan Emaravirus tespit edildiğinin bildirilmiş olması ile bölgedeki bu kültür bitkilerinde olası 

virüs ve viroid etmenlerinin belirlenmesini öncelikli kılmıştır. Bu kapsamda araştırılacak virüs ve 

viroid etmenlerinin, sert kabuklu meyve ağaçlarında ülkemiz karantina ve sertifikasyon listesinde de 

yer alan etmenler olması nedeniyle de ayrıca önem taşımaktadır. Planlanan bu çalışma ile 2022-2024 

yılları arasında, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinde yetiştirilen ceviz, badem ve 

antepfıstığı ağaçlarında zarar oluşturan; Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV), Apple mosaic virus 

(ApMV), Cherry leaf roll virus (CLRV), Plum pox virus (PPV), Prune dwarf virus (PDV), Prunus 

necrotic ringspot virus (PNRSV), Peach latent mosaic viroid (PLMVd), Hop stunt viroid 

(HSVd)’lerinin ve Emaravirus etmenin araştırılması, etmenlerin RT-qPCR ile tanılanması, konukçu 

dizinlerinin belirlenmesi ve tespit edilecek virüs ve viroid izolatları arasındaki farkların ortaya 

konması amacıyla gen klonlama yöntemi ile moleküler karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. 

Yapılacak bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait ilk verilere ulaşılmış olacak. Elde 

edilecek sonuçlar ile üreticilere ve teknik personele, bu etmenlerin mücadelesi ve kontrolüne yönelik 

korunma tedbirleri hakkında eğitimler düzenlenerek, virüs ve viroid etmenlerinin olası yayılımlarının 

önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Badem, Ceviz, Antepfıstığı, RT-

qPCR, Virüs, Viroid 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı 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 No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2483 

Proje Lideri Fatma ŞAFAK 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2021-31.12.2023 

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 35.000/15.000/10.000 

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 

ekonomik kayıplara neden olan patojenlerdir. IYSV’ den dolayı soğanda %50-60, LYSV’ den dolayı 

pırasada %100,  OYDV’ den dolayı ise %69’a varan oranda verim kayıpları meydana gelebilmektedir. 

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 

moleküler ve serolojik yöntemlerle 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. 

 

Proje Başlığı Osmaniye ve Adana İllerinde Yer Fıstığı Yetiştirilen Alanlarda 

Sorun Olan Toprak Kökenli Fungal Etmenlerin Tespiti, 

Yaygınlığı ve Çeşit reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/21/A2/P1/2560  

Proje Lideri Senem ÖZKAYA 

Proje Yürütücü Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü- Osmaniye 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021     

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl 25.000          2. Yıl 15.000     3. Yıl 10.000 

Proje Özeti: 

Ülkemizde yerfıstığı üretimi farklı illerde yapılmakta olup üretimin %54’ü Adana’da ve %29.4’ü 

Osmaniye illerinden 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 ve Adana 

illerinde 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 ve Adana illerinde 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 ve Adana illerinde 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 

düzeyleri moleküler yöntemler ile belirlenecektir. Patojenisite ile en virülent olarak tespit edilen 

izolatlara karşı ticari öneme sahip bazı yerfıstığı çeşitlerinin reaksiyonu ile hastalıklar arasındaki 

ilişkiler araştırılacaktır. 

 

Proje Başlığı Bezelye Üretim Alanlarında Fusarium Solgunluğu (Fusarium 

oxysporum f.sp. pisi)’ nun Yaygınlığının, Irklarının Tespiti ve 

Bazı Bezelye Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/21/A2/P4/2527 

Proje Lideri Mehmet Akif GÜLTEKİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 30.000 TL    2022: 20.000 TL      2023: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

Bu çalışmada, bezelye üretim alanlarında görülen solgunluk hastalığı etmeni Fusarium oxysporum 

f.sp. pisi için geniş kapsamlı sürvey ile yaygınlık durumu belirlenecek ardından patojenin izolasyonu 

yapılarak klasik ve moleküler yöntemlerle teşhis edilecektir.  Bezelye üretiminde önemli paya sahip 

illerden Bursa, Afyon, İzmir ve Aydın’ daki üretim alanlarında sürveyler yapılacaktır. Bu alanlarda 

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 ülkemizdeki patojen ırkları tespit edilecektir. Ayrıca 

yapılması planlanan Doktora projesi kapsamında yerel bezelye genotiplerinin hastalığa karşı 

reaksiyonları 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. 

 

Proje Başlığı 

 

İzmir, Manisa ve Denizli İlleri Arpa Ekiliş Alanlarında Sorun Olan 

Arpa Yaprak Lekesi Hastalığı (Rhynchosporium commune)’nın 

Yaygınlığı, Çeşit Reaksiyonları ve Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması (Doktora) 



Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P4/1053 

Proje Lideri Şerife Nergis ÇELİK 

Proje Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Menemen/İzmir 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 25000 TL      2020: 25000 TL      2021: 20000 TL 

Proje Özeti:  

Projenin bu döneminde moleküler çalışmaların istatistiksel analizleri ve patojenisite testleri 

tamamlanmıştır (2020). 

Yapılan varlık/yokluk (0-1) skorlamaları ile yapılan analizlerde, 48 izolat arasındaki varyasyonu 

belirlemek için dominant olan 15 adet SSR ve 3 adet ISSR markır kullanılmıştır. POPGENE 1.32 (Yeh 

ve ark. 1997) programı, tüm izolatlar için genetik çeşitlilik ve genetik varyasyon istatistiklerini 

hesaplamak için kullanıldı. POPGENE 1.32 programında yapılan analizlerde polimorfik lokus sayısı 

240/242 yani polimorfik lokus oranı %99,17 olarak bulunmuştur. Popülasyon ve tür bazında, 

polimorfizm derecesi Nei genetik çeşitlilik indeksi (H) (Nei 1973) ve Shannons  indeksi (I) (Lewontin 

1972) kullanılarak hesaplandı. H ve I değerleri I = −Σpi log pi ve H = 1 - Σpi2 olarak hesaplanmıştır. 

Polymorphism information content (PIC), primer başına bant sayısına bağlı olarak PIC = (1 –Pi) / n 

formülü kullanılarak hesaplandı. Dendogram ve ‘Principal coordinate analysis’ (PCA) verileri, R-

Studio programı kullanılarak SSR ve ISSR verileri tarafından oluşturulan farklılık matrisi üzerinden 

gerçekleştirildi. Dendrogram incelendiğinde popülasyonun 2 ana gruba ayrıldığı görülmüştür. Bir grup 

içindeki yakın mesafedeki izolatların alınan GPS verileri ile iller/ilçeler mesafe ile yakınlık gösterdiği 

ortaya konmuştur. PCA çizelgesinde de örneklerin 2 ana gruba ayrıldığı görülmüştür. DNA izolasyonu 

Thermo Scientific GeneJet Plant Genomic DNA Purification Mini Kit ile yapılmış olan DNA’ların 

miktarları ve kaliteleri nanodrop cihazında ölçülmüştür. R. commune patojenisite testlemelerinde 

Vamıkhoca-98 hassas arpa çeşidi kullanılmıştır. Her bir izolat için 4 tekerrür yapılmıştır.  Hastalık 

değerlendirmeleri Jackson and Webster (1976) protokolüne göre (0-4) skalasına göre yapılmış olup, 

bu derecelerdirmelerde 0-2 dayanıklı R, 3-4 hassas S olarak değerlendirilmiştir. Hastalık şiddetinin 

hesaplanmasında Towsend-Heuberger formülü kullanılmıştır. 

 

Proje Başlığı Akdeniz Bölgesi Muz Üretim Alanlarında Fusarium Solgunluğu 

Hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp. cubense)’nın Durumu ve 

Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/1032 

Proje Lideri Mümine ÖZARSLANDAN 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü - Adana 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 3. yıl gelişme raporu 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl (2019):40.000 TL   2.Yıl (2020):40.000 TL 

3 Yıl (2021):20.000 TL 

Proje Özeti:  

Muz üretim alanlarında Fusarium solgunluğu hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) ciddi 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz bölgesinde bulunan muz üretim 

alanlarında surveyler yapılarak, Fusarium solgunluğu hastalığının şiddeti ve yaygınlık durumu ortaya 

konulacak, enfekteli örneklerden etmenin morfolojik ve moleküler olarak teşhisi yapılacaktır. PCR 

temelli moleküler yöntem ve filogenetik analizlerle bu etmene ait ırklar belirlenerek en şiddetli ırkı 

olan ırk-4’ün ülkemizdeki varlığı araştırılacaktır.  F. oxysporum f. sp. cubense’nin moleküler 

yöntemlerle karakterize edilen ırklara ait en virülent izolatlar ile muz çeşitlerinin duyarlılık seviyeleri 

belirlenecektir. Entegre mücadeleye yönelik çalışmalar içerisinde mikoriza, Trichoderma harzianum, 

biyo ve kimyasal gübreler ile fungisit uygulamalarının muzda Fusarium solgunluğu hastalığına karşı 

etkileri de saptanacaktır. Çalışma sonuçları düzenlenecek eğitimlerle teknik personel ve üreticilere 

aktarılacaktır. Bu amaçla broşürler hazırlanarak elde edilen sonuçlarının yaygın olarak uygulamaya 

aktarılması amaçlanmaktadır. 

 

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 (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/450 

Proje Lideri Gülsüm ÜNAL 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü –Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 15.000   

 

Proje Özeti:  

Septorya yaprak lekesi hastalığı kıyı bölgelerimizde, özellikle Akdeniz ve Ege’de görülmekte olup, 

bazı yıllar epidemik boyutlara ulaşmaktadır. Yağışlı ve serin bölgelerde bu hastalık nedeni ile verim 

kaybı % 30-40’a ulaşmaktadır (UHK,2016). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada 



tarlaların yaklaşık  % 60 oranında hastalıkla bulaşık olduğu ve hastalık şiddetinin ortalama %12 

olduğu belirlenmiştir (Ünal, 2015). Hastalık belirtilerine dayalı olarak tarla koşullarında Septorya 

yaprak lekesi hastalığı kolaylıkla saptansa da laboratuvar koşullarında mikroskobik yapılarının ve 

sporlarının gözlenerek, etmenin doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.  

Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni Zymoseptoria tritici’nin genellikle küçük koloni oluşturduğu 

ve koloninin gelişme hızının daima yavaş olduğu bildirilmiştir. Enfekteli yapraklardan fungusun 

izolasyonunda saprofit funguslardan ayırmanın güçlüğü ile karşılaşıldığından, tek piknitten etmen 

saflaştırılmaktadır. Tek piknitten yapılan izolasyonda, yaklaşık 1 ay sonra 1-1.5 cm çapında fungus 

kolonisi elde edildiği bildirilmiştir (Finci ve Yılmazdemir, 1982). Laboratuvar koşullarında izolasyon 

çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve erken tahmin-uyarı modelinin parametlerinden biri olması 

nedeniyle etmenin biyolojisinin ayrıntılı olarak çalışılması gerekmektedir.  

Septorya yaprak lekesi hastalığının Çukurova koşullarında ortaya çıkışını etkileyen çevresel faktörler 

incelenerek etmenin biyolojisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Elde edilen veriler daha önce yapılan 

ön tahmin çalışmasının (Biçici ve ark., 2000) sonuçları ile birlikte değerlendirilerek hastalığın tahmin-

erken uyarı modeli oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Çalışmalarda, Ünal(2015) tarafından yürütülen yüksek lisans çalışmasında, Doğu Akdeniz 

Bölgesi’ndeki buğday ekiliş alanlarından elde edilen, mikroskobik ve moleküler olarak Z. tritici 

olduğu belirlenen izolatlardan biri kullanılacaktır. Çalışmalar sağlıklı yürütülebilmesi için, izolatlar 

patojenite testine tabi tutularak en yüksek virülensliğe sahip izolat kullanılacaktır 

Belirlenen izolatla, In vitro’da patojenin koloni gelişmesi üzerine etki eden faktörler ile In vivo 

koşullarda enfeksiyon oluşumu ve hastalık gelişimi üzerine etki eden faktörlerin tespit edilecektir. Bu 

çalışmalara paralel olarak Septorya Yaprak Lekesi hastalığının çıkışında spor yoğunluğu ile 

meteorolojik verilerin ilişkisi tarla koşullarında belirlenecektir. Elde edilen verilerle erken tahmin 

uyarı modeli oluşturulmaya çalışılacaktır. 

 

Proje Başlığı Orta Anadolu Bölgesi Soğan (Allium cepa L.) Ekiliş Alanları ve 

Soğan Depolarında Bakteriyel Hastalıkların Tespiti, Yaygınlık 

Oranlarının ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2219 

Proje Lideri Dr. Mine SARAÇOĞLU 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 30.000-25.000-25.0000TL 

Proje Özeti:  



Soğan (Allium cepa L.) bilinen en önemli sebzelerden biridir. Dünya’ da yıllık 28 milyon ton üretimi 

ile domates ve lahanadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde, Ankara 523 bin ton kuru 

soğan üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Ankara’ yı sırasıyla Amasya, Hatay, Eskişehir, Adana ve 

Çorum izlemektedir. Eskişehir ve Ankara illerinde soğan toplam ekiliş alanı 129.120 da ve toplam 

üretim miktarı 649.914 ton’ dur. 

Soğan bakteriyel hastalıkları tarlada olduğu kadar depolama süresince de ciddi ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Soğan gelişim döneminde, iklim koşulları uygun olduğu takdirde bakteriyel 

hastalıklardan dolayı verim kayıpları %40’ ları bulmaktadır. Bu konuda ülkemizde geniş çaplı 

araştırmalar yapılmamıştır. Orta Anadolu Bölgesinde sorun olan bakteriyel hastalıkların saptanması 

projenin ilk adımını oluşturacaktır. Yapılacak arazi ve depo sürveyleriyle soğan bakteriyel hastalıklar 

saptandıktan sonra, en yaygın görülen bakteriyel etmen/etmenlere karşı zararsız kimyasalların yanı 

sıra biyopreparatların da etkisi araştırılacaktır. Çalışmalar önce kontrollü koşullarda (iklim odası/sera) 

gerçekleştirilecektir. Bölgemizde yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin bu etmenlere reaksiyonu da 

değerlendirilecektir. Kontrollü koşullarda, seçilecek bakteriyel patojenle yapay inokulasyon 

yapılarak,  elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, aynı tarlada iki yıl mücadele olanakları 

araştırılacaktır 

Çalışma, 2020-2022 yılları arasında Ankara ve Eskişehir illerinde yürütülecektir.  Elde edilen 

verilerin, Enstitü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan elemanlar tarafından kullanımı 

sağlanacaktır. Konu ile ilgili eğitimler verilecektir. Hazırlanacak talimat, liflet ve broşürler İl Tarım 

ve Orman Müdürlükleri elemanları ve soğan üreticileri için kaynak bir rehber olacaktır. 

 

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 TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/1528 

Proje Lideri Görkem SÜLÜ 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 - 31.12.2021 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 53.000 TL    2021: 30.000 TL 

Proje Özeti: 

 Kültür mantarı üretimi için gerekli olan sıcaklık ve nem koşulları aynı zamanda yeşil küf hastalığı 

için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. 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 yapabilmektedir. Etmenin, üretim öncesinde kompost ve örtü toprağından direkt ve hızlı bir 

şekilde tespit edilememesi, üretim esnasında ortaya çıkan hastalık ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

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 önem arz etmektedir. Projenin amacı, kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen 

yeşil küf hastalığı etmeni T. aggressivum’un ırklarının, FRET tekniği kullanılarak multipleks Real-



time PCR ile üretim öncesi kompost ve örtü toprağından hızlı ve direkt olarak tespitini sağlayacak 

analiz metodunun geliştirilmesidir. 

 

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 

(Rhizobium radiobacter)’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 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020- 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 35.000       2019: 30.000    2020: 25.000 

Proje Özeti:  

Günümüzde bağcılığın gelişmesini tehdit eden hastalıkların en önemlilerinden biri de Agrobacterium 

vitis (Rhizobium radiobacter)’in neden olduğu bağda kök uru hastalığıdır. 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. Ayrıca izolasyonu 

diğer bakterilere göre daha zor olan Agrobacterium türleri (Fitopatoloji, 2006) ile ilgili çalışmalarda 

sınırlı sayıda bulunmaktadır. 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 çalışma ile Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş illerinde bağ 

alanlarından elde edilecek yerel PGPR ve endofitik bakterilerin bağda kök uru hastalığının 

baskılanmasındaki rolleri araştırılacaktır. Materyal olarak elde edilecekPGPR ve endofitik bakteriler, 

çeşitli besi yerleri ve kimyasallar kullanılmış olup metod olarakta biyokimyasal ve moleküler 

metodlar tercih edilmiştir. Bu dönemde  11 urlu örnek elde edilerek izolasyon, patojenite testleri ve 



izolasyon çalışmaları yapılmış olup Real  time PCR testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca PGPR ve 

Endofitik bakterilerin Fosfor ve Azot kullanma testleri ile ön tanı testleri yapılmıştır. 

 

Proje Başlığı Ege Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı (Agrobacterium 

vitis)’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 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 35.000 TL  2020: 30.000 TL    2021: 25.000 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 Manisa, Denizli ve İzmir 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. 

Bu proje çalışmaları ile bağlarda Rhizobium radiobacter’e karşı PGPR ve endofitik bakterilerin 

kullanılabilirliği belirlenebilecektir. 

 

 



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 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 35.000 TL  2020: 30.000TL   2021: 25.000 TL 

Proje Özeti:  

Bu çalışmanın amacı Marmara Bölgesi bağ alanlarından elde edilecek yerel PGPR ve endofitik 

bakterilerin bağda kök uru hastalığının baskılanmasındaki rolleri araştırmaktır. Bu hedefleri yerine 

getirebilmek amacıyla, 2018 ve 2019 yıllarında Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ, 

Kırklareli, Edirne illerindeki bağ alanlarından sağlıklı ve iyi gelişmiş asma köklerindeki toprak ve 

kök parçalarından PGPR izolasyonu, 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. 

Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerindeki bağ alanlarından sağlıklı 

ve iyi gelişmiş asma köklerindeki toprak ve kök parçaları ile yapraklardan elde edilen ve daha önceki 

yıllarda biyokimyasal testleri tamamlanan izolatların tamamına indol asetik asit testi uygulanmış ve 

herhangi bir renk değişimi gözlenmemiştir. Topraktan izole edilen bakterilerin fosforu çözebilme ve 

azotu bağlama yetenekleri ile ilgili testler tamamlanmıştır. Hastalık etmenini izole etmek için hastalık 

belirtisi görülen alanlarda sörveyler yapılmış, etmenin izolasyonu yapılarak farklı besi yerlerindeki 

gelişimi incelenmiş, patojenisite testi de tamamlanmış fakat etmen izole edilememiştir. 

 

Proje Başlığı Orta Karadeniz Bölgesinde Bağda Kök Uru Hastalığı 

(Agrobacterium vitis)’na Karşı Antagonist Bakterilerle 

Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/18/A2/P5/1410 

Proje Lideri Burcu ARSLAN 

Proje Yürütücü Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-

Tokat 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 35.000TL     TL      2020: 30.000TL    TL      2021: 

25.000TL         

 

Proje Özeti:  

Denemenin 3. Yılında Toplam 86 bağ alanından alınan her bir toprak  örneğinden yapılan 

izolasyonlarda 98 aday PGPR izolatı yaprak örneklerinden 13 adet aday EB izolatı, kök örneklerinden 

90 adet,  gövde örneklerinden 64 adet olmak üzere toplam 154 adet aday EB izolatı elde edilmiştir. 

Elde edilen aday izolatların Azotu bağlama ve Fosforu çözme yeteneklerine bakılmıştır. 

Bakteri izolatlarının azotu bağlama yeteneklerinin belirlenmesi amacı ile azot içermeyen Jensen’s 

besi yeri hazırlanmıştır. İzolatlar üç tekerrürlü olarak bu besi yerine çizgi ekim yapılmıştır. Besi 

yerine 207 izolat aktarılmış olup bakterilerin gelişimleri izlenmiş 191 izolatın azot bağlama 

yeteneğine sahip oldukları saptanmıştır.  

İzole edilen bakterilerin fosforu çözebilme yeteneklerini belirlemek için katı NBRIP besi yeri 

kullanılmıştır. Katı NBRIP besi yeri içeren her bir petriye steril kürdan ile 9 izolat olacak şekilde 

ekim yapılmıştır. Bir hafta sonra besi yerinde bakteri kolonisinin etrafındaki şeffaf zonları incelenmiş 

199 izolattan  sadece 5 zon gelişimi elde edilmiştir. Bu sebepten dolayı Fosforu çözme yetekleri 

tekrarlanacak, çapı ve bakteri kolonisinin çapı ölçülerek elde edilen değerler birbirine oranlanacak ve 

izolatların fosfor çözme endeksi belirlenecektir. Fosfor çözme indeksi en yüksek olan bakteriler 

seçilecektir. 

2021 yılında yapılacak çalışmalarla, R. radiobacter izolatlarının biyokimyasal ve moleküler analizler 

ile (Real-time ve klasik PCRçalışmaları) tanılanması, aday PGPR ve EB izolatlarının seçilmesi, 

invitro ve invivo çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

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 -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

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

Projenin Yıllara Göre Bütçesi    2019              2020                2021              Toplam 

50.000TL       30.000TL       20.000TL       100.000TL 

Proje Özeti:  

Yapılan çalışmada 37oC’de A2 kodlu izolatta gelişim gözlenirken, A119 ve A298 kodlu izolatlarda 

herhangi bir gelişim gözlenmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre biyoformülasyon çalışmalarında 

kullanılmak üzere A119 ve A298 kodlu izolatlar seçilmiştir.  

Aday antagonistlerin raf ömrünün belirlenmesi amacıyla hazırlanan 5 farklı proses, seçilen A 119 ve 

A298 kodlu izolatlar ile inokule edilmiştir. Prosesler (P1; P2; P3; P4 ve P5) oda sıcaklığında ve 

+4oC’de muhafaza edilmiştir. Aylık olarak her prosesden izolasyon yapılarak ml’deki canlı bakteri 

sayısı belirlenmiştir. Çalışma 2 tekerürülü olarak yürütülmüştür. Oda sıcaklığında muhafaza edilen 

proseslerin 1. ve 2. tekerrürleri birbirinden uzakta farklı odalarda; +4oC’de muhafaza edilen 

proseslerin 1. ve 2. tekerrürleri ise farklı buzdolaplarında tutulmuştur.  

Dokuz ay boyunca yapılan analizler sonucunda; A119 kodlu izolat için oda sıcaklığı koşullarında 2. 

Proses; A 298 kodlu izolat için ise oda sıcaklığı koşullarında 3. Proses örtü altı ve açık alanda 

denenmek üzere belirlenmiştir. 

 

3. Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Nursen ÜSTÜN  (Bornova ZMAE) 

SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Bornova 

Proje Lideri Dr. Nursen ÜSTÜN 

Proje Yürütücüleri Dr. Nursen ÜSTÜN (2016-2020), Neziha GÜVEN(2016-2020), 

Ceyda YÜZBAŞI(2016-2020), Damla ERTİMURTAŞ (2017-

2020), Dr. Tevfik TURANLI (2016-2020), Dr. Özlem 

ALTINDİŞLİ (2016-2020), Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (2016-



2020), Dr. M. Fatih TOLGA (2016-2018), Ümran AKKAN 

DEMİRER(2016-2020), Deniz AKPINAR (2016-2017) 

Neşe KESKİN (2016-2020), İsmet ACAR (2019-2020) 

Serkan KAPTAN (Zeytincilik AE/Bornova) (2016-2020) 

Doç. Dr. Emine DEMİR, Düzce Üniversitesi, Zir. Fak. (2016-

2020) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 85 000 TL 

Proje Özet: 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 ve uluslararası ticaret kapsamında 

çok sayıda bitki türü ithal eden Türkiye’ de etmenin ve potansiyel vektör türlerinin varlığına yönelik 

bilgilerin edinilmesi ulusal eylem planının oluşturulması için gereklidir.   

Ege Bölgesi önemli konukçu bitki türlerinde etmenin varlığının ve potansiyel vektör böcek türlerinin 

araştırılmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim 

alanlarında surveyler yürütülmüştür. Survey alanlarından toplanan bitki örnekleri yanısıra İl Tarım 

ve Orman Müdürlikleri tarafından zorunlu survey kapsamında gönderilen örnekler real- time PCR 

yöntemi ile analiz edilmiştir.  2016-2020 yılları arasında 446 zeytin, 158 bağ, 197 turunçgil, 92 badem 

ve 1 kiraz olmak üzere toplam 834 bitki örneğinin analizinde etmen tespit edilmemiştir.  

X. fastidiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi amacıyla 2016-2020 yıllarında yapılan çalışmada 97 

zeytin, 192 bağ, 59 turunçgil ve 30 badem olmak üzere toplam 378 adet bağ ve söz konusu meyve 

bahçelerinde örnekleme yapılmıştır. Örneklemelerde saptanan bireyler Doç. Dr. Emine DEMİR 

tarafından teşhis edilmiştir. Teşhis sonuçlarına göre Hemiptera takımına bağlı özellikle Cercopoidea, 

Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait bağda; 22, bademde 17 ve zeytinde 8 tür saptanmıştır. 

Turunçgil, zeytin ve bademde çalışmalar 2020 yılında tamamlandığından örnekler teşhis için 

uzmanına 2020 yılında gönderilmiştir. Etmeninin vektörlerinden Euscelis lineolatusBrullé Manisa ili 

Akhisar ilçesinde 2019 yılında bademde saptanmıştır. Bu tür Türkiye’de ilk kayıttır. 

Farkındalık yaratmak amacıyla üretici ve teknik personele eğitimler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Xylella fastidiosa, zeytin, asma, badem turunçgil, vektör, tespit, 

Hemiptera 

 



Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü- Ankara 

Proje Lideri Şenol ALTUNDAĞ   

Proje Yürütücüleri Dr. Aynur KARAHAN, Dr. Işıl ÖZDEMİR, Dr. Ayşe ÖZDEM, 

Prof. Dr. Emine DEMİR, Dr. Kamil DUMAN,  Dr. Mine 

SARAÇOĞLU (2017-2020),  Zir. Yük. Müh. Selda UMAR 

(2017-2020), Zir. Müh. Erdoğan AYAN (2016-2017), Biolog 

Ali Osman KILINÇ ( 2016),  Müh. Tahir ÖZCAN (2016). 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 85.000 

Proje Özet:  

Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki türlerinde Xylella 

fastidiosa’nın varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve 

konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.  

Proje kapsamında Isparta’dan 45 adet, Afyonkarahisar’dan 37, Konya’dan 60 adet olmak üzere 

toplam 142 adet kiraz örneği, Ankara’dan 23, Isparta’dan 17, Karaman’dan 22 olmak üzere toplam 

62 badem örneği,  Nevşehir’den 64 ve Ankara’dan 18 adet olmak üzere toplam 82 adet asma örneği 

alınmıştır. Yine proje kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden 126 ve Samsun 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 207 adet olmak üzere toplam 333 adet 

örnek/örnek DNA sı gönderilmiştir. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan X. 

fastidiosa sürvey programı kapsamında Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Eskişehir, Kahramanmaraş,  

Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Şanlıurfa ve Yozgat illerinden Kiraz, Badem, Asma ve 

Zeytin konukçularına ait toplam 187 adet örnek gönderilmiştir. 

Entomolojik çalışmalar yönüyle proje kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Nevşehir illerinden 

toplanan 123 adet ve Erzincan BKAE ile Samsun KTAE tarafından gönderilen 163 adet böceğin 

teşhişleri tamamlanmıştır. 

Proje süresince toplam 1159 adet bitki ve böcek örneğinin Real time PCR yöntemiyle yapılan 

analizlerinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır. 

Etmenin karantina organizması olması ve sürekli takip edilmesi gerekliliği nedeniyle 2. dilimi 

hazırlanmış olup, çalışmalara devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler Kiraz, asma, badem, vektör, tespit, Hemiptera 



 

 

 

Proje Adı 

 

 

 

Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 

fastidiosa Etmeni İle Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 

Araştırılması Ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin 

Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09(3) 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Proje Lideri Ali KARATAŞ 

Proje Yürütücüleri Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ, Dr. H.Nilüfer YILDIZ 

Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU, Dr. Adalet HAZIR 

Uzm. Mustafa TÜFEKLİ, Dr. Pınar ARIDICI KARA 

Dr. O.Kamil SARPKAYA, Uzm. Bülent ALTAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.01.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 85.000 TL 

Proje Özet: Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin, turunçgil, bağ ve badem yetiştiriciliği yoğun olarak 

yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan zeytin, turunçgil, bağ ve badem bitkileri pek çok hastalığın 

tehdidi altındadır. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri dünyada birçok üründe olduğu gibi bu 

bitkilerde de ürün miktarını sınırlayan Xylella fastidiosa yaprak yanıklığı hastalığıdır. Karantina 

etmeni olan Xylella fastidiosa hastalığının ve olası vektör böceklerin bölgedeki durumu 

bilinmemektedir. Bu proje kapsamında; hastalık etmeninin bölgedeki varlığı ve vektör böceklerin 

durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2016-2019 yılları arasında Adana, Mersin, Hatay, 

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illeri zeytin, turunçgil, bağ ve badem üretim 

alanlarında sürveyler yapılmıştır. Sürveyler esnasında zeytin, turunçgil, bağ ve bademler ağaçlarından 

alınan yaprak numuneleri moleküler yöntemle test edilmiştir. Yapılan sürvey çalışmaları ve real time-

PCR çalışması sonucunda bölgede Xylella fastidiosa hastalığına rastlanılmamıştır. Aynı bahçelerden 

toplanan böceklerde yapılan teşhis çalışması sonucunda bölgede bu hastalık etmeninin taşınması ve 

yayılmasında aktif role sahip herhangi bir vektör böceğin varlığı tespit edilmemiştir. Bu çalışma 

bölgede zeytin, turunçgil, bağ ve badem alanlarında Xylella fastidiosa’nın ve vektör böceklerin 

tespitine yönelik yürütülmüş olan ilk çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler Doğu Akdeniz Bölgesi, Xylella fastidiosa, asma, zeytin, real 

time PCR 

 

 



 

 

Proje Adı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda 

Xylella Fastidiosa Etmeni İle Vektör Böcek Türlerinin 

Varlığının Araştırılması Ve Risk Yönetimine Esas Alınacak 

Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/09(4) 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Diyarbakır 

Proje Lideri Zekiye Ceren AKTAN 

Proje Yürütücüleri Murat GÜLMEZ, Mehmet Sabri MİROĞLU (2017-2020) 

Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Şanlıurfa GAP TAEM) 

Abdullah AKIN (2016-2017), Doç. Dr. Mehmet KAPLAN 

(Siirt Üniversitesi), Dr. Kamil SARPKAYA (Karabük 

Üniversitesi) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 44.000 

Proje Özet:  

Bazı meyve türlerinin anavatanı olan Türkiye’de meyvecilik çok önemlidir. Yumuşak çekirdekli, sert 

çekirdekli, üzümsü, subtropik, sert kabuklu gibi farklı gruplara ait meyve türleri geniş alanlarda 

yetiştirilmektedir. Ülkemizde yetiştirilen pek çok meyve türünü Xylella fastidiosa isimli bakteri tehdit 

etmektedir. Geniş konukçu dizisine sahip bu etmen ksilemde yaşamakta, AB ülkeleri ve Türkiye dahil 

pek çok ülkenin karantina listesinde yer almakta ve asma, turunçgil, badem, sert çekirdekli meyveler, 

zeytin gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde ciddi ürün kayıpları oluşturabilmektedir. Hastalık 

etmeni yapraklarda lekelenme veya kısmi yanıklık, yeşil aksamda solgunluk, dallarda kuruma, geriye 

ölüm, cüceleşme ve ölüm gibi genel belirtiler oluşturarak farklı konukçularda ciddi ekonomik 

kayıplara neden olabilmektedir. Bu hastalık, sokucu emici ağız yapısına sahip Hemiptera takımına 

bağlı özellikle Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türleri 

ile taşınabilmektedir. Ayrıca bakterinin ülke içi veya ülkeler arası yayılmasında konukçusu olan ancak 

belirti göstermeyen dikim amaçlı bitkiler etmen için önemli taşınma yoludur. 

Yapılan bu çalışma 2016-2020 yılları arasında Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Mardin ve Şanlıurfa 

illerinde badem, zeytin ve asmada etmenin varlığının araştırılması amacıyla Haziran-Eylül ayları 

arasında yapılan arazi çalışmalarında belirti gösteren ve göstermeyen örnekler Real time PCR metodu 

ile 827 adet örnek testlenmiş ve  X. fastidiosa tespit edilmemiştir. Zeytin üretim alanlarından toplanan 

olası vektör böcekler teşhis edilmiştir. Cicadellidae familyasına ait 6 tür tespit edilmiştir. Bu türler, 

Psammotettix striatus L., Circulifer haematoceps Mul., Typhlocyba avellanae Edwards, Eohardya 

fraudulenta Horvath, Anaceratagallia ribauti Ancari, ve Asymmetrasca decedens (Paoli)  olarak 



teşhis edilmiştir. Bağ ve badem üretim alanlarından toplanan olası vektörler ise teşhise gönderilmiş 

olup, tür teşhisleri halen devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler Badem, Zeytin, Asma,  Xylella fastidiosa , Real time PCR, 

Vektör, Cicadellidae  

 

Proje Adı Antalya İlinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni 

İle Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması Ve Risk 

Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02/-09(5) 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Proje Lideri Kübra YILDIZ 

Proje Yürütücüleri Tuba KAHRAMAN, Musa KIRIŞIK, Ali ÖZTOP 

Dr. S. Melike SÜLÜ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 44.000 TL 

Proje Özet:  

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 etmenin konukçuları arasında yer 

almakta ve bu ürünlerde ciddi kayıplar oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde 

önemli konukçu bitki türleri olan zeytin, bağ, badem ve turunçgillerde etmenin varlığının 

araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık 

yaratılmasıdır. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla Antalya ilinde 24 adet zeytin, 17 adet bağ, 

5 adet badem ve 23 adet turunçgil bahçeside survey çalışmaları yürütülmüş, 364 adet bitki ve vektör 

böcek örnekleri toplanarak bu örnekler moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilmiştir. Bu 

çalışma sonunda elde edilen veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve X. fastidiosa’nın 

önlenmesine yönelik ulusal eylem planının oluşturmasında kullanılabilecektir. Yapılan sürvey 

çalışmaları ve real time-PCR çalışması sonucunda bölgede Xylella fastidiosa hastalığına 

rastlanılmamıştır. Aynı bahçelerden toplanan şüpheli vektör böceklerde yapılan teşhis çalışması 

sonucunda bölgede bu hastalık etmeninin taşınması ve yayılmasında aktif role sahip vektör böceğin 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma bölgede zeytin, bağ, badem ve turunçgil alanlarında Xylella 

fastidiosa’nın ve vektör böceklerin tespitine yönelik yürütülmüş olan ilk çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler Xylella fastidiosa, turunçgil, zeytin, bağ, badem, vektör, 

Hemiptera 

 

 



 

Proje Adı Erzincan ve Tunceli illerinde bağ alanlarında Xylella fastidiosa 

(Wells et al., 1987) etmeni ile vektör böcek türlerinin varlığının 

araştırılması ve risk yönetimine esas alınacak önlemlerin 

belirlenmesi 

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

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü -Erzincan 

Proje Lideri Yılmaz KARABIÇAK 

Proje Yürütücüleri Dr. İsmail ALASERHAT, Selahattin ALBAYRAK 

Serdar TUNCER, Özkan BOZBEK, Şenol ALTUNDAĞ 

Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 31.000 

Proje Özet: 

 AB ülkeleri ve Türkiye’de karantinaya tabi Xylella fastidiosa; çok sayıda konukçusu bulunan, 

ksilemde yaşayan,  önemli bir bakteriyel patojendir. Asma, ülkemiz için ekonomik olarak çok önemli 

bitki türleri arasında yer almakta ve söz konusu bakteriyel hastalık bu üründe ciddi kayıplar 

oluşturabilmektedir. Ülkemizde X. fastidiosa üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Bazı Avrupa 

birliği ülkelerinde etmenin tespit edilmesinin ardından Bakanlığımız ülkedeki mevcut durumun ve 

bulaşıklığın olup olmadığının ortaya konması amacıyla ülkesel bir projeyle konun çalışılmasını 

gerekli görmüştür. Erzincan ve Tunceli illerinde bağcılığın önemli olduğu ilçe, belde ve köylerde söz 

konusu etmenin ve vektörlerinin araştırılması amacı ile belirlenen alanlarda tesadüfi örnekleme (Bora 

ve Karaca 1970) metoduna göre toplam bağ alanlarının  %5 ini temsil edecek şekilde survey 

çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmalarında bitki ve vektör örnekleri toplanmış ve bu örnekler 

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünce moleküler (real-time PCR) yöntem 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Proje kapsamında 4 yıl boyunca 58 bağda 643 da alanda sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Toplamda 

hastalık etmeni şüphesi taşıyan omcalardan 174 adet örnek alınmış ve bu örneklerde Pierce’s 

hastalığının (X. fastidiosa) etmenine rastlanmamıştır. Etmenin vektörlerinin içerisinde yer aldığı 

Aphrophoridae (1), Cicadellidae (16) ve Membracidae (1) familyalarından toplam 18 tür tespit 

edilmiştir. Bu türler içerisinden X. fastidiosa’nın potansiyel vektörü olan Philaenus spumarius’un 

(Linnaeus, 1758) (Aphrophoridae) Erzincan ili bağlarında bulunduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler Pierce’s hastalığı, Xylella fastidiosa, asma, vektör, Hemiptera, 

Erzincan, Tunceli 

 



Proje Adı Karadeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella Fastidiosa 

Etmeni İle Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması Ve 

Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/1/02-09(7) 

Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Samsun 

Proje Lideri Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN 

Proje Yürütücüleri Abdullah BALTACI, Kaan ALTAŞ, Songül ERKEN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2016-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 30.000 TL 

Proje Özet:  

Karadeniz Bölgesi iç kesimlerinde bağcılığın ve kiraz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı iller 

mevcuttur. Bölge içerisinde özellikle Tokat ve Çorum ilinde bağcılık, Amasya ilinde ise kiraz 

yetiştiriciliği bitkisel üretim bakımından önemli yere sahiptir. Bağcılık ve kiraz yetiştiriciliği pek çok 

hastalığın tehdidi altındadır. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri dünyada birçok üründe olduğu 

gibi asmada ve kirazda ürün miktarını sınırlayan Xylella fastidiosa yaprak yanıklığı hastalığıdır. 

Karantina etmeni olan Xylella fastidiosa hastalığının ve olası vektör böceklerin bölgedeki durumu 

bilinmemektedir. Bu proje kapsamında; hastalık etmeninin bölgedeki varlığı ve vektör böceklerin 

durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2016-2019 yılları arasında Çorum, Tokat, Amasya 

illeri bağ ve kiraz üretim alanlarında sürveyler yapılmıştır. Sürveyler esnasında asma ve kirazlardan 

alınan yaprak numuneleri moleküler yöntemle test edilmiştir. Yapılan sürvey çalışmaları ve real time-

PCR çalışması sonucunda bölgede Xylella fastidiosa hastalığına rastlanılmamıştır. Aynı bahçelerden 

toplanan şüpheli vektör böceklerde yapılan teşhis çalışması sonucunda bölgede bu hastalık etmeninin 

taşınması ve yayılmasında aktif role sahip vektör böceğin var olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

bölgede bağ ve kiraz alanlarında Xylella fastidiosa’nın ve vektör böceklerin tespitine yönelik 

yürütülmüş olan ilk çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler Karadeniz bölgesi, Xylella fastidiosa, asma, kiraz, real time 

PCR 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova 

Proje Lideri Nesrin TUNALI 



Proje Yürütücüleri Cemil HANTAŞ, Pınar GÖKSEL  

Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI,  Yeşim DOYĞACI  

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 40.000 

Proje Özet:  

Xylella fastidiosa tek çenekli ve çift çenekli türler, otsu ve ağaçsı bitkiler, yetiştiriciliği yapılan 

ürünler ve yabancı otlar olmak üzere geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Ülkemizde yetiştirilen pek 

çok meyve türünü Xylella fastidiosa isimli bakteri tehdit etmektedir. Geniş konukçu dizisine sahip bu 

etmen ksilemde yaşamakta, AB ülkeleri ve Türkiye dahil pek çok ülkenin karantina listesinde yer 

almakta ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan asma, turunçgil, badem, sert çekirdekli meyveler, zeytin 

gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde ciddi ürün kayıpları oluşturabilmektedir.  

Bu çalışma ile Marmara Bölgesi zeytin, bağ ve badem alanlarında Xylella fastidiosa hastalığının ve 

vektörlerinin tespiti ile vektör böceklerin söz konusu hastalık etmenini bünyesinde bulundurup 

bulundurmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova 

illerinde zeytin, bağ ve badem alanlarında, tesadüfi örnekleme yöntemine (Bora ve Karaca, 1970) 

göre hastalığı belirlemek amacıyla 2016-2019 yılları arasında mayıs-ağustos aylarında sürveyler 

yapılmıştır. Sörvey çalışmalarında hiçbir hastalık belirtisine rastlanmadığı için, sadece hastalık 

belirtisi göstermeyen bitkilerden örnekler alınmış ve bu alanların yerleri GPS yardımıyla 

belirlenmiştir. DNA izolasyonları Qiagen firmasına ait DNeasy Mericon Food Kit kullanılarak, 

firmanın önerdiği prosedüre göre yapılmıştır. DNA’sı çıkartılan örneklere Real-time PCR testi 

uygulanarak örnekler Xylella fastidiosa hastalık etmeni yönünden testlenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda hiçbir örnekte etmen tespit edilmemiştir. 

Proje kapsamında aynı zamanda vektör böcek sörvey çalışmaları yapılmış, toplanan örnekler teşhis 

için Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Emine DEMİR 

ÖZDEN’e gönderilmiş, Philaenus spumarius (Linnaeus) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cercopidae) 

ve Euscelis lineolatus Brullé (Cicadellidae) vektör böcekleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler Xylella fastidiosa, Marmara, zeytin, bağ, badem, vektör 

YENİ TEKLİF POJELER  

Proje Adı Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile 

Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk 

Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi II. Dilim 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Nursen ÜSTÜN 

Proje Yürütücüsü Neziha GÜVEN, Ceyda YÜZBAŞI, Damla ERTİMURTAŞ, Dr. Özlem 

ALTINDİŞLİ, Dr. Tevfik TURANLI, Dr. Fatma ÖZSEMERCİ, Dr. Seher 

TANYOLAÇ,  Başak CİNKUL, Neşe KESKİN, Özge Helvacıoğlu, 

Ümran Akkan Demirer, İsmet ACAR, Serkan KAPTAN (Zeytincilik 

AE Müdürlüğü/Bornova),  Doç. Dr. Emine DEMİR Düzce 

Üniversitesi Ziraat Fakultesi  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü,  İzmir İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü,  Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla  İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 - 31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022- 150.000   2023- 89.000   2024- 83.000  2025- 62.000 

(Toplam 384 000 TL) 

Proje Özeti: Xylella fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü 

tehdit etmektedir. Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera 

takımına bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea üst familyalarına ait böcek türleri 

ile taşınabilmektedir. İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra bir dizi yasal önlemler 

alınmasında rağmen etmen ülke içinde ve diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli 

ülkelerden biri olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin 

varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yılları arasında yürütülen 

Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi kapsamında zeytin, asma, turunçgil ve badem bitkilerinde 

yapılan surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan süs 

bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk 

teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların 

diğer önemli konukçuları da kapsayacak şekilde devam etmesi gereklidir. 

Bu çalışmada Ege Bölgesinde farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak 

gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı 2022-2025 yıllarında 

araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere 

ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal 

konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil edilecektir.  Ayrıca Ege 

Bölgesinde farklı habitatlarda potansiyel vektörler belirlenecektir. Etmenin tespiti için 

moleküler yöntemler, teşhisi için ise farklı temele dayalı, gerekli olan tüm yöntemler 

uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları 

yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak acil 

eylem planında kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, konukçu, vektör, Hemiptera, farkındalık 



 

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa 

Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve 

Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi II. Dilim 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Şenol ALTUNDAĞ   

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2021-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 43.500 TL   2022: 50.000 TL   2023: 60.000 TL 

2024: 53.500 TL 

Proje Özeti:  

X. fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit etmektedir. 

Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına bağlı özellikle 

Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile taşınabilmektedir. İtalya 

(Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra biz dizi yasal önlemler alınmasında rağmen etmen 

ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli ülkelerden biri olan 

Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin varlığının ve potansiyel 

vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yılları arasında yürütülen Ülkesel Xylella Yaprak 

yanıklığı projesi kapsamında zeytin, asma, turunçgil ve badem bitkilerinde yapılan surveylerde etmen 

tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan süs bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal 

yetişen bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk teşkil ettiğinden bunları kapsayan 

bilimsel verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların diğer önemli konukçuları da 

kapsayacak şekilde devam etmesi gereklidir. 

Bu çalışmada Orta Anadolu illerinde farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak 

gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus 

böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı 

sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil 

edilecektir.  Ayrıca Orta Anadolu illerinde farklı habitatlarda potansiyel vektörler belirlenecektir. 

Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için ise farklı temele dayalı gerekli olan tüm 

yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık 



çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak 

acil eylem planında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Konukçu, vektör, tespit, Hemiptera, farkındalık 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella 

fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 

Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin 

Belirlenmesi (2. dilim) 

Proje Türü Ülkesel Proje 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Ali KARATAŞ 

Proje Yürütücüsü Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ, Dr. H.Nilüfer YILDIZ 

Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU,Dr. Adalet HAZIR 

Dr. Pınar ARIDICI KARA, Uzm. Sencan ÜNLÜ 

Uzm. Bülent ALTAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.01.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 72.500 TL   2022: 64.500 TL   2023: 55.500 TL 

2024: 59.000 TL 

Proje Özeti:  

X. fastidiosa ülkemizde üretimi yapılan veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit 

etmektedir. Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına 

bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile 

taşınabilmektedir. İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra biz dizi yasal önlemler 

alınmasında rağmen etmen ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli 

ülkelerden biri olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin 

varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yılları arasında yürütülen 

Ülkesel Xylella Yaprak yanıklığı projesi kapsamında zeytin, asma, turunçgil ve badem bitkilerinde 

yapılan surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan süs 

bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk 

teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların 

diğer önemli konukçuları da kapsayacak şekilde devam etmesi gereklidir. 

Bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak 

gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde 

‘’casus böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana 

konukçuların yanı sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki 

türleri ve habitatlar dahil edilecektir.  Ayrıca Doğu Akdeniz Bölgesinde farklı habitatlarda 

potansiyel vektörler belirlenecektir. Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için ise 

farklı temele dayalı gerekli olan tüm yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve 

izleme sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin 

önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak acil eylem planında kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, konukçu, vektör, tespit, Hemiptera, farkındalık 

 

Proje Adı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda 

Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 



Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin 

Belirlenmesi (2. Dilim) 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Zekiye Ceren AKTAN 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya İl 

Tarım ve Orman Müdürlükleri 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:76.000 2023: 81.000 2024: 80.000 2025: 79.500 

Proje Özeti: Xylella fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü 

tehdit etmektedir. Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen, Hemiptera 

takımına bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile 

taşınabilmektedir. İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra bir dizi yasal önlemler 

alınmasına rağmen etmen ülke içi ve diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli 

ülkelerden biri olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin 

varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yılları arasında yürütülen 

Ülkesel Xylella Yaprak yanıklığı projesi kapsamında zeytin, asma ve badem bitkilerinde yapılan 

surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan diğer bitki 

türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu nedenle çalışmaların diğer önemli konukçuları da kapsayacak 

şekilde devam etmesi gereklidir.  

Bu çalışmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyman, 

Elazığ ve Malatya illerinde zeytin, badem ve kiraz bitkilerinde risk esaslı olarak gerçekleştirilecek 

surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus böcek’’ 

tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra kiraz 

dahil edilecektir. Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için ise farklı temele dayalı gerekli 

olan tüm yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık 

çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak 

acil eylem planında kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, zeytin, badem, kiraz, Hemiptera, Diyarbakır, Mardin, 

Şanlıurfa, Adıyman, Elazığ, Malatya  

 

Proje Adı Antalya İlinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile 

Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk 

Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2.dilim) 

Proje Türü Ülkesel 



Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Serap Melike SÜLÜ 

Proje Yürütücüsü Şeyma Reyhan ERDOĞAN,Tuba KAHRAMAN 

Musa KIRIŞIK 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 - 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 119.700 TL  2022: 85.850 TL   2023: 69.200 TL 

2024: 42.350 TL 

Proje Özeti:  

X. fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit etmektedir. 

Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına bağlı özellikle 

Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile taşınabilmektedir. İtalya 

(Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra bir dizi yasal önlemler alınmasına rağmen etmen 

ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli ülkelerden biri olan 

Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin varlığının ve potansiyel 

vektörlerin araştırılması çok önemlidir. 2016-2020 yılları arasında yürütülen Ülkesel Xylella Yaprak 

yanıklığı projesi kapsamında, Antalya ilinde zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim alanlarında 

yapılan surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan süs 

bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk 

teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların 

diğer önemli konukçuları da kapsayacak şekilde devam etmesi gereklidir. Bu çalışmada, Antalya ilinde 

farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak gerçekleştirilecek surveylerde X. fastidiosa 

etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. 

Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal 

konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil edilecektir.  Ayrıca, farklı 

habitatlarda potansiyel vektörler belirlenecektir. Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için 

ise farklı temele dayalı gerekli olan tüm yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme 

sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve 

mücadelesine yönelik oluşturulacak acil eylem planında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, konukçu, vektör, tespit, Hemiptera, farkındalık 

 

Proje Adı Erzincan ve Tunceli İllerinde Farklı Konukçularda Xylella 

fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının 

Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin 

Belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü -Erzincan 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Yılmaz KARABIÇAK 

Proje Yürütücüsü Dr.İsmail ALASERHAT, Veysel DÖNDERALP 

Selahattin ALBAYRAK, Serdar TUNCER 

Özkan BOZBEK 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2021-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:40.000 TL    2022:47.500TL    2023:51.500TL 

2024:54.500TL 

Proje Özeti:  



Xylella fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit 

etmektedir. Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına 

bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile 

taşınabilmektedir. Bu etmen İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra biz dizi yasal 

önlemler alınmasında rağmen etmen ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. 

En riskli ülkelerden biri olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından 

etmenin varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2019 yılları arasında 

yürütülen Ülkesel Xylella Yaprak yanıklığı projesi kapsamında Erzincan ve Tunceli İllerinde bağ 

alanlarında surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan kiraz, 

badem, şeftali, erik, süs bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitki türlerinde etmen 

araştırılmamıştır. Bu bitki türleri risk teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde edilmesi 

önemlidir. Bu nedenle çalışmaların diğer önemli konukçuları da kapsayacak şekilde devam etmesi 

gereklidir. 

Bu çalışmada Erzincan ve Tunceli İllerinde farklı konukçular üzerinde (üzüm, kiraz, erik, şeftali, 

badem, meşelikler, süs bitkileri) risk esaslı olarak gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin 

varlığı araştırılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra fidanlıklar, 

süs bitkileri, doğal konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil edilecektir.  

Etmenin tespiti için moleküler yöntemler (Klasik PCR, Real-time PCR) uygulanacaktır. Risk esaslı 

erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler 

etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak acil eylem planında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, Konukçu, Vektör, Hemiptera, Erzincan, Tunceli 

 

 

 

Proje Adı Karadeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa 

Etmeni İle Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve 

Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2. 

Dilim) 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Nursen ÜSTÜN/Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN 

Proje Yürütücüsü Songül ERKEN, Ercan ALTANLAR, Mansur ULUCA 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Samsun, Tokat, Amasya ve Artvin İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-21.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 35.000TL, 2022: 35.000TL, 2023: 30.000TL, 2024: 

25.000 TL 

Proje Özeti: 

X. fastidiosa ülkemizde pek çok bitki türünü tehdit etmektedir. Ksilemde yaşayan ve geniş konukçu 

dizisine sahip etmen Hemiptera takımına bağlı Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea 

familyalarına ait böcekler ile taşınabilmektedir. İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten 

sonra yasal önlemler alınsada etmen ülke içi ve diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. 

En riskli ülkelerden olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin 

varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yıllarında yürütülen 

Ülkesel Xylella Yaprak yanıklığı projesinde asma ve kirazda yapılan surveylerde etmen tespit 

edilmemiştir. Ancak konukçuları olan süs bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitkilerde etmen 

araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde 

edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmalar diğer önemli konukçuları kapsayarak devam etmelidir. 



Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde farklı konukçular üzerinde gerçekleştilecek surveylerde X. 

fastidiosa etmeni araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. 

Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal 

konukçular, rekreasyon alanları ve habitatlar dahil edilecektir.  Ayrıca bölgede farklı habitatlarda 

potansiyel vektörler belirlenecektir. Etmenin tespitinde moleküler yöntemler teşhisinde ise farklı 

temele dayalı yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve 

farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik 

oluşturulacak acil eylem planında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, vektör, konukçu, tespit, Hemiptera, farkındalık 

 

Proje Adı Marmara Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa 

Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve 

Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (II. 

Dilim) 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Nursen ÜSTÜN 

Proje Yürütücüsü Nesrin TUNALI 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Bursa,  İstanbul,  Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021:30.000 TL 2022: 35.000 TL 2023:29.000 2024:10.000 

Proje Özeti:  

X. fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit etmektedir. 

Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına bağlı özellikle 

Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile taşınabilmektedir. İtalya 

(Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra biz dizi yasal önlemler alınmasında rağmen etmen 

ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli ülkelerden biri olan 

Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin varlığının ve potansiyel 

vektörlerin araştırılması çok önemlidir.  2016-2020 yılları arasında yürütülen Ülkesel Xylella Yaprak 

yanıklığı projesi kapsamında zeytin, asma ve badem bitkilerinde yapılan surveylerde etmen tespit 

edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan  süs bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen 

bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel 

verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların diğer önemli konukçuları da kapsayacak 

şekilde devam etmesi gereklidir. 

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak 

gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus 

böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı 

sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil 

edilecektir.  Ayrıca Marmara Bölgesinde farklı habitatlarda potansiyel vektörler belirlenecektir. 

Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için ise farklı temele dayalı gerekli olan tüm yöntemler 

uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları 

yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak acil eylem 

planında kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Xylella fastidiosa, konukçu, vektör, tespit, Hemiptera, farkındalık 

 



4. Ülkesel Proje Adı 
ÜLKESEL TOMATO BROWN RUGOSE FRUİT VİRUS (ToBRFV) 

PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK  (Adana BMAE) 

YENİ TEKLİF PROJELER  

Proje Adı Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)’e Karşı Domates 

Tohumlarında Farklı Fiziksel ve Kimyasal Uygulamaların 

Etkinliğinin Araştırılması 

Proje Türü Güdümlü 

Bağlı Olduğu Proje Ülkesel Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Kübra YILDIZ 

Proje Yürütücüsü Dr. Bengi TOPKAYA 

Halim Can KAYIKÇİ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 48.000 TL   2023: 40.000 TL   2024: 14.000 TL 

Proje Özeti:  

Küresel tohum ticareti, dünya tarımının gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Tohum 

ticaretinin olumsuz bir etkisi ise, yeni üretim alanları, ülkeler ve kıtalar arası salgın hastalıklara yol 

açabilmesidir. Tohum kaynaklı virüsler arasında, Tobamovirüs türleri şu anda dünya çapında özellikle 

domates üretimi için en büyük tehlikelerden biri olarak görülmektedir. Bu gruba ait olan Tomato brown 

rugose fruit virus (ToBRFV) örtüaltı domates yetiştiricisinde önemli kayıplara sebep olan tohum 

kaynaklı bir virüstür. ToBRFV’nin kontamine domates tohumundan fidelere mekanik aktarım 

kolaylığı, ticari domates tohumunu potansiyel bir primer virüs inokulum kaynağı yapmaktadır. Üstelik 

bu virüs grubu bulundukları yüzeylerde oldukça stabildirler. Şu anda, ülkemizde tohum dezenfeksiyon 

işlemlerinin ToBRFV üzerindeki etkinliği ve bu uygulamaların domates tohumlarının kalitesi 

üzerindeki etkileri hakkında herhangi bir bilgi ve çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

standart bir domates çeşidi olan H2274’e ait tohumları kullanarak kimyasal ve fiziksel uygulamaların 

ToBRFV üzerindeki etkinliğini değerlendirilecektir. ToBRFV ile doğal ve yapay olarak enfekte 

tohumlar, farklı oranlarda ve konsantrasyonlar ile Sodyum hipoklorit (NaClO), hidroklorik asit (HCl), 

trisodyum fosfat (TSP), sıcak su ve kuru ısıtma ile muamele edilecektir. Bu uygulamaların tohum 

çimlenme oranına etkileri belirlenecektir. Daha sonra tohumlar, serolojik, moleküler ve biyolojik 

deneyler kullanılarak virüs varlığı açısından test edilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Tobamovirus, tohum, kemoterapi, termoterapi 

 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı Ülkesel Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) Projesi 

Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında Tomato 

Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’ın Durumu, Moleküler 

Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi, Genetik Çeşitliliğinin ve 

Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P1/2564  



Proje Lideri Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü- Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 50.000 TL     2022: 25.000 TL     2023: 10.000 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, Antalya ve Mersin 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 yerel izolatların 

moleküler karakterizasyonu yapılarak birbirleri ve dünya izolatları ile filogenetik ilişkileri 

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. 

 

 

Proje Başlığı İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Örtü Altı Domates ve Biber 

Alanlarında Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)’ın 

Durumu, Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi – 

Ülkesel ToBRFV Projesi 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P1/5064 

Proje Lideri Sevgi COŞKAN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara 



Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 – 31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 30.000,     2022: 20.000,     2023: 10.000 

Proje Özeti:  

Özellikle Son yıllarda örtü altı domates yetiştirilen alanlarda ortaya çıkan yeni bir viral etmen, ilk olarak 

2016 Ürdün’de rapor edilmiş ve Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) olarak adlandırılmıştır. 

Ülkemizde de ilk olarak 2019 yılı 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. Antalya 

ili Demre ilçesinde varlığı rapor edilen ToBRFV’nin stabil, hızla yayılan ve ürünü pazarlanamaz hale 

getiren bir etmen olması nedeniyle, dünyada örtü altı yetiştiriciliğinde önemli payı olan ülkemizde 

yayılmasını önlemek amacıyla planlanan bu çalışmada 2021 ve 2022 yıllarında Amasya, Ankara, 

Bartın, Eskişehir, Samsun, Tokat ve Zonguldak illerinde örtü altında yetiştirilen domates ve biber 

alanlarında sürvey çalışması yapılacaktır. Sürvey çalışması sonucunda etmenin bölgede varlığı ve 

yaygınlığı belirlenecektir. Etmenin varlığının belirlenmesi aşamasında 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 en güvenilir teşhis protokolleri belirlenecektir. Etmenin 

varlığı, yaygınlığı ve teşhis protokollerinin geliştirilmesinin yanında ToBRFV’nin yayılma şekli ve 

mücadelesine esas korunma yolları hakkında eğitimler yapılarak üretici ve teknik personel 

bilgilendirilecektir. 

 

 

Proje Başlığı Ege Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında Tomato Brown 

Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’ın Durumu, Moleküler Teşhis 

Protokollerinin Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P1/5065 

Proje Lideri Dr. Serpil ERİLMEZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 (0. yıl) 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl (2021) :  20.000    2.Yıl (2022) :  20.000    3. Yıl (2023) : 

10.000 

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; 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 

teşhis protokolleri belirlenecektir. 2021 ve 2022 yıllarında, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa ve 

Muğla illerinde örtüaltında yetiştirilen domates ve biber alanlarında arazi çalışması yapılacaktır. 

Domates ve biber bitkilerinden alınan örneklerde ToBRFV etmeninin varlığı belirlenen teşhis 

protokolü kullanılarak araştırılacaktır. Etmenin yayılma şekli ve mücadelesine esas korunma yolları 

hakkında eğitimler yapılarak üretici ve teknik personel bilgilendirilecektir. 

 

Proje Başlığı Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber 

Alanlarında Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’ın 

Durumu, Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P1/5063 

Proje Lideri Feyzullah YILMAZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Diyarbakır 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2021-31/12/2023 

Projenin İlgili Olduğu Dönem  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl (2021)-25,000; 2.Yıl (2022)-20,000; 3. Yıl (2023)-5,000 

Proje Özeti:  

2021 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Mardin ve Van illerinde 

örtüaltı domates ve biber yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda arazi çalışması gerçekleştirilecektir. 

 

Proje Başlığı Marmara Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında 

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’un Durumu, 

Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/21/A2/P1/5066 

Proje Lideri Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 



Proje Başlangıç Yılı 01.01.2021 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2021 yılında çalışmalara başlanacaktır 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 20.000 TL,    2.Yıl: 20.000 TL,      3. Yıl: 10.000 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; 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 teşhis protokolleri belirlenecektir. 2021 ve 2022 yıllarında Bilecik, Bursa, 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde örtüaltında yetiştirilen domates ile Bursa, İstanbul, 

Kocaeli ve Yalova illerinde örtüaltında yetiştirilen biber alanlarında arazi çalışması yapılacaktır. 

Domates ve biber bitkilerinden alınan örneklerde ToBRFV etmeninin varlığı belirlenen teşhis 

protokolü kullanılarak araştırılacaktır. Etmenin yayılma şekli ve mücadelesine esas korunma yolları 

hakkında eğitimler yapılarak üretici ve teknik personel bilgilendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI  

ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

1. 

 

Ülkesel Proje Adı 

BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Farklı Ekim ve Hasat Dönemlerinin, Ekmeklik Buğdaydaki 

(Triticum aestivum L.) Süne [Eurygaster spp. (Hemiptera: 

Scutelleridae)] Zararı Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Proje Türü Doktora Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Koordinatörü/Lideri Ahmet DOĞRU 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Prof. Dr. Ekrem ATAKAN - Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 - 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 45.000 

2023: 79.000 

2024: 78.000 

Proje Özeti: 

Dünya’nın ve Türkiye’nin neredeyse her bölümünde buğday üretimi yapılmaktadır. Büyük üretici 

kitlesini ilgilendirmesi ve insanların temel gıdası olması bakımından, buğday çok önemli bir üründür. 

Son yıllarda, birim alandan sağlanan buğday verimi artmasına rağmen, Ülkemiz buğday üretim alanları 

ve buğday üretimi azalmaktadır. 

Buğday üretiminin artırılması için, üretim tekniklerinin yanında, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 

mücadelenin de önemli bir yeri vardır. Buğdayda önemli ölçüde ürün kayıplarına sebep olan 

zararlıların başında süne (Eurygaster spp.) gelmektedir. Süne; Doğu Avrupa, Orta Asya, Batı Asya ve 

Kuzey Afrika'daki birçok ülkede en önemli buğday zararlısıdır. Süne, buğdayın yaprak, sap ve 

tanelerini emerek zarar yapmaktadır. Süne zararından kaynaklanan ekonomik kayıp, mücadele 

edilmemesi durumunda %100'e ulaşabilmektedir. Süne ile mücadelede, kültürel, biyolojik ve ağırlıklı 

olarak kimyasal mücadele yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, insan sağlığı ve çevreye çeşitli zararlar 

vermektedir. 

2022 - 2024 yılları arasında yürütülecek bu çalışmada; 3 farklı dönemde (erken, normal, geç) ekmeklik 

buğday ekimi yapılacak ve ekilen buğdaylar 3 farklı dönemde (erken, normal, geç) hasat edilecektir. 

Farklı ekim ve hasat dönemlerinin; sünenin kışlamış ergin, yumurta ve nimf yoğunluğuna ve ekmeklik 

buğdayda sünenin neden olduğu zararlara (kurtboğazı zararı, akbaşak zararı, tanedeki emgi zararı) 

etkisi belirlenecektir. Ayrıca, hasat edilen buğdayların tane verimi ve bazı kalite özellikleri 

belirlenecektir. Böylece, süne yoğunluk ve zararlarının en az olduğu ve süneye karşı kimyasal 

mücadele yapılmasına gerek olmadığı ekim ve hasat dönemi tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler Ekmeklik buğday, ekim dönemleri, hasat dönemleri, Eurygaster spp., süne 

zararı 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Zararlı Buğday 

Karasineği, Phorbia fumigata Meigen (Diptera: 

Anthomyiidae)’nın Yayılış Alanı, Bulaşma Oranı, Popülasyon 

Takibi, Doğal Düşmanları ve Kimyasal Mücadelesinin 

Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Koordinatörü/Lideri Ali Duran KANAT                                                  

Proje Yürütücüsü Vahdettin AKMEŞE, Fadime Yetiş, Ahmet Doğru 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022- 31.12.2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl:38.000 2.Yıl:39.000 3.Yıl:29.000 4.Yıl:14.000 

Proje Özeti: 

Dünyada ve ülkemizde insan beslenmesinde temel besin olan buğdayın, üretimi ve kalitesini sınırlayan 

en önemli faktörlerden biri entomolojik etmenlerdir. Ülkemizde buğdayda farklı fenolojik dönemlerde 

zarar yapan birçok zararlı bulunmaktadır. Bunlardan biri de buğdayın özellikle kardeşlenme 

döneminde zarar yapan Phorbia fumigata Meigen (Diptera: Anthomyiidae)’dır. Yeni çimlenen 

buğdaylarda P. fumigata larvalarının kök boğazından giriş yaparak beslendiği ve büyüme merkezini 

kuruttuğundan bitkinin öldüğü bilinmektedir. Bölgemizde buğday alanlarındaki zararı, ilk defa 2016 

yılında Osmaniye ve Hatay illerinde tespit etmişlerdir  (Akmeşe ve İslamoğlu, 2016). 

 Bu çalışma; Doğu Akdeniz Bölgesinde,  Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş buğday 

tarlalarında dört yıl süreyle (2022-2025) yürütülecektir. Projede, P. fumigata’nın; Yayılış alanı, 

bulaşma oranı, popülasyon takibi, parazitoit, predatörleri  ve kimyasal mücadelesi belirlenmeye 

çalışılacaktır. Elde edilecek sonuçların ileride yapılacak çalışmalara bir temel oluşturması 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler   Phorbia fumigata, buğday, Popülasyon takibi, yayılış alanı, bulaşma oranı, 

parazitoit, predatör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı 

Türkiye Süne [Eurygaster integriceps, E. maura ve E. austriaca 

(Hemiptera: Scutelleridae)] Popülasyonlarında Bazı 

Endosimbiyont Bakterilerin Belirlenmesi 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi  

Bağlı Olduğu Proje 
Buğdayda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova-İzmir 

Projeyi Destekleyen Kuruluş - 

Proje Koordinatörü/Lideri Ekrem KAYA 

Proje Yürütücüsü Ekrem KAYA 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022  - 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 

(2022)            86.100 TL 

(2023)            69.100 TL     

(2024)            27.100 TL 

TOPLAM :  182.300 TL 

Proje Özeti: Süne (Eurygaster spp.) (Hemiptera: Scutelleridae) türleri, buğday üretimini kalite ve kantite 

yönünden olumsuz yönde etkileyen ana zararlı durumundadır. Süne zararını önlemek için Türkiye’de her 

yıl kimyasal mücadele yapılması nedeniyle, Süne’nin doğal düşmanları ve bunların doğal etkinliğinin 

arttırılması yönünde alınacak önlemler daha da önem kazanmaktadır. Biyolojik mücadelede simbiyotik 

canlıların da önemi büyüktür. Simbiyotik yaşam çok hücreli birçok canlıda görülen ortak yaşam şeklidir. 

Endosimbiyontların önemi,  konukçu beslenmesinden, savunma reaksiyonlarına, direnç 

mekanizmasından üreme değişimlerine kadar geniş kapsamlıdır. Özellikle tarımsal ürünlerde zararlı olan 

böceklerin endosimbiyontlar ile kurdukları ilişkinin tam olarak aydınlatılması büyük önem arz 

etmektedir. Çünkü zararlılar ile mücadelede yeni, çevreye duyarlı ve daha etkili yöntemler 

gerekmektedir. Böcek endosimbiyontlarının konukçularında meydana getirdiği değişimlerin 

detaylandırılmasıyla bu mikroorganizmaların zararlı mücadelesinde kullanım olanaklarının artması 

beklenmektedir. Tarımsal ürünlerde zararlı türler ile yapılan, endosimbiyotik bakteri analizleri 

incelendiğinde ise yaygın olarak Wolbachia, Rickettsia ve Spiroplasma cinsi bakteriler belirlenmiştir. Bu 

bakteriler konukçularının üremesine müdahale ederek sitoplazmik uyumsuzluk, partenogenesis, erkek 

öldürücülük ve feminizasyon şeklinde üreme değişikliklerine neden olmaktadırlar. Konukçu 

popülasyonunda hızlı şekilde yayılması ve konukçularının üremesi üzerine olan etkisi nedeniyle bitki 

zararlıları ve vektör mücadelesinde güçlü bir potansiyel olarak görülmektedir. Endosimbiyontların bu 

öneminden dolayı ülkemizde Süne türlerinde bu bakterinin varlığı ve yaygınlığı araştırılacaktır. 

Moleküler biyoloji ve fonksiyonel genom bilim çalışmalarındaki hızlı ilerlemeler bitki-böcek-simbiyont 

ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına olanak vermektedir. Böcek endosimbiyontlarının konukçularında 

meydana getirdiği değişimlerin detaylandırılmasıyla bu mikroorganizmaların zararlı mücadelesinde 

kullanım olanaklarının artması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler   Süne, Eurygaster, Endosimbiyont, Wolbachia,  Rickettsia, Spiroplasma, 

Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [Anisoplia spp. 

(Coleoptera:Rutelidae)]’nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar 

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

Proje Lideri Emre AKCİ 

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 olduğu gibi 2020 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.  

1. Mayıs ayı sonundan 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. 25.06.2020 tarihinde erginlere karşı yüzey 

ilaçlaması denemesi yapılmış olup, 3., 7. ve 14. günlerde uygulamanın ergin yoğunluğuna etkisini 

gözlemlemek amacıyla 1/4m2’lik çerçevelerle sayımlar yapılmıştır. 2021 yılı yüzey ilaçlaması ise 

ergin yoğunluğunun en yüksek olduğu hafta kurulacak ve ardından 3., 7. ve 14. günlerde sayım 

yapılacaktır. 

2. Ayrıca, 2019 Ekim ayının son haftasında kurulan tohum ilaçlaması denemesi etkinliklerini 

tespit etmek amacıyla 2020 ilkbaharında larva faaliyetinin başladığı günlerde tek sayım yapılmış olup 

istatistik analizleri yapılmıştır. 23 Ekim 2020 tarihinde tohum ilaç denemesinin 2. Yılı denemesi 

kurulmuş olup 2021 İlkbahar’da 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı İç Anadolu Bölgesi’nde Tahıl Kist Nematodu, Heterodera 

filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’inin Patotiplerinin 

Belirlenmesi ve Bazı Buğday Çeşitlerine Karşı Reaksiyonları ile 

Nematoda Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/1363 

Proje Lideri Gökhan YATKIN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020   ile     31/12/2020   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019 2020 2021 TOPLAM 

40.000     30.000       20.000 90.000 

Proje Özeti:  

Ülkemiz için özel bir öneme sahip olan buğdayda, Tahıl kist nematodları ülkemiz genelinde 

yaygın olarak bulunmakta ve ekonomik olarak %7-89 oranında verim kaybı oluşturmaktadır. Tahıl 

kist nematodlarıyla (TKN) mücedelede, nematisit kullanımı yok denecek kadar az olmakla birlikte 

geniş alanlarda TKN’lara karşı kimyasal mücadele ekonomik olmamaktadır, TKN ile mücadele 

kültürel önlemler ile yapılmakta ve bunların içinden en önemlisi de dayanıklı çeşit kullanımıdır. 

Dayanıklı çeşitler, etmenlerin ırk ve/veya patotiplerine ve hatta coğrafik popülasyonlarına olan 

reaksiyonlarında büyük varyasyonlar gösterebilmektedir. Bu nedenle kullanılacak buğday çeşitlerinin 

seçiminde ülkesel Heterodera spp. popülasyonlarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi dayanıklı 

çeşit seçiminde önemlidir. Bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi buğday ekiliş alanlarında Tahıl kist 

nematodlarının morfolojik ve moleküler olarak tür tanımlamaları yapılarak yaygınlık ve yoğunlukları 

belirlenecek ve tür içi kalıtsal benzerlikleri araştırılacaktır. İç Anadolu Bölgesi buğday ekiliş 

alanlarında en yaygın tür olarak bulunan Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’inin 

patotipleri belirlenerek bazı yerel, yabani ve uluslararası çeşit ve hatların belirlenen patotiplere olan 

dayanıklılık seviyeleri belirlenecektir. Heterodera filipjevi’nin patotiplerine dayanıklılık gösteren hat 

ve çeşitlerin moleküler tanımlaması amacıyla dayanıklılıkla bağlantılı olan genler moleküler 

markörlerle taranması ile belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

EĞİTİM PROJESİ  

 Koordinatörü Vahdettin AKMEŞE  (Adana BMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı İç Anadolu Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Yaprak Piresi 

Zyginidia sohrab Zachvatkin, 1947 (Hemiptera: Cicadellidae)’ın 

Biyo-Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar 

Proje Türü Bölgesel, Entegre 

Bağlı Olduğu Proje Mısır Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Mehmet ÇULCU 

Proje Yürütücüsü Mehmet ÇULCU 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma 

Anabilim Dalı Doktora Projesi 

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

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021: 27000 TL            2022: 17000 TL                        2023: 

8000 TL             

Proje Özeti: 

Ülkemizde olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinde de mısır tarımının artmasıyla birlikte entomolojik 

problemler görülmeye başlamış ve zararlıların populasyonunda artışlar olmuştur. Bu zararlılar 

içerisinde potansiyel zararlı konumunda yer alan bir grup da Cicadellidae (Hemiptera) familyasına 

bağlı türlerdir. Bu familyaya bağlı türlere Türkçe olarak Cüce ağustosböcekleri ismi verildiği gibi bazı 

kaynaklarda Yaprakpireleri olarak da kullanılmaktadır. Söz konusu zararlılar bazı lokal alanlarda, erken 

dönemdeki (2-6 yapraklı) bitkilerde önemli ölçüde zarar oluşturmakta, yaptıkları emgi sonucu bitkileri 

tamamen kurutabilmektedir. Ayrıca virüs ve virüs benzeri organizmaların vektörü olduklarından, 

hastalıklı bitkilerden sağlıklı bitkilere hastalık bulaştırarak önemli zararlara neden 

olmaktadırlar.Zararlı böcekler ile mücadelede bilinmesi zorunlu verilerin elde edilmesinde kullanılan 

en güçlü metotlardan birisi olan yaşam çizelgeleri; populasyon dinamiğini açıklayan en önemli 

yöntemlerden biridir ve bir böceğin tüm hayat dönemleri içindeki kantitatif değişimleri içermektedir. 

Anadolu Bölgesi mısır alanlarında bulunan zararlı türlerin tespiti ile ilgili yürütülen çalışmalarda 

yaygınlık ve popülasyon yoğunluğu en yüksek tür olarak Zyginidia sohrab  Zachvatkin, 1947 

(Hemiptera:Cicadellidae) belirlenmiştir. Zararlının bölgemizde bu güne kadar biyolojisi üzerine bir 

çalışma yapılmamıştır. Doğa koşullarında 2021-2023 yıllarında yürütülmesi planlanan çalışma ile 

Zyginidia sohrab’ın mücadelesinde belirlenmesi zorunlu olan mısır bitkisindeki biyo-ekolojisi ile 

yaşam çizelgesi İç Anadolu bölgesi koşullarında ortaya konulacaktır. Bölgemiz için ilk ve temel bir 

çalışma olacak bu projeden elde edilecek verilerle; İç Anadolu Bölgesi koşullarında yaprak pirelerinin 

mısır bitkisinde tam yaşam çizelgeleri ortaya konarak bölgemiz koşullarına uygun mücadelesine esas 

veriler elde edilecektir. Doğa koşullarında elde edilecek biyo-ekolojik verilerin mücadele çalışmalarını 

yönlendirmesiyle zararlının oluşturacağı zarar en alt düzeye indirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca proje 

sonuçları ileride yapılacak çalışmalara da yön verebilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Zyginidia sohrab, Biyoloji, Hayat Tablosu, Mısır, İç Anadolu Bölgesi 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Üretim Alanlarında Yeni Zararlı 

Atherigona varia Meigen (Diptera: Muscidae)’nın Yayılışı, 

Konukçuları, Popülasyon Takibi ve Bazı Mücadele 

Yöntemlerinin Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel Araştırma Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Vahdettin AKMEŞE 

Proje Yardımcıları Ali Duran KANAT, Fadime YETİŞ, Ahmet DOĞRU, Mehmet 

Ali TÜRKAY, Orhan KARA 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ADANA, 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

MERSİN 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:65.500, 2023:43.000, 2024:42.000, 2025:33.000 

Toplam:180.500 

Proje Özeti: Ülkemize 2015 yılında giriş yapan Atherigona varia Meigen (Diptera: Muscidae) ilk kez 

Adana’da Yüreğir/Doğankent’te sorgum alanlarında ve Yüreğir/Köprülü Mahallesi’nde kanyaşta 

belirlenmiş olup, bölgede hızla yayılmaya başlamıştır. Afrika kökenli olan zararlı, mısır ve sorgumda 

başta fide dönemi olmak üzere vejetatif dönemde zarar yapmakta ve üretim alanlarında önemli ürün 

kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısı ile ülkemiz mısır üretiminin yaklaşık %35’inin yapıldığı Doğu 

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki yıllarda önemli verim kayıplarına neden olabilecektir. Ayrıca son 

yıllarda ıslah çalışmaları yapılarak hayvan beslenmesinde önemli konuma gelen sorgumda %90 

oranında ürün kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, A.varia’nın mücadelesine yönelik 

ivedilikle temel verilerin elde edilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla ele alınan çalışma Doğu Akdeniz 

bölgesi illerinde (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş) A.varia’nın birinci ve ikinci 

ürün mısır ve diğer tahıl ekiliş alanlarındaki yaygınlığı, bulaşma oranı, konukçuları ve popülasyon 

takibi ile gelişmesi belirlenecektir. Ayrıca, zararlının kontrolünde biyolojik, biyoteknik ve kimyasal 

mücadele olanakları araştırılacaktır. Zararlının popülasyon yoğunluğunu azaltacak uygun mücadele 

yöntemleri belirlenerek uygulamaya aktarılacaktır. 

Çalışma, 2022–2025 yılları arasında Doğu Akdeniz bölgesi illeri (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve 

Kahramanmaraş) birinci ve ikinci ürün mısır alanlarında yürütülecektir. Bu proje, Türkiye’ye yeni giriş 

yapmış bu zararlı ile ilgili temel verilerin elde edilmesinde yapılacak ilk çalışma olacaktır. Gelecekte 

bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Elde edilecek bilgiler ışığında zararlının mısır 

üretiminin yapıldığı diğer bölgelere hızlı yayılışının önüne geçilebilecek, uygun mücadele metotlarının 

etkinliği belirlenerek bilinçsiz uygulamalar önlenecek, ilaçlama sayıları ve mücadele masrafları 

azalacak ve nitekim ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Atherigona varia, Mısır, Doğu Akdeniz Bölgesi, Doğal düşmanlar, Entegre 

Mücadele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/16/5/01/11 

Proje Lideri Mehmet ÇULCU 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 20000 TL            2018: 10000 TL                        2019: 

10000 TL            2020: 10000 TL 

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. 

Bugüne kadar bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma 

dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu amaç için sürveyler olasılıklı örnekleme yöntemlerinden 

basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre yapılarak mısır bitkisinde zararlı ve faydalı türlerin 

belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında sürveyler 2020 yılında Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir illerinin mısırın en fazla tarımı 

yapılan ilçelerinde yapılmıştır. Sürveyler mısırın 2-4 yapraklı, 6-8 yapraklı ve olgunluk dönemleri olmak 

üzere 3 fenolojik dönemde gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan sürveylerde Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir illerinde zararlı türler olarak, Thrips türleri 

(Tysanoptera), Yaprak pireleri (Hemiptera: Cicadellidae), Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae), 

Kırmızı örümcek (Eriophyidae), telkurdu, buğday sülüğü ve Lepidoptera takımına ait türler tespit 

edilmiş. Ayrıca mısırın 6-8 yapraklı döneminde Ankara (Bala) ve Eskişehir (İnönü-Odunpazarı-

Beylikova-Sivrihisar-Seyitgazi) illerinde Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) rastlanmıştır.  

Çalışma sonucunda; Coccinellidae, Nabidae, Miridae, Syriphidae, Braconidae, Chyrsopidae 

familyalarına bağlı faydalı türler tespit edilmiştir. Bu familyalara ait türlerin özellikle mısırın 6-8 

yapraklı olduğu (Temmuz) dönemde, Stethorus spp. (Coleoptera: Coccinellidae)’nin ise Ağustos sonu-

Eylül döneminde daha yüksek yoğunlukta olduğu saptanmıştır  

Yapılan çalışmada tespit edilen zararlılar düşük yoğunlukta belirlenmiştir ancak söz konusu zararlıların 

faydalıları yüksek yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.  

Eskişehir’in Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde yoğun olarak azot ve potasyum noksanlığı olduğu 

görülmüştür. 

2021 yılında Yozgat, Çankırı ve Sivas 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/Ü/19/A2/P4/1355 

Proje Lideri Erkan YILMAZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019= 45000 TL 

2020= 35000 TL 

2021= 25000 TL 

2022= 15000 TL 

Proje Özeti:  

 

            Mısır koçankurdu Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) ılıman iklim kuşağına 

sahip bölgelerde yoğun olarak bulunmakta ve yoğunluğunu her geçen gün arttırmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda mısır koçankurdu yumurta parazitoitleri ile doğal parazitlenme oranı oldukça düşük 

bulunmuştur. Zararlının baskı unsurları etkisiz kaldığından S. nonagrioides dönem dönem %100 e 

varan ürün kaybına neden olmaktadırlar. 

Mısır bitkisinin yüksek boylu, sıra arası, sıra üzeri mesafenin dar, zararlının doku içerisinde ve çok 

geniş alanlarda üretiminin yapılıyor olması kimyasal mücadelede başarı şansını oldukça 

düşürmektedir. Bahsedilen zorluklardan dolayı gövde deliciler ile mücadelede kullanılmak üzere 

geliştirilmiş genetiği değiştirilmiş mısır çeşitleri bulunmaktadır. Fakat bilim dünyasında henüz bu tip 

ürünlerin güvenilirliği ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Ayrıca birçok zararlı ile mücadelede başarılı 

bir şekilde kullanılan cinsel çekici feromon tuzakların bu zararlıda kullanımı henüz monitör amaçlıdır. 

           Son yıllarda dünyada habitat yönetimine dayalı tuzak bitki metodu yoğun ilgi görmekte ve 

çalışılmaktadır. Dünyada mısırda zararlı birçok gövde deliciye karşı tuzak bitki çalışmaları başarılı 

bir şekilde yürütülmüş ve yumurta parazitoitlerine olumlu etki ettiği saptanmıştır. Fakat S. 

nonagrioides türüne karşı laboratuvar koşullarında konukçu seçimi ile ilgili sadece bir çalışma 

yürütülmüş ve tuzak bitkiye (sorgum) mısıra oranla daha fazla yumurta bırakıldığı saptanmıştır. 

          Yapılması düşünülen bu projenin ilk aşamasında S. nonagrioides’in ülkemizdeki (Ege, 

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi) konukçuları araştırılacaktır. Elde edilen ümitvar bitkiler 

mısır bitkisi ile böceğin tercihine sunulacak ve yumurtlama için en çok tercih edilen bitki/bitkiler sera 

ve açık alan çalışmalarında tuzak bitki olarak denemeye alınacaktır. 

          Mısır koçankurdu mücadelesinde yaşanan zorluklardan kaynaklanan ürün kaybının 

azaltılması, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından kimyasal kullanımının düşürülmesi, doğal 

düşmanlara etkisinin belirlenmesi, alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve dünyadaki 

çalışmalara paralellik sağlanması amacı ve hedefi ile bu proje kurgulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Mısır alanlarında önemli zararlı Mısır koçankurdu Sesamia spp. 

(Lepidoptera: Noctuidae) ve yumurta parazitoitlerinin 

yoğunlukları ile Telenomus busseolae (Gahan) (Hymenoptera: 

Scelionidae)’nin biyolojisi ve davranışları üzerine bazı 

insektisitlerin etkilerinin belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P2/2152 

Proje Lideri Adil TONGA 

Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020= 30.000,00 TL 

2021= 30.000,00 TL 

2022= 30.000,00 TL 

Proje Özeti:  

Bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin mısır ekilişi yüksek illerinde (Diyarbakır, 

Mardin ve Şanlıurfa) yapılacak surveyler ile mısır bitkilerinin bazı gelişme dönemlerinde ve 

organlarında (2-3 yapraklı dönem- süt olum döneminin sonuna kadar) zarar yapan Sesamia spp. 

(Lepidoptera: Noctuidae)’nin 2020-2021 yıllarında bu illerdeki yaygınlık ve yoğunluğunun 

araştırılması hedeflenmiştir. Aynı survey programı kapsamında Sesamia spp.’nin yumurta 

parazitoitleri ve doğal parazitleme oranları belirlenerek, önemli bir yumurta parazitoiti olan 

Telenomus busseolae (Hymenoptera: Scelionidae)’nin yumurta parazitoitleri tür kompozisyonu 

içerisindeki oransal yoğunluğu ortaya konulacaktır. Bununla beraber kontrollü laboratuvar 

koşullarında, ergin öncesi dönemdeyken yani 2 (genç larva), 4 (olgun larva) ve 8 (pupa) günlük 

dönemde iken farklı etki mekanizmasına sahip 5 insektisitin (Chlorantraniliprole, Imidacloprid, 

Thiamethoxam+ Lambda cyhalothrin, Indoxacarb ve Lambda cyhalothrin) farklı dozlarına (T= 

önerilen tarla dozu, T/2, T/4, T/8 ve kontrol) maruz kalan T. busseolae’nin çıkış oranı ile çıkış 

yapmayı başaran bireylerin çıkış sonrası üreme gücü, birinci nesillerin (F1) çıkış oranı ve çıkış yapan 

bireylerin eşey oranları karşılaştırılacaktır. Daha sonra bu insektisitlerin en yüksek (T) ve en düşük 

dozlarının (T/8) ergin öncesi dönemlerdeyken maruz kalıp çıkış yapan parazitoitlerin konukçu 

bulmada kullandıkları uzak mesafe kairomonu olan konukçu feromonuna yönelme davranışı ve 

tepkileri üzerine etkilerinin Y-tüp olfaktometre denemeleri ile incelenmesi planlanmıştır. Ayrıca bu 

insektisitlerin çalışmada belirtilen en yüksek ve en düşük dozlarının ergin öncesi dönemdeyken maruz 

bırakılan ve çıkış yapmayı başaran T. busseolae bireylerinin konukçu terk etme mekanizmasına 

etkilerinin ise deneme arenalarında araştırılması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

 

Ülkesel Proje Adı 

PAMUK  ENTEGRE  MÜCADELE  ARAŞTIRMA,  UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Ege Bölgesindeki pamuk yetiştirilen alanlarda nematod 

popülasyon yoğunluğunun incelenmesi, Biyoçeşitlilik 

haritasının genetik olarak belirlenmesi ve nematod-solgunluk 

hastalığı ilişkisinin incelenmesi 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Pamuk Araştırma Enstitüsü- Nazilli/AYDIN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Gülşah MÜJDECİ 

Proje Yürütücüsü Tülay EMREBAŞ-Dr. Sergül ÇOPUL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.YIL: 74.000 TL, 2. YIL: 68.000 TL 3. YIL: 48.000 TL 

Proje Özeti:  

Pamuk, Dünya ve Türkiye ticareti açısında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı 

pamuk hastalık ve zararlılarıyla mücadele edebilmek, üretimde kaliteyi ve verimi artırmada önemli 

ölçütlerden biridir. Patojenik bir zararlı olan nematodlar, genelde pamuğun toprak altı organlarından 

beslenerek bitkinin gelişmesini engellemekle birlikte toprak kökenli diğer pamuk hastalıklarının 

bitkiye enfekte olmasını kolaylaştırmaktadırlar. Bitki paraziti nematodların bitki üzerindeki zararı ve 

yol açtığı verim kaybı nematodların çeşidine ve yoğunluğuna göre değişmektedir. Diğer ülkelerde 

yapılan çalışmalara göre, pamuğa zararlı olabilecek nematod cins ve türleri; Helicotylenchus spp., 

Tylenchulus semipenetrans, Hoplolaimus spp., Meloidogyne spp., Rotylenchulus reniformis, 

Pratylenchus spp. ve Xiphinema spp. oldukları tespit edilmiştir. Nematod popülasyonunun yoğun 

olduğu arazilerde yapılan çalışmalar ile pamuk bitkisi verimi üzerinde %50 oranına kadar zarar verdiği 

tespit edilmiştir.  Ülkemizde yıllar önce nematod ile ilgi yapılan bazı çalışmalar olmasına rağmen Ege 

bölgesinde pamukta zararlı olabilecek tür ve çeşitlerin kesinliği hakkındaki çalışmalar yok denecek 

kadar azdır. Bundan dolayı, bölgemizde pamuk arazileri olarak belirlenen; Koçarlı pamuk ekim 

alanları, Söke ovası, Torbalı, Bergama ve Sarayköy gibi pilot bölgelerden alınacak toprak ve bitki 

örnekleri ile bölgenin nematod biyoçeşitliliği, popülasyon yoğunlukları ve pamuk bitkisi üzerindeki 

etkileri belirlenecektir. Bununla birlikte nematod-solgunluk hastalığı ilişkisine bakmak ve 

değerlendirmek için pilot tarlalardan alınacak bitki örnekleri üzerinde laboratuvarda gerekli isolat 

çalışmaları yapılacaktır. Nemotod popülasyon yoğunluğuna göre solgunluk hastalığının yoğunluğuna 

bakılarak iki hastalık arasındaki orantı belirlenecektir. Ege bölgesinde tespit edilecek nematod 

çeşitliliği ve aralarındaki akrabalık derecelerini belirlemek ve gruplandırmak için Biyoteknolojik 

yöntemlerle (DNA izolasyonu, SSR markör analizleri vb. yapılarak)  belirlenecektir. Elde edilen 

sonuçlar raporlanarak ve gerekli yayınlar, broşürler hazırlanarak ilgili kişiler ve çiftçiler 



bilgilendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler   Nematod biyoçeşitliliği, Pamuk, Ege bölgesi, Solgunluk hastalığı, 

 

 

 

 

 

Proje Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Üretim Alanlarında 

Nabis spp. (Hemiptera: Nabidae) Türleri ile Önemli Türün 

Biyolojik Parametreleri ve Bazı İnsektisitlerin Yan 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Muhlis SEZGİN 

Proje Yürütücüsü Muhlis SEZGİN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-30.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022 Yılı: 98.500 TL 

2023 Yılı: 42.000 TL 

2024 Yılı: 22.000 TL 

Proje Özeti: 

 

Ülkemizde yoğun olarak üretimi yapılan pamuk bitkisi yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi 

etkileyen önemli zararlı böcekler bulunmaktadır. Bu zararlılarla mücadelede birçok insektisit 

kullanılmaktadır. Buda başta insan ve çevre sağlığı olmak üzere hedef olmayan organizmalar üzerinde 

de ciddi problemler meydana getirmektedir. Diğer mücadele etkenlerinden biri de biyolojik 

mücadelede yer alan doğal düşmanlardır.  

Bu çalışmada, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri pamuk ekim alanlarındaki zararlı türler 

üzerinde beslenen avcı böceklerden Nabis spp. (Hemiptera: Nabidae)’nin türleri ile önemli türün 

laboratuvar koşullarında bazı biyolojik parametreleri ve pamukta kullanılan bazı insektisitlerin 

laboratuvar ve tarla koşullarında bu avcı tür üzerindeki yan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma 2022 ve 2024 yılları arasında yürütülecektir. Çalışmada ilk yıl yapılacak olan sürveyler 

sonucunda elde edilecek türlerden en yoğun/yaygın bulunan Nabis’ler önemli tür olarak kabul 

edilecektir. Laboratuvar ve iklim odası çalışmalarında 25 ± 1 ºC sıcaklık, % 65 ± 10 orantılı nem ve 16 

saat/gün aydınlatmalı kontrollü koşullarda Nabis sp. ve Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: 

Pyralidae) üretimi yapılacaktır. Üretim aşamasında yumurta bırakması için taze fasulye (Phaseolus 

vulgaris) meyvesi kullanılacaktır. Önemli türün ergin öncesi gelişme ve yumurta açılma süreleri, ölüm 

oranı, preovipozisyon, ovipozisyon ve postovipozisyon süreleriyle ergin dişi ömrü ve eşey oranları gibi 

biyolojik parametreler incelenerek, bu biyolojik gelişme süreleri hakkında önemli bilgiler elde edilmesi 

hedeflenmektedir. Pamuk alanlarında önemli zararlılara karşı yoğun bir şekilde kullanılan bazı 



insektisitlerin önemli türe olan yan etkileri laboratuvar ve tarla koşulları denemeleri ile belirlenmeye 

çalışılacaktır. Hangi insektisitlerin riskli olduğu belirlenerek kimyasal mücadelede, doğal düşman 

yoğunluğu dikkate alınarak, en iyi kararın verilebilmesi hedeflenmiştir. 

Bu çalışma ile doğada var olan doğal düşmanlardan Napis sp.’nin bazı biyolojik 

parametrelerinin ortaya çıkarılması, doğal düşman hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamızı 

sağlayacaktır. Laboratuvar ve tarla koşullarında yapılacak olan yan etki çalışmalarıyla, pamuk üretim 

alanlarında yapılan yoğun ve bilinçsiz ilaçlamaların bu faydalıya olan yan etkilerinin belirlenmesi ile 

faydalıya etkisi en az olan bitki koruma ürünün seçilmesi ve elde edilen bulguların entegre mücadele 

çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler   Predatör, Nabis spp., Biyolojik parametre, Yan etki, Toksikoloji, İnsektisit 

 

 

 

 

 

Proje Adı Pamuk ve Süs Bitkilerinde Unlu Bit Türleri [(Hemiptera: 

Pseudococcidae)]’nin Yayılışı, Popülasyon Değişimi, Parazitoit 

ve Predatörlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 

Araştırmalar. 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi (A) 

Bağlı Olduğu Proje Pamuk ve Süs Bitkilerinde Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Fatma IŞIK GÜLSOY 

Proje Yürütücüsü Fatma IŞIK GÜLSOY 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 61.000TL 2.Yıl: 40.000TL. 3. Yıl: 47.000TL 

Proje Özeti: 

Türkiye’nin arazi yapısı ile buna bağlı olarak değişen iklim özellikleri farklı coğrafi bölgeler ve 

bunların içinde de mikro klimaların oluşumunu mümkün kılmıştır. Türkiye’de arazi kullanımı ile 

coğrafi bölgelerin arazi yapısı ve iklim özellikleri arasında uyumlu bir ilişki söz konusudur. 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 pestisitlerin etkinlikleri belirlenecektir. Sonuç olarak 

parazitoit ile predatör yoğunluğunu koruyucu,  çevre dostu preparatların pamuk ve süs bitkileri entegre 

mücadelesinde yer alması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler   Unlu bitler, Pamuk, Süs bitkileri, Parazitoit. Predatör. 

 

 



DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje No: TAGEM/BSAD/A/18/A2/P4/544 

Proje Başlığı 

 

Çukurova Bölgesi’nde pamukta erken dönemde yapılan ilaçlamaların ve 

bazı pamuk çeşitlerinin zararlı ve faydalı böcek popülasyonlarına 

etkilerinin araştırılması  (Doktora) 

Projeyi Yürüten Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh Yeşim ŞAHİN 

Yardımcı Araştırmacılar   

 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2018-2020 (3. Gelişme  Raporu) 

Projenin Toplam Bütçesi: 35 000 TL 

Proje Özeti:  

Entegre ürün ve zararlı yönetiminin sürdürülebilirliğinin dayanıklı bitki seçimi ve biyolojik mücadele 

gibi iki temel unsur ile sağlanabileceği düşünülmektedir. Çalışma bu kapsamda ele alınmıştır .Çalışmanın 

ilk amacı pamuğun erken döneminde erken emicilere karşı yapılan kimyasal uygulamaların pamuğun orta 

ve geç döneminde karşılaşılan diğer zararlıları ve doğal düşmanlarına, bitki gelişimine ve verime olan 

etkisini belirlemektir. Diğer amaç ise farklı pamuk çeşitlerinin erken dönem emicilerine karşı olan 

reaksiyonlarını ve doğal düşmanların korunmasındaki rolü değerlendirmektir. Araştırma Adana DATAEM 

Doğankent Lokasyonunda yürütülmüştür. Çalışmada 6 bitki koruma ürünü (hedef dışı organizmalara 

radikal etkileri olduğu tahmin edilen ilaçlar;  acetamiprid, 210g/l imidacloprid+90 g/l Betacyfluthrin;  ile 

hedef dışı organizmalara daha ılımlı etkileri olduğu tahmin edilen ilaçlar( pymetrozine, spitotetramat, 

sulfoxaflor (yüzey ilaçlaması)) ve tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere  (clothianidin ) ile farklı 

morfolojik özelliklere sahip 5 pamuk çeşidinin ( 1adet ileri pamuk hattı (TYA 7/2), 1 adet yeni pamuk çeşit 

adayı (TMN 199 (MAY505)) ve 3 pamuk çeşidi (Gossypolsüz nazilli, (GS88) DPSR4(frego yaprak), 

ST825)) kullanılmıştır.Çalışma ana ürün pamuk alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre dört 

tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerin arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Lif kalite analizleri tamamlanmıştır. Ayrıca çalışmada gerçekleştirilen faydalı ve 

zararlıların popülasyon takibine ait verilerin digital ortama girilmesi ,istatistiki değerlendirilmesi ve 

yorumlanması hali hazırda devam etmektedir.2018 yılında farklı insektisit uygulamalarının incelenen 

tüm lif kalite özellikleri üzerinde istatistiki anlamda farka neden olmadığı görülmektedir(Mic; F=0,474, 

SD=6 P= 0,820; UHML; F=1,659, SD=6 P= 0,181; Str; F =2,072, SD=6 P= 0,100; Ul; F =0,420, SD=6 P= 

0,857; Sf; F=0,306, SD=6 P= 0,927; SCl; F=1,235, SD=6 P= 0,328; elg; F=1,706, SD=6 P= 0,169; Mat; 

F=0,912, SD=6 P= 0,506).2018 yılı farklı çeşit kullanımı Mic (F=4,782, SD=4 P= 0,011), 

UHML(F=8,444, SD=4 P=0,001), SCI(F=7,236, SD=4 P=0,002), Elg(F=7,461 , SD=4 P=0,002), 

Mat(F=5,036 , SD=4 P=0,009) özellikleri bakımından istatiksel anlamda farka neden olurken , Str(F=2,560 

, SD=4 P=0,082), UI(F=1,859, SD=4 P=0,170), SF(F=3,164, SD=4 P=0,054) özellikleri bakımından 

istatiksel anlamda farka neden olmadığı görülmektedir. May 505 çeşidinin lif olgunluğu (mat), lif inceliği 

(Mic) ve lif uzunluğu (UHML) özellikleri bakımından ön plana çıktığı görülmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 

 

Ülkesel Proje Adı 

PATETES  ENTEGRE  MÜCADELE  ARAŞTIRMA,  

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE) 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Entomopatojen Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 

İzolatlarının Patates Bitkisinde Endofitik Potansiyelinin ve Patates 

Böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) Üzerindeki Etkisinin 

Belirlenmesi. 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/14 

Proje Yürütücü Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-TOKAT 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. İlker POLAT 

Proje Yürütücüleri Zir. Yük. Müh. Yalçın KAYA 

Zir. Yük. Müh. Bülent BAŞARAN 

Dr. Levent YAZICI 

Dr. Özge KOYUTÜRK 

Dr. Şebnem TİRENG KARUT 

Prof. Dr. Yusuf YANAR 

Prof. Dr. Dürdane YANAR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 30.000TL 

Proje Özet: Patates bitkisi (Solanum tuberosum, L.) geniş çeşitlilikte zararlı ve patojenlere karşı 

hassastır. Özellikle organik tarımla uğraşanlar hastalık ve zararlı istilalarından ürünlerini korumada 

zorlanırlar ve bu yüzden ürün kayıpları oluşur. Hastalık etmenlerinin yanısıra patates böceği 

Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) organik patates tarımında mücadele 

edilmesi zor olan bir zararlıdır. Patates böceği neredeyse mevcut tüm insektisitlere karşı direnç 

geliştirmiştir. Beauveria basssiana gibi endofit entomopatojen funguslar zararlılara karşı sistemik bir 

koruma sağlama potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada Tokat İli ve İlçelerindeki orman toprak 

örneklerinden izole edilen 3 yerel Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. entomopatojenik fungus 

(GOPT-529-2, GOPT-552 ve GOPT-562) izolatlarının, patates böceği (L. decemlineata) üzerindeki 

endofit etkinliği sera denemesinde araştırılmıştır. Bu amaca yönelik üç farklı uygulama yapılmıştır. 

Öncelikle çalışmada kullanılacak patates yumruları yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuş ve B. 

bassiana’nın 1x108 konidi/ml konsantrasyonuyla 24 saat süreyle muamele edilerek yumru 

inokulasyonu yapılmıştır. İkinci uygulamada yumru inokulasyonunu takiben aynı bitkiler ilk gerçek 

yaprak dönemine ulaştıklarında yapraktan uygulama (1x108 konidi/ml) yapılmıştır. Üçüncü 

uygulamada ise sadece yaprak inokulasyonu yapılmıştır. 2018 yılı sera denemelerinde ergin patates 

böceklerinde her üç izolatta da en yüksek ölüm oranı yaprak uygulamalarında görülmüştür ve bunu 

yumru+yaprak uygulamaları takip etmiştir. Her iki uygulamada da en yüksek etki GOPT-562 nolu 

izolatta elde edilmiş olup, yumru+yaprak uygulamasında ölüm oranı ortalama %90,35 olurken yaprak 

uygulamasında %93,66 olmuştur. Tarla denemelerinde 2019 ve 2020 yıllarında yumru ve 

yumru+yaprak uygulamalarında 7., 15., 28. günlerde elde ettiğimiz 3. dönem larva ölüm oranları 

sırasıyla 2019 yılı için (24.00 ve 60.00), (32.00 ve 72.00), (32.00 ve 84.00) olurken, 2020 yılı için 

(4.00 ve 42.40), (40.00 ve 76.00), (40.00 ve 92.00) olmuştur. Yine tarla denemelerinde 2019 ve 2020 

yıllarında yumru ve yumru+yaprak uygulamalarında 14., 21. ve 42. günlerde elde ettiğimiz ergin 

ölüm oranları sırasıyla 2019 yılı için (20.00 ve 77.00), (33.40 ve 85.00), (51.80 ve 94.40) olurken, 

2020 yılı için (8.60 ve 37.00), (24.80 ve 60.40), (68.60 ve 91,60) olmuştur. Tarlada patates böceği 

erginlerinin yumurta bırakması, tohumluk yumrular ve bitki yaprakları B. bassiana GOPT-562 izolatı 

ile muamele edildiğinde ilaçsız konrol uygulamasına göre önemli oranda azalmıştır. Yumurta 

bırakmanın azalmasından dolayı 3.dönem larva ve yeni nesil ergin sayısı B. bassiana GOPT-562 

izolatı sayesinde azalmıştır. Yumrular inokule edildikten sonra B. bassiana GOPT-562 izolatı 

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM


yumrulardan tekrar izole edilmiştir. Bu çalışma endofitik B. bassiana GOPT-562 izolatının patates 

bitkisini, patates böceği L. decemlineata’ya karşı koruma potansiyeli olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Anahtar Kelimeler Endofit, Entomopatojen, Beauveria bassiana, Patates böceği 

 

 

 

Proje Adı İzmir İli Patates Üretim Alanlarında Patates Kist Nematodları 

(Globodera spp.) Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.) 

Türlerinin Yaygınlık, Yoğunluk ve Irklarının Tespiti, Çeşit veya 

Hat Reaksiyonları ile Dayanıklılık Genlerinin Moleküler 

İşaretleyicilerle Saptanması (Doktora Projesi) 

Proje No TAGEM-BS-15/04-04/01-02 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Adana 

Proje Lideri 
Hülya DEMİRBAŞ PEHLİVAN 

Proje Danışmanı Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI (E.Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2016-31/12/2020 

Projenin Toplam Bütçesi 60 000 TL 

Proje Özet:  
Bu çalışmada, İzmir İli'nde patateslerde ekonomik düzeyde zararlara neden olan Globodera spp. ve 

Meloidogyne spp. popülasyonlarının morfolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak tanılanması, 

yayılış alanları ve yoğunluklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda tanılanan Globodera 

rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 (Tylenchida: Heteroderidae) ve Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al., 1980 (Tylenchida: Meloidogynidae) popülasyonlarının, Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü'ne ait aday patates çeşitlerine karşı konukçu reaksiyonlarının araştırılması ve 

denemelerde kullanılan türlerin ırklarının ortaya konularak söz konusu nematodlara dayanıklılığı 

sağlayan genlerin moleküler işaretleyicilerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Sürvey çalışmaları 

sonucunda, Globodera spp. sadece Ödemiş ilçesindeki 32 tarlada saptanmış; Bayındır, Dikili, Kiraz 

ve Tire ilçelerinde rastlanmamıştır. Globodera spp.'ye ait tüm örneklerin G. rostochiensis olduğu ve 

tüm örnekler içerisinde %14.35 oranında bulunduğu tespit edilmiştir. Meloidogyne spp. ise Ödemiş'te 

34, Bayındır'da 3, Dikili'de 3, Kiraz'da 1 tarlada tespit edilmiş; Tire ilçesinde bulunamamıştır. 

Meloidogyne türlerine tüm örneklerin %18.38'inde rastlanmıştır. Toplam 41 örneğin 25 adedinin 

Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (%60.97), 10 adedinin Meloidogyne 

javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 (%24.39), 5 adedinin Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949) 

(%12.20) ve bir adedinin M. chitwoodi (%2.44) olduğu saptanmıştır. Globodera ve Meloidogyne 

türleri için 250 cm³ topraktaki birey sayıları incelendiğinde, bulaşık bulunan örneklerin tamamı 

Globodera spp. için bildirilen ekonomik zarar eşiğinin üzerinde belirlenirken, 41 Meloidogyne 

popülasyonu içerisinde ise sadece 3 popülasyon (M. chitwoodi, 1 popülasyon; M. incognita, 2 

popülasyon) eşik seviyelerinin üzerinde bulunmuştur. Meloidogyne chitwoodi popülasyonunun 

ırklarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, havuç, yonca, domates ve biber 

bitkileri üzerindeki üreme durumları ve üreme oranları sonuçları dikkate alındığında İzmir İli'nde 

sadece M. chitwoodi ırk-1'in varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, G. rostochiensis 

popülasyonlarının (Bozdağ ve Gölcük) Agria, Sante ve Desiree patates çeşitleri kullanılarak yürütülen 

ırk belirleme çalışmaları sonucunda bu popülasyonların söz konusu patates çeşitleri üzerinde 

oluşturdukları ortalama kist sayılarına göre, ırk 2/3 oldukları ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. Ege 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait 5 adet aday patates çeşidi ile Palladia ve Desiree çeşitlerinin, G. 

rostochiensis ırk 2/3 (Bozdağ ve Gölcük) ve M. chitwoodi ırk 1 (228) popülasyonlarına verdikleri 

tepkiler araştırılmıştır. Globodera rostochiensis ırk 2/3 (Bozdağ ve Gölcük) inokulasyonundan 120 

gün sonra, elde edilen her bitkideki ortalama kist sayısı, oransal duyarlılık (%) ve skor değerleri 

sonucunda tüm aday patates çeşitleri ile Desiree çeşidi her iki popülasyona karşı duyarlı iken, Palladia 

çeşidi her iki popülasyona da dayanıklı bulunmuştur. Meloidogyne chitwoodi ırk 1 inokulasyonundan 



60 gün sonra elde edilen yumurta paketi sayısı ve yumurta paketi indeksi sonuçları doğrultusunda ise, 

2.8, 3.2, 9.2, 11.1, 11.2 kodlu patates çeşitleri ile Palladia ve Desiree çeşitlerinin bu popülasyona 

duyarlı tepki verdiği ve tüm çeşitlerin iyi konukçu olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 11.2 

kodlu çeşit ile Palladia çeşidi diğer çeşitlere kıyasla düşük üreme oranı göstermiştir. Çeşitlerde 

Globodera spp. ve Meloidogyne spp.'ye karşı dayanıklılığı sağlayan genler moleküler işaretleyicilerle 

belirlenmiştir. Denemede kullanılan çeşitlerin hiçbirinde Gro1-4 dayanıklılık geni tespit edilmemiş 

ve çeşitler G. rostochiensis ırk 2/3'e karşı duyarlı bulunmuştur. Ancak, PCR çalışmaları sonucunda 

2.8 ve 3.2 kodlu çeşitlerde H1 dayanıklık geninin bulunduğu tespit edilmiştir. Denemede kullanılan 

tüm çeşitlerde G. rostochiensis ırk 2/3'e karşı dayanıklılık söz konusu değilken, 2.8 ve 3.2 kodlu 

çeşitlerde H1 dayanıklılık geninin saptanması, bu çeşitlerin G. rostochiensis ırk 1/4'e karşı dayanıklı 

olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, dayanıklılık, ırk, 

patates. 

 

 

 

5. 

 

Ülkesel Proje Adı 

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE 

MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Yerel Entomopatojen Nematod İzolatlarının Kök-ur 

Nematodları (Meloidogyne spp.) İle Mücadelede Kullanım 

Olanaklarının Belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Örtüaltı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri  

Proje Yürütücüsü Dr. Emre EVLİCE 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl., Ankara 

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl., Kayseri 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021, 30/01/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1. Yıl: 42.000, 2. Yıl: 29.500, 3. Yıl: 12.000 

Bilimsel ve ekonomik önemleri açısından en çok zarar yapan 10 bitki paraziti nematod arasında ilk 

sırayı alan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) bütün dünyada dağılım gösteren, geniş konukçu 

dizisine sahip obligat parazitlerdir. Bitkilerin köklerinde irili-ufaklı ur oluşturmaları ile tanınabilen 

kök-ur nematodlarının 5500’den fazla konukçusu olduğu bilinmekte olup gerek örtü altında gerekse de 

açık alandaki zararı mücadele yapılmaması durumunda %100’lere ulaşabilmektedir. Doğal 

açıklıklarından giriş yaptıkları konukçularını 48 saat gibi kısa sürede öldüren entomopatojen 

nematodlar birçok böcek türünün zorunlu patojeni olup tüm dünyada birçok farklı böcek zararlısı için 

biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadırlar. Steinernematidae ve Heterorhabditidae 

familyalarında yer alan entomopatojen nematodların kök-ur nematodlarının mücadelesinde kullanımı 

ile ilgili çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada yerel S. feltiae KV06, S. bicornotum 

BT5 ve H. bacteriophora EO7 entomopatojen nematod izolatlarının ve bu izolatların simbiyotik 

bakterileri olan X. bovienii, X. budapestensis ve P. luminecens simbiyont bakterilerinin domateste M. 

incognita ve patateste M. chitwoodi mücadelesinde kullanım olanakları laboratuvar koşullarında 

araştırılacaktır. Bu çalışma ile Steinernema bicornotum ve simbiyont bakterisi X. budapestensis’in 

nematodlarla mücadelede kullanım olanakları ile entomopatojen nematodların M. chitwoodi’ye olan 

etkisi ve ayrıca nematisitlerin entomopatojen nematodlara olan nematisidal etkisi ve birlikte kullanım 

olanakları ilk kez ortaya konulacaktır. İstenilen hedeflere ulaşılabilmesi durumunda biyonematisit 



olma potansiyeli olan izolatlar ve uygulama şekilleri ile bunların doğrudan veya azaltılmış nematisit 

dozları ile birlikte kullanım olanakları saptanmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Nematisit, Biopestisit, Steinernema spp., Heterorhabditis spp., 

Xenorhabdus spp., Photorhabdus spp 

 

 

 

 

6. 

 

Ülkesel Proje Adı 

MERCİMEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Pınar SAĞIR (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 

Proje Yürütücüleri - 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2019-2021 

Projenin Toplam Bütçesi 26.000 TL 

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 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 

 

 

 

 

 



7. 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 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2012 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2013: 5.000 TL, 2014: 5.000 TL, 2015 3 000 TL, 2016 2.000 

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, 2018 ve 2019 yılında ise taksonomi ve tanımlama çalışmaları devam etmiştir. Dünya ve 

Türkiye için yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. Tanımı yapılan yeni 

türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri mikroskopta çizim tüpü yardımıyla 

çizilmiştir. 

2020 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. Tezin yazım aşaması devam etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator (F.) (Hymenoptera: 

Braconidae) ile Patates Güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadele 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P5/1374 

Proje Lideri Zühal SAÇTI 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 -31/12/2020  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 6.000 TL    2020: 5.000 TL     2021: 8.000 TL           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. 

Yapılan laboratuvar çalışmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Cem ÖZKAN’ın danışmanlığında yürütülen doktora çalışmasını oluşturmuştur. 

Üç farklı sıcaklıkta (20-25-30˚C) parazitoitin biyolojisi belirlenmiştir. Zararlı üzerinde 

parazitoitin temel parazitleme davranışları ve süperparazitizm davranışlarına bakılmıştır. Sıcaklığın 

parazitoitin biyolojik özelliklerini etkilediği ve parazitoit için en uygun sıcaklığın 30°C olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Süperparazitizimin C. oculator için avantaja dönüşebileceği ve bu durumun 

salım çalışmalarında denenmesi gerektiği söylenebilir. 

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. Denemelerde kullanılan tüm 

preparatların ergin öncesi dönemlerde yüksek derecede toksik etki yaptığı görülmüştür. Pestisit 

kokularının da dişi parazitoitlerde repellent etki yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Laboratuvar çalışmalarındaki sonuçlara göre kafeslerde parazitoit salımı gerçekleştirilmiştir. 

Kafes salım çalışmalarına göre salım yapılan parazitoit sayısının (kafes başına 16♀:32♂) patates 

güvesi ile mücadelede yeterli olmadığı ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan parazitoitin 

etkinliği kontrollü koşullarda denenmiş ancak yumrulardaki güve zararından dolayı parazitoitin etkili 

olmadığı görülmektedir. Patates güvesine karşı C. coulator’un yeniden kafes denemesinin yapılması 

hem etkili olmayacak hem de zaman ve işgücü israfına yol açacaktır. Bu nedenle 2021 yılında 

yapılacak olacak kafes çalışmalarının projeden çıkarılarak 2021 yılına sonuç raporunun getirilmesi 

önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı 
Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım güvesi (Lobesia 

botrana (Denis and Schiffermuller) (Lepidoptera: 

Tortricidae)’ne Karşı Trichogramma euproctidis (Girauld) 

(Hym.: Trichogrammatidae) Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/02 

Proje Yürütücü Kuruluş Dr. Bilgin GÜVEN 

Proje Lideri Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Proje Yürütücüleri Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova ; Ege 

İhracatçı Birlikleri 

Projeyi Destekleyen Kuruluş 2017 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 61.000 

Proje Özet:  

Türkiye bağ alanlarında ana zararlı olan Salkım güvesi asmanın çiçek, koruk ve olgun tanelerinde 

beslenerek doğrudan zarar vermesinin yanısıra, olgun tanelerden şekerli suyun akmasına ve hastalık 

için uygun ortam oluşmasına neden olarak dolaylı yoldan da önemli zarara ve ürün kaybına yol 

açmaktadır.  Ege Bölgesin İzmir (Menemen)’de organik bağ alanında Salkım güvesi (Lobesia botrana 

(Denis and Schiffermuller)’ne karşı yerli yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girauld) 

(Hym.: Trichogrammatidae) ile salım etkinliği ve etkili salım dozunun belirlenmesi çalışmaları 2017 

- 2019 yıllarında yürütülmüştür. Bu kapsamda, etkili dozu bulmak için dekara her salımda 7.500 ve 

10.000 parazitoit olmak üzere iki farklı doz uygulanmıştır.  Çalışma sonucunda, parazitoitin etkinliği 

salım ve kontrol parsellerinde hasattan önce zararlının üzüm salkımlarındaki bulaşma oranları 

açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında hasattan önce 

salkımlarda yapılan sayımlarda bulaşma oranları sırasıyla kontrol parselinde %25, %33 ve %70, 

10000 parazitoit (adet)/da uygulamasında %12.5, %4 ve %5, 7500 parazitoit (adet)/da uygulamasında 

ise %7.5, %11 ve %11 olarak kaydedilmiştir. Bu çalışmada, özellikle her iki 2018 ve 2019 yıllarında 

toplam 5 ve 6 kez salım ile en düşük Salkım güvesi bulaşma oranları elde edilerek 10000 parazitoit 

(adet)/da uygulamasında en iyi sonuç alınmıştır. Bu çalışma ile Ege Bölgesi bağ alanlarında Salkım 

güvesi’ne karşı iki farklı dozla salınan yerli yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis’in 

Türkiye’de ilk kez etkili salım dozu ve salım sayısı saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile elde 

edilen bulgular, organik tarım, entegre mücadele ve entegre ürün yönetimi programlarında bu 

parazitoitin desteklenmesinde ve kullanılmasında yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler Üzüm, biyolojik mücadele, Lobesia botrana, Trichogramma 

euproctidis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Pamuk Unlubiti (Phenacoccus Solenopsis Tinsley (Hemiptera: 

Pseudococcidae))’Nin Parazitoiti Aenasius Arizonensis Girault 

(Hymenoptera: Encyrtidae)’in Biyo-Ekolojisi Ve Biyolojik 

Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

 

Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P5/173 

 

Proje Yürütücü Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Proje Lideri Dr. Doğancan KAHYA 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Mehmet Rifat UKUSOY (Danışman) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2018 - 31/12/2020 

Projenin Toplam Bütçesi 85.000 TL 

Proje Özet: 2012 yılında ülkemize giriş yapmuş olan Phenacoccus solenopsis Tinsley 

(Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae) adlı unlubit türü hem sebzelerde ve hem de süs bitkilerinde 

önemli derecede ekonomik zarara sebep olmaktadır.Yapılan bu çalışma 2017-2019 yılları arasında 

laboratuvar ve doğa koşullarında yürütülmüştür. Bu çalışmada öncelikle Phenacoccus solenopsis 

Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)’in Doğu Akdeniz Bölgesi’nde dağılımı ve doğal düşmanları 

araştırılmış ve parazitoiti Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)’in laboratuvar 

koşullarında konukçu-tercih denemeleri, farklı sıcaklıklarda gelişme süresi, sayısal-işlevsel tepkisi ve 

yaşam çizelgesi araştırılmıştır. Ayrıca, Adana ve Mersin illerinde 2017 ve 2018 yıllarında parazitoit 

salım çalışmaları yapılmıştır. Phenacoccus solenopsis’in Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da 

sebze ve süs bitkilerinde 10 farklı familyaya bağlı 17 konukçu bitki de tespit edilmiş ve parazitoit ve 

predatörleri belirlenmiştir. A.arizonensis laboratuvar çalışmaları sonucunda, bu parazitoitin unlubitin 

en çok 3. dönem nimf ve ergin dişi dönemini parazitlediği (%70-72) saptanmıştır. A. arizonensis için 

en uygun sıcaklığın 25 oC olduğu ve bu sıcaklıkta 16 günde pupadan çıkş yaptığı, ovipozisyon 

süresinin 26 gün, ergin dişi ömrünün 31 gün, erkek bireyin ise 18 gün olduğu belirlenmiştir. A. 

arizonensis’in yaşam çizelgesini oluşturmak için kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0.135 gün-1, Doğal Artış 

Oranı (λ) 1.144 gün-1, Net Üreme Gücü (R0) 41.25 döl/birey, Ortalama Döl Süresi (T) 27.57 gün ve 

Toplam Üreme Oranı (GRR) 60.90 döl/birey olarak saptanmıştır. 2017 ve 2018 yılında yapılan salım 

çalışmaları sonucunda bu parazitoitin parazitleme oranının %80-82 seviyelerine çıktığı tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, bu parazitoitin P.solenopsis’in biyolojik mücadelesinde etkili olarak 

kullanılabilecek bir parazitoit olduğu kanısına varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler Phenacoccus solenopsis, Aenasius arizonensis, biyolojik 

mücadele, yaşam çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

 

 

Proje Adı Dut Kabuklubiti Pseudaulacaspis pentagona (Hemiptera: 

Diaspididae) ile Parazitoiti Encarsia berlesei (Hymenoptera: 

Aphelinidae)’nin Biyolojik İlişkilerinin Belirlenmesi ve Salım 

Çalışmaları 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Filiz ÖNTEPELİ 

Proje Yürütücüsü Filiz ÖNTEPELİ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022- 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl 25.000   2.Yıl 21.000   3.Yıl 16.000 

Proje kapsamında; Dut Kabuklubiti. P. pentagona ile parazitoiti Encarsia berlesei’nin biyolojik 

ilişkilerinin belirlenmesi, parazitoitin yaşam çizelgesinin oluşturulması ve salım çalışmalarının 

yapılması amaçlanmaktdır. Bu bağlamda, laboratuvar şartlarında 26±1 °C sıcaklık ve %60 ±5 orantılı 

nemde parazitoitin biyolojik özellikleri (gelişme süresi, parazitleme kapasitesi, ömür, döl sayısı, 

konukçu yaşı, çıkış oranı) belirlenecektir. Ayrıca daha önce yürütülen başka bir çalışma ile Dut 

kabuklubitinin farklı sıcaklıklarda yaşam çizelgesi belirlenmiş, bu elde edilen veriler ışığında zararlının 

popülasyonun katlanma potansiyelini ve zamanını hesaplamak mümkün olacağından, bu çalışmada da 

zararlının parazitoidi Encarsia berlesei’nin salım dozu ve zamanı teorik olarak hesaplanacaktır 

(Simülasyonu yapılacaktır). Buradan elde edilen teorik veriler, kabuklubit hakkında önceden elde 

edilen verilere göre, parazitoitin salım zamanı ve salım dozu yarı tarla koşullarında test edilecektir.  

Bu çalışma ülkemizde Dut kabuklubiti ve parazitoit ilişkisi bakımından ilk çalışma olacaktır. Çalışma 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma 

ÜLGENTÜRK danışmanlığında doktora tezi olarak yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler   yaşam çizelgesi, parazitleme oranı, doğal düşman,  kabuklubit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Proje Lideri S. Emre GÖRÜR 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018 – 35.000 TL 

2019 – 25.000 TL 

2020 – 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 

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 Açık Alan Domates Yetiştiriciliğinde Domates güvesi [Tuta 

absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)]’ ne Karşı 

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Birlikte 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/19/A2/P4/1347 

Proje Lideri Birol MIHCI 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020  ile   31/12/2020   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019:50.000 TL  2020:40.000 TL.  2021:30.000 TL. 

Proje Özeti:  

Domates güvesi T. 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. Çalışma kapsamında: 1) Trichogramma euproctidis + Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki + Feromon tuzak; 2) Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis var. kurstaki + Feromon-

su tuzak; 3) Kontrol  uygulamalarının  T. absoluta’ya karşı etkinliğ;i projenin 1.yılında (2019 ) 6.200 

m2 lik alanda denenmiştir. Açık alan domates yetiştiriciliğinde Tuta absoluta’ya karşı biyolojik ve 

biyoteknik mücadele yöntemlerinin birlikte kullanım olanaklarının araştırıldığı  projenin 1.yılında 

(2019) domatesteki meyve bulaşıklığına göre yapılan değerlendirme sonucunda en az bulaşıklık 

oranının Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis var. kurstaki + Feromon su tuzak uygulamasında 

olduğu belirlenmiştir. Projenin 2.yılında (2020 )  ise Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki + Feromon-su tuzak uygulaması 1.970 m2 lik alanda denenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Bacillus thuringiensis İçeren Yerel Biyopreparatın Çizgili 

Yaprak Kurdu Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: 

Noctuidae)’ya Karşı Mısırda Etkinliği ile Trichogramma 

evanescence Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)'a 

Yan Etkisinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P5/2047 

Proje Lideri Dr. Şebnem TİRENG KARUT 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 15.000 TL     2021: 15.000 TL    2022: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

 

Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

farklı kültür bitkilerinde ekonomik ürün kayıplarına neden olmaktadır. Çukurova Bölgesi’nde 

özellikle ikinci ürün mısırda iklim koşullarına bağlı olarak verimde %100 oranında zarara yol 

açabilmektedir. Zararlı ile mücadelede kültürel, biyoteknik ve ağırlıklı olarak kimyasal mücadele 

yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zararlılara karşı kimyasal mücadelede kullanılan 

insektisitlerin oluşturduğu direnç günümüzde önemli bir sorundur. Bu nedenle biyolojik mücadele 

gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ülkemizde, zararlının pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. 

Avcı ve parazitoidlerinin dışında bazı entomopatojen fungus, bakteri, virüs ve nematod türlerinin de 

zararlıyı baskı altına alabildiği belirlenmiştir. Özellikle entomopatojen bir bakteri olan Bacillus 

thuringiensis (Bt) içerikli biyopestisitlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Lepidopterlere karşı 

kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu preparatların ithalatı, tarım girdilerinde maliyeti 

arttırmaktadır. Türkiye’de yapılmış çalışmalar sonucunda bulunmuş ve biyopreparat haline getirilmiş 

olan Bacillus thuringiensis Se13 içerikli biyopreparatın (BacThuR) Spodoptera exigua’ya karşı 

etkinliği saksı ve tarla denemeleri ile bu proje kapsamında belirlenecektir. Ayrıca, proje kapsamında 

doğal düşmanlardan Trichogramma evanescens Westwood’a karşı Bt-Se13 biyopreparatının yan etki 

denemesi yürütülecektir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak, preparatın ticari bir 

ürün haline getirilebilmesi adına önemli bir adım atılmış olunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Yerli Bir Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: 

Phytoseiidae) Popülasyonunun Bazı Sebze Türlerinde İkinoktalı 

Kırmızıörümcek, [Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae)] ve Domates Pas Akarı, [Aculops lycopersici 

(Massee) (Acari: Eriophyidae)]’na Karşı Kullanılma 

Potansiyellerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P5/2043 

Proje Lideri Pınar HEPHIZLI GÖKSEL 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-YALOVA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü) 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 20.000, 2021:20.000, 2022:20.000, 2023:20.000 

Proje Özeti: Bu projeyle; Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) 

popülasyonunun kitle üretiminin yapılması, biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılması, en az 

fiziksel bariyere (yaprak tüylülüğü) sahip yerli sebze çeşitlerinin (domates, biber, patlıcan, hıyar, 

fasulye) belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen sebze çeşitlerinde A. swirskii’ nin İkinoktalı 

kırmızıörümcek Tetranyhus urticae (Koch) ve Domates pas akarı,  Aculops lycopersici (Massee) 

(Acari: Eriophyidae) ile beslenmesi durumunda; biyolojik parametreleri (ergin öncesi dönemlerin 

gelişme süresi ve canlılık oranları, ergin üreme ve ömür uzunluğu, hayat tablosu parametreleri), 

avlanma kapasitesi (sayısal ve işlevsel tepkileri) laboratuvar koşullarında belirlenecektir.  

Proje ile ayrıca sera koşullarında sebzelerin en uygun bulunan çeşitlerinde A. swirskii’ nin 

etkinliği ortaya konulacaktır. Çalışmalar 2020-2023 yıllarında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvar ve sera koşullarında yürütülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Yerel Entomopatojen Fungus İzolatlarının Fındık Yeşil 

Kokarcası [Palomena prasina L. (Hemiptera: Pentatomidae)] 

Üzerine Etkinliklerinin Belirlenmesi (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P5/1972 

Proje Lideri Zeynep ŞAHİN TAYLAN 

Proje Yürütücü Kuruluş Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020:40.000₺ 2021:30.000₺ 

Proje Özeti: Bu proje ile zararlının biyolojik mücadelesine yönelik olarak bazı entomopatojen 

fungusların etkinlikleri belirlenmektedir. Bu amaçla Giresun ve Ordu İllerinin fındık bahçelerinde 

bulunan fındık yeşil kokarcası erginlerinden funguslar izole edilerek yerel kültür oluşturulmaktadır. 

Deneme de kullanılan fındık yeşil kokarcası bireyleri Ordu ve Giresun İllerindeki bahçelerde bulunan 

kışlamış erginlerin toplanmasıyla zararlı kültüre alınarak oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu 

kültürdeki yerel izolatların zararlının nimf ve erginlerine karşı etkinlik denemeleri yapılmaktadır. 

Denemeler ilk aşama olarak önce kontrollü şartlar altında yapılmaktadır. Daha sonra kontrollü 

koşullarda etkin olduğu belirlenen fungus izolatları arazi koşullarında denemeye alınacaktır. Bu 

çalışma sonucunda zararlının biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek yerel fungus izolatları ve 

konsantrasyonları belirlenmiş olacaktır. Projenin 2020 yılında iki adet daha entomopatojen fungus 

olduğu düşünülen izolatlardan zararlının 4.- 5. Dönem nimflerine karşı denemeler kurulmuştur. Tek 

doz tarama testleri yapılan funguslardan ‘1’ nolu fungusun konsantrasyon ölüm ilişkisini belirleyen 

denemeler yürütülmüştür. Proje faaliyetleri 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proje Başlığı Diyarbakır, Elazığ ve Muş İlleri Sebze Alanlarında Zararlı Akar 

Türleri ile Predatörlerinin Popülasyon Yoğunlukları ve Önemli 

Bir Predatör Türün Biyolojik Mücadelede Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/19/A2/P5/1361 

Proje Lideri Berna KAYMAK KARA 

Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 30.000 TL; 2019: 25.000 TL 

2020: 15.000TL            

Proje Özeti:  

Diyarbakır, Elazığ ve Muş illeri sebze alanlarında zararlı akar türleri ile predatörlerinin tam 

olarak bilinmemesi, illerde akar mücadelesinde kullanılabilecek biyolojik mücadele araştırmalarının 

olmaması ve akarların sebze alanlarında ciddi zararlar meydana getirmeleri nedeniyle bu çalışma ele 

alınmıştır. Proje kapsamında zararlının yaygınlığını ve doğal düşmanları saptamak amacıyla sürvey 

çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Nisan-Ekim ayları arasında 2 haftalık aralıklarla; Diyarbakır, 

Elazığ ve Muş İlleri biber, domates, fasulye, hıyar, kabak, karpuz, kavun, patlıcan alanlarında zararlı 

akar ve predatörleri belirli metotlarla toplanmıştır. Çalışma kapsamında Tetranychus urticae Koch. 

(Acarina: Tetranychidae) ve predatörlerinin popülasyon takipleri 2018 ve 2019 yıllarında Diyarbakır 

ilinde 2 adet patlıcan alanında gerçekleştirilmiştir. Kurulan ilaçsız patlıcan deneme alanında 4 farklı 

çeşitte zararlı ve yararlıların haftalık kontrollerle örnekleri alınarak sayımları yapılmıştır ve teşhis 

işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca belirlenen çiftçi parseli haftalık kontrollerle kıyas amacıyla 

incelenmek amacıyla zararlı akar ve predatör türler kayıt altına alınmıştır. Sürvey çalışmalarında 

Elazığ ilinde 119, Diyarbakır ilinde 196, Muş ilinde 77 sebze parselinden örnek alınmıştır. Sürvey 

çalışmaları sonucunda 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 392 parsel incelenmiş olup projede 

belirlenen sebzelerden 1063 adet numune alınmıştır. Çalışılan üç ilin toplamında alınan örneklere 

göre 2018 yılında % 74.14;  2019 yılında ise % 47.24 bulaşıklık tespit edilmiştir. Fitofag akar 

türlerinin predatörlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda ise Phytoseiidae, Thripidae, 

Coccinellidae, Lygaeidae, Miridae, Anthocoridae, Nabidae ve Chrysopidae familyalarına ait türler 

elde edilmiştir. Ayrıca önemli bir predatör tür belirlenerek tüketim kapasitesi çalışmaları 

tamamlanmış olup veriler değerlendirilmektedir. Bu çalışma aynı zamanda Dicle Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü’nde doktora tezi olarak yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Başlığı Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Bulunan Yaprakbiti 

(Hemiptera: Aphidoidea) Türlerinin Klasik ve Moleküler 

Yöntemlerle Belirlenmesi ile Teşhis Kataloğunun Hazırlanması 

Proje No TAGEM-BS-15/08-04/01-10 

Proje Lideri Işıl ÖZDEMİR 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 0; 2017: 5000; 2018: 5000; 2019: 10.000; 2020: 10.000 

Proje Özeti:  

Zararlının doğru olarak teşhisi zararlı ile mücadelenin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bunun 

için tarımsal üretimin gerçekleştirildiği alanlarda hangi zararlıların bulunduğunun kesin olarak 

bilinmesi, bu zararlıların hızlı ve kesin bir şekilde tanınabilmesi için gerekli bilgi, doküman ve 

metotların oluşturulması önem arz etmektedir. Nitekim bitki zararlıları içerisinde vektör olabilme 

özelliği ile de önemli bir grubu temsil eden yaprakbitleri (Hemiptera: Aphidoidea) polimorfik türler 

olup, aynı tür içinde birbirlerinden belirli şekilde morfolojik olarak farklı birçok form meydana 

getirirler. İki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunması özelliği ile ekolojik 

koşullara göre değişebilen morfoloji ve biyolojileri makroskobik ve mikroskobik tanıda güçlükler 

oluşturmaktadır. Çok sayıda türde morfolojik homojenlik vardır ve çok farklı ekolojilerde bulunsalar 

bile birbirine çok benzerler. Dolayısıyla da teşhisleri oldukça zordur. Bununla birlikte tür içi 

varyasyon da güvenli ve doğru teşhisi engellemektedir.  

Planlanan çalışmada moleküler olarak yaprakbiti türlerinin teşhisinin morfolojik yöntemlerle 

karşılaştırılmasında daha güvenilir bir yöntem olan içinin boşaltılarak yapılması ve dışının klasik 

yöntemlerle preparat yapılarak tek birey üzerinden teşhis edilmesi çalışmalara büyük katkı 

sağlayacağı gibi ülkemizde bu konuda yapılacak ilk çalışma niteliğindedir. 

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 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. 
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Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi Fasulye Ekiliş Alanlarında Akar Faunasının 

Tespiti, Önemli Zararlı-Yararlı Türün Popülasyon Değişimi 

Proje No TAGEM/BSAD/16/5/01/15 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Proje Lideri Narin GÖK 

Proje Yürütücüleri Narin GÖK, Dr. Aydemir BARIŞ, Heval Diler, Prof. Dr. Sultan 

ÇOBANOĞLU, Prof. Dr. Nabi Alper KUMRAL 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 35000 

Proje Özet:  

Bu proje ile ülkemizdeki fasulye yetiştiriciliği yapılan Ankara (Ayaş, Çubuk, Kazan), Afyonkarahisar 

(Emirdağ, Merkez, Şuhut) ve Konya (Çumra, Altınekin, Kadınhanı) illerinde çalışmalar 

yürütülmüştür. Faunistik çalışmalarda Tetranychidae, Laelapidae, Phytoseiidae, Ascidae, Tydeidae, 

Iolinidae, Anthocoridae ve Chrysopidae familyalarına ait 13 zararlı, avcı akar, nötr akar ve avcı böcek 

türü belirlenmiştir. Bu türlerden, bitki zararlısı Tetranychus urticae Koch, Tetranychus atlanticus 

(McGregor), Tetranychus solanacearum (Cobanoglu &Ueckermann 2015), Schizotetranychus 

asparagi (Oudemans, 1928); avcılardan Pronematus ubiquitous (McG.), Euseius finlandicus 

(Oudemans), Amblyseius spp., nötr faunadan Tydeus californicus (Banks) ve Tydeus caudatus 

(Dugés, 1834) ve avcı böcek Orius niger Wolff, Orius horvathi Reuter Chrysoperla carnea (Steph) 

türleri saptanmıştır. Tetranychus evansi’ nin belirlenmesine yönelik sürveyler yapılmış olup, taranan 

bölgelerde tespit edilmemiştir. 

Ankara ilinde zararlı akar türlerinin bulaşma oranı %22,31 ile başlayıp %100’e kadar yükseldiği 

belirlenmiştir. Konya ilinde ise temmuz ayında %27.03 ile başlayan bulaşma oranının Ağustos ayında 

%88.99’lara kadar çıktığı ve hasattan 15 gün önce yapılan sayımlarda ise %91.06 oranında bulaşma 

oranı olduğu tespit edilmiştir. Afyonkarahisar ilinde ise haziran ayında %5.55 ile başlayan bulaşma 

oranı temmuz ayında %63.31, Ağustos ayında %98.75 bulaşma oranına ulaşıp Eylül ayında %100 

bulaşma oranı ile en yüksek noktasına ulaştığı tespit edilmiştir. Temmuz ayı ortası itibariyle kırmızı 

örümcek sayısının ekonomik zarar eşiğini (3 akar/ yaprak) aştığı tespit edilmiştir. 

Zararlı akar türü T. urticae ve avcı tür E. finlandicus arasında popülasyon ilişkisini belirlemek 

amacıyla 2019-2020 yıllarında üretim sezonu boyunca açık alanda çalışma yürütülmüştür. 2019 

yılında yürütülen çalışmada 19.7.2019 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae sayısı 6 birey 

iken, E. finlandicus 0,2 bireydir. 09.8.2019 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae sayısı 

19 birey iken, E. finlandicus 0,8 bireydir. 29.8.2019 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae 

sayısı 8 birey iken, E. finlandicus 0,3 birey olarak tespit edilmiştir. 2020 yılında yürütülen çalışmada 

02.7.2020 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae sayısı 6,5 birey iken, E.finlandicus 0,2 

bireydir. 05.8.2020 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae sayısı 40 birey iken, E. 

finlandicus 0,6 bireydir. 20.8.2020 tarihinde yaprak başına düşen ortalama T. urticae sayısı 100 birey 

iken, E. finlandicus 0,2 birey olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Akar faunası, fasulye, doğal düşman, bulaşma oranı, zarar eşiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki teşhisi yapılmamış 

Chrysomelidae (Coleoptera) Familyası Örneklerinin 

Değerlendirilmesi  ve Koleksiyona Katılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/3/01/04 

Proje Lideri Dr. Didem CORAL ŞAHİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 4000 TL, 2018 40000TL, 2019 4000 TL, 2020 4000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma ile Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli kültür ve doğal alanlardan toplanan 

teşhissiz olarak Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilen Chrysomelidae familyasına 

ait örneklerin değerlendirilmesi, teşhislerinin yapılması, örneklerin müze materyali haline getirilerek 

müze koleksiyonuna dâhil edilmesi planlanmaktadır. Böylece proje sonucunda Nazife Tuatay Bitki 

Koruma Müzesinde bu grup ile ilgili gelecekte yeni örneklerin teşhisinde yararlanılmak üzere 

karşılaştırma örnekleri veya referans koleksiyon oluşturulmuş olacaktır. Teşhis edilen örneklere ait 

veriler müze veri tabanına eklenecek dolayısıyla konu ile ilgili araştırıcılar tarafından daha etkin bir 

şekilde kullanımı mümkün olacaktır. Ayrıca, belirlenen türlerin taksonomik ve zoocoğrafik 

analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler hazırlanmakta olan Nazife Tuatay Bitki 

Koruma Müzesi kataloğuna dâhil edilecektir. 

3. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 

yılında başlaması planlanmıştır.  

4. 2017 yılında 8 aylık yurtdışı eğitimim dolayısıyla proje 1 sene ertelenmiş olup proje 2018 

yılında başlamıştır.  

5. 2018 yılı çalışma döneminde Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bulunan teşhissiz 

Chrysomelidae familyası örnekleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda 8 

altfamilyaya (Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, 

Eumolpinae, Galerucinae) ait 42 tür teşhis edilmiştir. Toplam 783 örnek değerlendirilmiştir.  

6. 2019 yılı çalışma döneminde Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bulunan teşhissiz 

Chrysomelidae familyası örnekleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda 8 

altfamilyaya (Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, 

Eumolpinae, Galerucinae) ait 55 tür teşhis edilmiştir. Toplam 481 örnek değerlendirilmiştir. Clytra 

ovata ve Clytra weisei ülkemiz için yeni kayıttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi’nde Bulunan 

Fulgoromorpha ve Cicadomorpha (Hemiptera) Alttakımları 

Örneklerinin Revizyonu 

Proje Türü Temel Araştırma  

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Selda UMAR 

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Emine Demir  ÖZDEN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 58.000 

Proje Özeti: Fulgoromorpha ve Cicadomorpha (Hemiptera) alttakımlarına bulunan böcekler bitki 

özsularını emerek beslenirler. Bu sırasında çıkardıkları sıvılarla konukçu bitkilerde zararlanmalara 

sebep olurlar. Fitoplazma ve virüs gibi bazı hastalıkları vektör olarak taşıdıkları için, bitkilerde büyük 

tahribatlara, doğrudan ve dolaylı olarak önemli ekonomik zararlara neden olurlar.  

7. Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski 

entomoloji müzelerinden biridir. Çoğunluğu, müzede çalıştığı dönemde Doç. Dr. Ayla 

KALKANDELEN tarafından oluşturulmuş olan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha alttakımlarına ait 

koleksiyon, müze örneklerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu koleksiyon Türkiye’de bu 

guruba ait bilinen türlerin büyük bir bölümünü içermektedir. Entomoloji koleksiyonları taksonomik 

çalışmaların ve dolayısıyla tür teşhişlerinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan en 

önemli kaynaklardan birini teşkil etmektedir. Bu nedenle düzenli ve kolay erişilebilir bir koleksiyonun 

ve bu koleksiyona ait veri tabanının oluşturulması, etkin kullanımın sağlanması için son derece 

önemlidir. 

8. Koleksiyonda müze sistemine göre düzenlenmiş örneklerin yanında üzerinde çalışmaların 

tamamlanmadığı tür teşhisi yapılmış ancak gruplandırılmamış ya da teşhisi henüz yapılmamış bir örnek 

grubu bulunmaktadır. Bu projede hedeflenen bu örneklerin revize edilerek Nazife Tuatay Bitki Koruma 

Müzesi koleksiyonuna katılmasıdır. Çalışmada sözü edilen örnekler üzerinde ayrıntılı taksonomik 

çalışmaların yürütülerek revize edilecek ve böylelikle bu örneklerin Müze koleksiyonuna katılacak ve 

veri tabanı oluşturulacaktır. Örneklerin teşhisinde ergin bireylerin dış morfolojik karakterleri ve gerekli 

durumlarda genital morfolojilerinden yararlanılacaktır. Revizyon ve teşhis işlemleri tamamlanan 

örnekler koleksiyona dahil edilecek ve Müze veri tabanına kaydedilecektir. Tespit edilen türler ile 

zararlı veya vektör potansiyelleri olan türlerin yayılışları ile ilgili veri tabanı da oluşmuş olacak, 

gelecekte fitoplazma ve virüslerin vektör ilişkileri kapsamında yapılacak çalışmalara katkı 

sağlayacaktır. Proje sonucunda düzenlenen veriler aynı zamanda TAGEM tarafından desteklenen 

“Genetik Kaynakları Veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinin omurgasız genetik 

kaynakları veri tabanına dahil edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler    Fulgoromorpha,Cicadomorpha , Hemiptera, Nazife Tuatay Bitki Koruma 

Müzesi, vektör 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki Teşhisi Yapılmamış 

Heteroptera (Hemiptera) Örneklerinin Değerlendirilmesi ve 

Koleksiyona Katılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/3/01/03 

Proje Lideri Dr. Gülten YAZICI 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017:10.000 TL           2018:10.000 TL 

2019:10.000 TL           2020:2.000 TL 

Proje Özeti: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin 

en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müzede 14 böcek takımından 225 familya, 2000 cins ve 

3000' den fazla türe ait 26.000'den fazla örnek bulunmaktadır. Müze koleksiyonunda halen kuruluş 

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. Yine 2002-2007 yılları arasında “Türkiye Bitki Koruma Müzesinin Böcek 

Koleksiyonu Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması” isimli proje ile teşhisli 

olmayan örneklerin bir bölümünün teşhis edilmesi sağlanmış, müze koleksiyonunda bulunan 1874 

türe ait bilgi, oluşturulan veri tabanı programına kaydedilmiştir. Geçen süre içerisinde hem projelerle 

müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Müdürlüğü ve Adana 

Biyolojik Mücadele Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. Bu durum 

müzede bulunan Heteroptera alttakımına ait örnek sayısının artmasına sebep olmuştur.  

Müzede 21 familyaya bağlı 262 türe ait 3346 teşhisli Heteroptera örneği bulunmaktadır. Planlanan 

bu projede, veri tabanında yer almayan Heteroptera örneklerinin teşhisleri yapılacak, taksonların 

geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda teşhisi 

yapılan türler müze koleksiyonuna ilave edilecek, özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna 

envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlanacaktır. 

2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında 

başlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki teşhisi yapılmamış 

Chrysomelidae (Coleoptera) Familyası Örneklerinin 

Değerlendirilmesi  ve Koleksiyona Katılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/3/01/04 

Proje Lideri Dr. Didem CORAL ŞAHİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 4000 TL, 2018 40000TL, 2019 4000 TL, 2020 4000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma ile Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli kültür ve doğal alanlardan toplanan 

teşhissiz olarak Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilen Chrysomelidae familyasına 

ait örneklerin değerlendirilmesi, teşhislerinin yapılması, örneklerin müze materyali haline getirilerek 

müze koleksiyonuna dâhil edilmesi planlanmaktadır. Böylece proje sonucunda Nazife Tuatay Bitki 

Koruma Müzesinde bu grup ile ilgili gelecekte yeni örneklerin teşhisinde yararlanılmak üzere 

karşılaştırma örnekleri veya referans koleksiyon oluşturulmuş olacaktır. Teşhis edilen örneklere ait 

veriler müze veri tabanına eklenecek dolayısıyla konu ile ilgili araştırıcılar tarafından daha etkin bir 

şekilde kullanımı mümkün olacaktır. Ayrıca, belirlenen türlerin taksonomik ve zoocoğrafik 

analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler hazırlanmakta olan Nazife Tuatay Bitki 

Koruma Müzesi kataloğuna dâhil edilecektir. 

9. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 

yılında başlaması planlanmıştır.  

10. 2017 yılında 8 aylık yurtdışı eğitimim dolayısıyla proje 1 sene ertelenmiş olup proje 2018 

yılında başlamıştır.  

11. 2018 yılı çalışma döneminde Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bulunan teşhissiz 

Chrysomelidae familyası örnekleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda 8 

altfamilyaya (Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, 

Eumolpinae, Galerucinae) ait 42 tür teşhis edilmiştir. Toplam 783 örnek değerlendirilmiştir.  

12. 2019 yılı çalışma döneminde Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bulunan teşhissiz 

Chrysomelidae familyası örnekleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda 8 

altfamilyaya (Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, 

Eumolpinae, Galerucinae) ait 55 tür teşhis edilmiştir. Toplam 481 örnek değerlendirilmiştir. Clytra 

ovata ve Clytra weisei ülkemiz için yeni kayıttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Başlığı Bartın ve Kastamonu İllerinde Megachilidae ve Halictidae 

(Hym.: Apoidea) Faunasının Belirlenmesi ve Bu Türler Üzerinde 

DNA Barkodlama Analizlerinin Yapılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/3/01/05 

Proje Lideri Doç. Dr. Yasemin GÜLER  

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2017  

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020- 31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017- 20.000 TL, 2018- 10.000 TL, 2019- 9.000 TL 

Proje Özeti: Projenin amacı, Bartın ve Kastamonu illerinin Megachilidae ve Halictidae 

(Hymenoptera: Apoidea) türlerini morfolojik ve moleküler yöntemler ile tespit etmektir. Bu amaca 

ulaşmada türlerin standart DNA barkodlarını oluşturmak, türleri filogenetik bir değerlendirmeye tabi 

tutmak, yayılışlarını belirleyip haritalar üzerinde onları özetlemek ve arıların üzerinden toplandığı 

bitki türlerinin tespiti ile arı-bitki ilişkisini belirlemek hedeflenmektedir. 

2017 yılında Nisan ile Eylül ayları arasında Bartın ilinin tüm ilçelerinde, Kastamonu ilinin ise 14 

ilçesinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplam 65 lokasyondan 1094 arı örneği toplanmış 

olup, bunların tüm toplanma bilgileri Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi veri tabanına girilmiştir. 

Megachilidae örneklerinin teşhis çalışmaları kısmen yapılmış ve 16 tür tespit edilmiştir. Toplanan 

bitki örneklerinin de 22 türe ait olduğu belirlenmiştir.  

2018 yılında toplam 64 lokasyonda yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanan 1490 arı örneğinden 

737’sinin Halictidae, 361’inin ise Megachilidae familyasına ait olduğu belirlenmiştir. Teşhis 

çalışmaları sonucunda 26 Halictidae, 29’da Megachilidae türü tespit edilmiştir. Ayrıca tozlayıcı 

arıların çiçeklerini ziyaret ettiği gözlenen bitki örneklerinin teşhisi sonucunda 10 familyaya bağlı 30 

bitki taksonu belirlenmiştir. 

2019 yılında arazi çalışmalarına devam edilmiş olup 60 lokasyondan 758 Halictidae, 329 

Megachilidae örneği toplanmıştır. Teşhis çalışmaları sonucunda 36 Halictidae türü, 44 Megachilidae 

türü tespit edilmiştir. Ayrıca tozlayıcı arıların çiçeklerini ziyaret ettiği gözlenen bitki örneklerinin 

teşhisi sonucunda 20 familyaya bağlı 91 bitki taksonu belirlenmiştir. 

2020 yılında henüz teşhis edilmemiş örnekler ele alınmış olup, teşhis çalışmaları sonucunda 

Halictidae’den 17,  Megachilidae’den 11 tür tespit edilmiştir. Tozlayıcı arıların çiçeklerini ziyaret 

ettiği gözlenen bitki örneklerinin teşhisi sonucunda ise 8 familyaya bağlı 16 bitki taksonu 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 
Ülkesel Proje Adı 

BADEM ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. İlker KURBETLİ 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Gaziantep, Kahramanmaraş Ve Adıyaman İllerinde Bademde 

Zararlı Böcek Türleri, Önemli Türün Mücadelesine Yönelik Bazı 

Biyolojik Özellikleri İle Parazitoit Ve Predatörlerinin Belirlenmesi 

(Doktora) 

Proje No TAGEM-BS-14/10-02/01-17 

Proje Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Hakan USANMAZ 

Proje Yürütücüleri - 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015-30.12.2018 

Projenin Toplam Bütçesi 15.000 

Proje Özet: Bu çalışmada Gaziantep ili Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ilçeleri; 

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Adıyaman ili Besni ilçesinde badem üretim alanlarında bulunan 

zararlı böcek türlerinin belirlenmesi, önemli zararlı türün mücadelesinde kullanılabilecek bazı 

biyolojik özellikleri ile doğal düşmanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bölgesinde yapılan 

sörvey çalışmaları sonuncu badem ağaçlarında zarar meydana getiren toplam 4 takıma bağlı 28 

familyadan 68 cins/tür zararlı böcek tespit edilmiştir. Ülkemiz için belirlenmiş olan bu zararlı 

türlerden 12 tanesi badem ağaçları üzerinde ilk defa kayıt altına alınmıştır. Zararlılar içerinden en 

önemli türün Eurtyoma amygdali End. olduğu ortaya konmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede 9 

farklı bahçede zararlının popülasyon gelişimi takip edilmiştir. Eurytoma amygdali’nin çalışmanın 

yapıldığı bölgede ki badem bahçelerinde nisan–mayıs ayları arasında çıkışlarına başladığı ve 

çıkışlarının 3-4 hafta boyunca devam ettiği belirlenmiştir. E.amygdali’nin ergin dişi bireylerinin 

erkeklerine göre daha uzun yaşadığı ve boylarının daha uzun olduğu tespit edilmiştir. Doğadaki 

erkek-dişi oranları ortalama E: 0.64: D: 1.55 olarak tespit edilmiştir. Zararlının 3 farklı parazitoit türü 

elde edilmiş olup; parazitleme oranları ise oldukça düşük bulunmuştur. Ayrıca E.amygdali’nin ilk 

ergin çıkışı farklı badem çeşitlerinin pomolojisi ve fenolojisi ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca badem 

ağaçlarında zarar oluşturan potansiyeli yüksek zararlılar arasında yer alan Anthonomus amygdali 

Hustache, Polydrusus ponticus Faust ve Agrilus roscidus Kiesenwetter türlerinin Şahinbey, Pazarcık 

ve Besni ilçelerindeki popülasyon gelişimleri iki yıl boyunca takip edilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler Badem, Zararlı, Eurytoma amygdali, Popülasyon, Parazitoit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 
Ülkesel Proje Adı 

KİRAZ ve VİŞNE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Orta Anadolu Kiraz Bahçelerinde Entomopatojen Nematodların 

Tespiti ve Kiraz Sineği, Rhagoletis cerasi L. (Diptera: 

Tephritidae) ile Mücadele Olanakları 

Proje Türü Entegre 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Mürşide YAĞCI 

Proje Yürütücüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 - 31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 33.000-30.000 -26.000-21.000 

Proje Özeti: Kiraz (Prunus avium L.) (Rosales: Rosaceae) iç pazara özellikle ihracata yönelik olarak 

üretilmesi nedeniyle meyve yetiştiriciliğinde Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kiraz 

sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) zararını doğrudan meyvede yapması nedeni ile 

gerek dünyada ve gerekse ülkemizde kirazın ana zararlısı durumundadır. Bugün birçok ülkede 

biyolojik mücadele çalışmalarında entomopatojen nematodlar (EPN) kullanılmaktadır. EPN’ların 

biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için öncelikli olarak ülkemizde mevcut türlerin saptanması, bu 

türlerin tarım alanlarında ekonomik derecede önemli olan zararlı grupları üzerindeki etkilerinin 

laboratuvar, sera saksı, yarı tarla/bahçe ve doğa denemeleri (in vitro ve in vivo) ile ortaya konulması 

gerekmektedir. Toprakta doğal olarak bulunan EPN’ların zararlılar ile mücadelede kullanımı ekonomik 

ve çevre dostu olmasından dolayı önemlidir.  

Bu çalışmada; Ankara, Afyon ve Eskişehir illeri kiraz bahçelerinde bulunan entomopatojen nematod 

türlerinin saptanması, bu proje kapsamında tespit edilecek olan EPN türleri ve ülkemizde daha önce 

tespit edilen türlerden [Steinernema carpocapsae (Weiser), Steinernema feltilae (Filipjev) (Rhabditida: 

Steinernematidae) ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Rhabditida: Heterorhabditidae)]’ın kiraz 

bahçelerinin ana zararlısı olan Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.)’nin larva ve pupalarına karşı 

etkinliğinin laboratuvar ve doğa denemeleri ile ortaya konulması, söz konusu zararlıya karşı biyolojik 

mücadele çalışmalarında kullanılabilecek EPN türlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu çalışma ile kiraz sineğine karşı EPN’lerin kullanımı laboratuvar denemelerinin yanı sıra ilk defa 

kiraz bahçelerinde denenecek ve etkinlikleri belirlenecektir. Ayrıca çalışmanın yapılacağı alanlardaki 

EPN türlerinin ortaya çıkarılması ve bölgenin faydalı faunasının ortaya konması açısından yapılacak 

ilk sürvey çalışması niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler   Entomopatojen nematodlar, Rhagoletis cerasi, kiraz, biyolojik mücadele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. 
Ülkesel Proje Adı 

ELMA, ARMUT VE AYVA ENTEGRE MÜCADELE 

ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Ayşe ÖZDEM 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Ayva Bahçelerinde Ayva İçkurdu (Euzophera bigella 

Zeller)’nun (Lepidoptera: Pyralidae) Popülasyon Değişimi, 

Zarar Oranı ve Mücadele Zamanın Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/954 

Proje Lideri Cemil HANTAŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-

YALOVA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı Ocak 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 ile 31.12.2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi  2019: 12.200 TL 

 2020: 13.400 TL  

 2021: 13.400 TL 

Toplam: 39.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma, ayva bahçelerinde ana zararlılardan biri olarak saptadığımız Ayva içkurdu 

(Euzophera bigella Zeller)’nun ayva bahçelerindeki popülasyon değişimi, zarar şekli, meyvede 

yaptığı zarar oranı, konukçuları ve mücadele zamanını belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu 

amaçla projenin bu yılki çalışmaları enstitü ayva bahçesine eşeysel çekici tuzaklar ile zararlının 

popülasyon dalgalanması izlenmeye çalışılmıştır. Ayva içkurdunun konukçuları, ayva ağaçlarının 

gövde, dalları ile meyvesindeki zarar şekli ayva bahçelerindeki gözlemler ile belirlenmiştir. Ayrıca 

Ayva içkurdunun konukçuları, kısa biyolojisi ile ilgili bilgiler arazi ve laboratuvar çalışmalarında elde 

edilmiştir. Bu yıl çalışmalar enstitümüz ayva bahçesinde ve laboratuvarında yürütülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. 
Ülkesel Proje Adı 

KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Emel ÖREN (Diyarbakır ZMAE) 

 

DEVAM EDEN PAROJELER 

 

Proje Başlığı Kayısı Bahçelerinde Zararlı Capnodis tenebrionis Linnaeus 

(Coleoptera: Buprestidae)’e Karşı Fungal Entomopatojenler ve 

Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/20/A2/P5/1694 

Proje Lideri Dr. Talip Yiğit 

Proje Yürütücü Kuruluş Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 20000 TL      2021: 10000 TL 

 

Proje Özeti:  

Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) başta kayısı olmak üzere sert çekirdekli 

meyve bahçelerinin önemli zararlılarından olup gün geçtikçe yaygınlığı artmaktadır. Zararlının 

Malatya ilinde kayısı bahçelerindeki önemi larvanın neden olduğu yıkıcı zarar ile daha da artmaktadır. 

Larva genel olarak bitki köklerinde tüneller açarak ağacın ölümüne neden olmaktadır. Ergin bireyler 

genç sürgünlerde, tomurcukta yaprak saplarında beslenmektedir. Toprak üstü aksamda beslenen ergin 

bireyler ile mücadelede yoğun ilaçlama programına ihtiyaç duyulmaktadır. Larvaya karşı uygulanan 

kimyasallar ise larvanın kök içinde beslenmesinden dolayı etkili olamamaktadır. Entomopatojenik 

funguslar bu bağlamda birçok zararlıya karşı oldukça etkili biyolojik kontrol ajanlarıdır. Klasik 

pestisitlere göre en önemli avantajları hedef dışı organizma ve çevreye karşı güvenli olmalarıdır. 

Çalışmada, Capnodis türlerinin ergin ve larvaları araziden toplanarak özellikle doğal yollarla 

hastalananlar belirlenmiş ve hastalığa neden olan fungal etmenler elde edilmiştir. Elde edilen fungal 

etmenler reizolasyon yapılarak C. tenebrionis’in ergin ve larvaları üzerinde denemeler yapılmıştır. 

Zararlının larva döneminden 5 adet, ergin döneminden ise 2 adet entomopatojen elde edilerek deneleri 

yapılmıştır. Çalışmanın 1. Aşaması olan laboratuvar şartlarında C. tenebrionis’in erginlerini kültür 

kafeslerinde besleyerek ve larvalarının ise suni diyetle beslenerek bunlara karşı etkili 

entomopatojenler ve dozları belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 
Ülkesel Proje Adı 

ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Şahimerdan TÜRKÖLMEZ 

  

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Antepfıstığı Dalgüvesi (Kermania pistaciella Amsel )’nin Bazı 

Parazitoitlerinin Farklı Konukçularda Çoğaltım Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Yasemin Bengü ŞAHAN 

 

Proje Yürütücüsü Dr. Hakan USANMAZ 

Sadık Emre GÖRÜR 

Ferda YARPUZLU 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-30.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 10.000      2023:  10.000    2024: 10.000 

Proje Özeti: Antepfıstığı alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen faktörler içerisinde hastalık ve 

zararlılar önemli yer tutmaktadır. Bu güne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde Pistacia türleri 

üzerinde 40'ın üzerinde zararlı böcek ve akar türü saptanmıştır. Bulunan bu türlerin ancak 20 kadarının 

ekonomik önemde zarar yaptıkları bildirilmiştir. 

 Antepfıstığı dalgüvesi [Kermania pistacella Ams. (Lep: Tineidae)] ekonomik anlamda zarar 

yapan türler arasında olup,  antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır. Zararlı kışı bir yıllık 

sürgünler içerisinde geçirerek meyve gözlerinin dökülmesine sebep olarak ürün kaybına neden 

olmakta, beslenmesi sırasında hasar gören sürgünde meyve gözleri ve yapraklar dökülmekte, sürgünler 

kısa kalmaktadır. İkinci zararını ise cumba denilen meyve salkımlarına vermektedir. Salkımlarda 

bulunan yumurtadan çıkan larva salkım saplarında zarara sebep olmakta ve meyveler gelişememekte 

veya dökülmektedir. Konu ile ilgili sahada çalışan teknik elemanlardan ve çiftçilerden dalgüvesi 

mücadelesinin yetersizliği ile ilgili yoğun şikayetler gelmektedir. Ayrıca; monitoring amaçlı kullanılan 

feromon tuzaklar zararlının bölgedeki yoğunluğunu göz önüne çıkarmıştır. Zararlı ile ilgili tavsiye 

edilebilecek etkili bir mücadele yöntemi bölge üreticilerinin büyük bir ihtiyacıdır. Dalgüvesinin ilk 

ergin çıkışları çiçek dönemi ile başlayıp meyve iç doldurma dönemine kadar devam etmektedir. Çiçek 

dönemi yapılacak kimyasal uygulamaların antepfıstığı tozlanmasına olumsuz etkileri sebebiyle 

parazitoitlerin çoğaltımı ile ilgili çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Antepfıstığı dalgüvesi 

mücadelesinde 2009 yılına kadar kimyasal mücadele yapılmış ancak birçok etkili maddenin 

yasaklanması ile birlikte önerilebilecek etken madde kalmamıştır.  

Bu çalışma ile, zararlının mücadelesinde etkili parazitoitlerin farklı konukçuda çoğaltılma 

olanakları araştırılacaktır. Böylece, antepfıstığı alanlarında sorun olan K. pisteciella’nın özellikle ilk 

çıkış döneminde (ağaçların çiçek olduğu dönem) parazitoitlerinin kitle halinde çoğaltımı ile ilgili 

veriler elde edilerek biyolojik mücadelesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede insan ve çevre sağlığı 

korunacak, ilaç uygulamalarında meydana gelecek azalma ile hem üreticiler hem ülke ekonomisine 

önemli katkı sağlanmış olacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler   Antepfıstığı, parazitoit, biyolojik mücadele, Kermania pistaciella, 

Braconidae 

 

 



 

14. 
Ülkesel Proje Adı 

BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

 

Proje Adı Diyarbakır, Mardin ve Elazığ Bağ Alanlarındaki Unlubit 

(Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae) Türlerinin 

Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Parazitoidlerinin Belirlenmesi ile 

Unlubitlerin ve Parazitoidlerinin Moleküler Karakterizasyonu. 

Proje Türü Akademik Kariyer Projesi 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Mustafa ATAŞ 

Proje Yürütücüsü Mustafa ATAŞ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Çukurova Üniversitesi, Diyarbakır, Elazığ, Mardin İl Tarım ve 

Orman Müdürlükleri 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 155.670 TL. 2023: 78.840 TL. 2024: 5.430 TL. 

Proje Özeti: 

Bu çalışma 2022-2024 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır ve Mardin illeri ile 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ İl’inde yürütülecektir. Bu çalışma ile illerdeki unlubit türlerinin 

yaygınlığı, yoğunluğu, parazitoidlerinin belirlenmesi, yaygın unlu bit türünün popülasyon değişiminin 

belirlenmesi, doğal parazitlenme oranı ile unlubitlerin ve parazitoidlerinin moleküler 

karakterizasyonunun yapılması amaçlanmaktadır. 

Bağ alanlarında sorun olan unlubitler; bitkilerin özsuyunu emmek suretiyle zayıflamalarına, verimden 

düşmelerine ve virüslere vektörlük etmeleri sebebiyle önemli bir zararlı grubudur. Çalışma kapsamında 

söz konusu illerin bağ alanlarında Nisan-Ekim ayları arasında periyodik surveyler yapılacak ve mevcut 

illerdeki unlu bitlerin yaygınlığı, yoğunluğu ve parazitoidleri belirlenecektir. Popülasyon değişimi ve 

doğal parazitlenme oranlarını belirlemek için örnekleme, kültüre alma ve praperasyon çalışmaları 

yapılacaktır. Ayrıca söz konusu çalışma alanlarından toplanacak olan unlu bit türlerinin ve bu türlerin 

parazitoidlerinin moleküler karakterizasyonu yapılacaktır. Unlubitlerin Diyarbakır, Mardin ve Elazığ 

İllerinde moleküler karakterizasyonu PCR esaslı moleküler yöntemler kullanılarak mitokondrial ve iki 

nüklear gen bölgelerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir. 

Yapılacak çalışmalarla üç ildeki unlubit türleri, parazitoidleri, yaygınlıkları, yoğunlukları, popülasyon 

değişimleri ve doğal parazitlenme oranları belirlenecektir. Yapılacak moleküler çalışmalarla 

morfolojik olarak yapılan teşhis çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ortadan kaldırılarak; daha hızlı ve 

kesin teşhis çalışmaları yapılacaktır. Zararlılar ile mücadelede tür teşhisinin ve/veya farklı 

biyotiplerinin saptanması özellikle zararlı ile doğru mücadele tekniklerinin belirlenebilmesi konusunda 

son derece önemli olabilmektedir. Son yıllarda biyoteknik yöntemlerdeki gelişmelerin kesin ve kolay 

olması nedeni ile böceklerin tür teşhisinde kullanılmasının yanı sıra türlerin ve coğrafi ırkların 

birbirleriyle olan yakınlık derecelerinin tespit edilmesinde de kullanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler   Bağ, Unlubitler, parazitoidler, Moleküler Karakterizasyon, 

 

 

 

 

 



 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Manisa ve İzmir İli Bağ Alanlarında Unlubit, Planococcus spp. 

(Hemiptera: Pseudococcidae)’e Karşı Entegre Mücadele 

Modelinin Oluşturulması (Akademik Kariyer Projesi) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/2101 

Proje Lideri Neşe KESKİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bornova/İZMİR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020:87.000 TL 

2021:37.000 TL 

2022:30.000 TL 

Proje Özeti:  

Bağ alanlarında artarak sorun haline gelen unlubitler (Planococcus ficus Signoret, Planococcus 

citri  Risso, Hemiptera: Pseudococcidae) gövde, odun doku, yapraklar ve meyvelerle beslenmektedir. 

Ayrıca P. ficus türünün köklerle de beslendiği bildirilmiştir. Unlubitler şiddetli enfeksiyonlarda 

ürünün pazar değerini düşürmekte, düşük kaliteli ürüne sebep olmakta ve okratoksin A bulaşma 

riskini arttırmaktadır. Bitkide oluşturdukları doğrudan zarar ve virüs vektörü olmaları sebebiyle 

dolaylı etkileri de zararlı ile mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Yapılması planlanan çalışma ile 

zararlının tür/türleri, doğal düşmanları ve mutualistik ilişki içinde olduğu karınca tür/türlerinin 

belirlenmesi amacıyla bir survey programı ile planlanmıştır. Survey çalışmalarının ardından 

yapılacak olan mücadeleye yönelik uygulamalarda; biyoteknik yöntem, kültürel, insektisit ve 

biyopestisit uygulamaları şeklinde planlanmıştır.  

Dünya genelinde üreticiler tarafından en çok tercih edilen biyoteknik yöntem olan çiftleşmeyi 

engellme metodu ülkemizde bu çalışma ile ilk kez P.ficus’a karşı denenecek ve etkinliği ortaya 

konacaktır. Ayrıca kültürel uygulamalar (kabuk soyma, gövdenin yapışkan madde ile kaplanması), 

insektisit ve biyopestisitin zararlı ile mücadelede etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 
Ülkesel Proje Adı 

ÇİLEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Fatma ÖZSEMERCİ  (Bornova ZMAE) 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Thrips Ve Yaprakbitleri 

Mücadelesinde Biyoteknik Ve Biyolojik Mücadele Yöntemlerinin  

Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01/07 

Proje Yürütücü Kuruluş ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

Bornova - İZMİR 

Proje Lideri Dr. Fatma ÖZSEMERCİ 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Bilgin GÜVEN  

Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ  

Neşe KESKİN  

Birol MIHCI 

Dr. Dilek POYRAZ 

Dr. Barbaros ÇETİNEL  

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 47.000 TL 

Proje Özet: 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 (Aulacorthum solani (Kaltenbach), Chaetosiphon tetrarhodum 

(Walker) ve Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) çilek üretim alanlarında önemli sorun 

oluşturmaktadır.  

Çilek alanlarında zararlılardan İkinoktalı kırmızıörümcek mücadelesinde çevre dostu 

uygulamalar olmasına rağmen, thripslere ve yaprakbitlerine karşı söz konusu uygulamalar 

bulunmamaktadır. Bu proje ile hedef zararlılar thripsler ve yaprakbitlerine karşı kimyasal mücadeleye 

alternatif yöntemlerin belirlenmesi ve karşılaşılan bitki koruma sorunlarının çevre dostu yöntemlerle 

çözülerek örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde entegre mücadele programlarının geliştirilebilmesi 

amaçlanmıştır.  

Bu amaçla çalışma İzmir ili Menemen ilçesindeki örtüaltında yetiştirilen çileklerde 2017-2019 

yıllarında yürütülmüş, thripslerin mücadelesinde kimyasal mücadeleye alternatif mavi renkli görsel 

yapışkan tuzaklarla Kitle Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) yöntemi kullanılmış, yaprakbitlerine 

karşı predatörlerden Chrysoperla carnea Steph. (Neuroptera: Chrysopidae) salınarak biyolojik 

mücadele uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda; biyolojik mücadele amacıyla C. carnea’nın 5 larva/bitki dozunda salınmasıyla 

yaprakbitlerinin, biyoteknik mücadele amacıyla mavi renkli görsel yapışkan tuzakların 80 adet/dekar 

asılmasıyla thripslerin örtüaltı çilek alanlarında kontrol altına alınabileceği kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler 

 

 

Çilek, Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa, 

Aulacorthum solani, Chaetosiphon tetrarhodum, Aphis gossypii, 

biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele, Chrysoperla carnea, 

Kitle Halinde Tuzakla Yakalama. 

 

 



16. 
Ülkesel Proje Adı 

ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Zeytin pamuklubiti (Euphyllura phillyreae Foerster, 

Hemiptera: Psyllidae)’nin mücadelesinde Anthocoris 

nemoralis (F.)(Hemiptera: Anthocoridae)’in etkinliğinin 

belirlenmesi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. N. Sıray KARAKOYUN 

Proje Yürütücüsü Yük.Müh.Serkan KAPTAN 

Dr. Latife ERTEN CARAN 

Dr.Canan VARDAR KOR 

Dr. Nuray KÖRÜKMEZ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022/31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1. Yıl:17.500   

2. Yıl:7.500  

3. Yıl:7.500 

Proje Özeti: Ülkemizde, diğer meyve türlerinde olduğu gibi zeytinde de nitelik ve nicelik yönünden 

ürün kayıplarına neden olan birçok zararlı tür bulunmaktadır. Bu zararlılardan biri side Zeytin 

pamuklubiti’dir [Euphyllura spp.  (Hemiptera: Psyllidae)]. Bu zararlının nimfleri; zeytin somaklarında, 

tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin özsuyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin 

zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olurlar. İklim koşullarına bağlı 

olarak zararlının yoğunluğu arttıkça zarar oranı da yükselir (Anonim, 2011). Zeytin pamuklubiti 

ülkemizde zeytin üretimi yapılan bütün bölgelerde yaygın olarak görülen bir zararlıdır (Kaya 1979; 

Güçlü et al. 1995;Yayla et al. 1995; Kovancı et al. 2005; Çetin & Alaoğlu 2005;Kaptan 2018). Son 

yıllarda yeni kurulan zeytin bahçelerinin artması ile birlikte geniş spektrumlu ilaçların bilinçsizce 

kullanılmasıyla doğal denge bozulmuş olup, Zeytin pamuklubitleri ekonomik öneme sahip bir zararlı 

haline gelmiş ve bu konuda özellikle üreticilerden gelen şikâyetler de artmıştır. Bu nedenle kimyasal 

mücadeleye alternatif, çevre dostu ve daha ekonomik mücadele yöntemlerine geçilmesi zorunlu hale 

gelmiştir. Bu yöntemlerden en ümit verici, en çevre dostu ve en sürdürülebilir olanı ise Biyolojik 

mücadele yöntemidir (Uygun ve ark., 2010). Biyolojik mücadele etmeni olarak parazitoit ve 

predatörler günümüzde yaygın olarak, farklı uygulama yöntemleriyle kullanılmaktadır. Biyolojik 

mücadelenin etkili bir şekilde uygulanabilmesinin bir yolu doğal düşmanların kitle halinde üretilerek 

salımı ve doğal ortamında etmenlerin korunması ve gelişmesini sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır.  

             Ülkemizde,  zeytinde zarar yapan pamuklubit türleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, elde edilen 

doğal düşman türleri  değerlendirildiğinde en yaygın ve bol bulunan türlerin başında Anthocoridae 

familyasına ait türlerin, özellikle de Anthocoris nemoralis (F.) (Hemiptera: Anthocoridae)’in 

bulunduğu bildirilmektedir (Keçecioğlu  1984; Kaplan ve ark., 2011); Tüfekli ve Ulusoy, 2011; Başar 

2015; Kaptan,  2018). 

             İzmir ilinde 2021-2024 yılları arasında yürütülecek olan çalışmada; avcı böcek A. nemoralis’in 

laboratuvar koşullarında üretimi yapılarak Zeytin pamuklubiti. Euphyllura phillyreae’nın 

mücadelesinde kullanım olanakları araştırılacaktır. Böylelikle doğal dengenin korunarak, kimyasal 

mücadeleye gerek duyulmadan, Zeytin pamuklubiti ile mücadele edilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Euphyllura phillyreae, Anthocoris nemoralis, biyolojik mücadele, predatör. 

Anahtar Kelimeler   Zeytin, Euphyllura phillyreae, Anthocoris nemoralis, biyolojik mücadele, 

predatör 

 



 

17. 
Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL MEYVE SİNEKLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Koordinatörü  

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Meyve Bahçelerinde Zararlı Drosophila 

suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)’nin Biyo-

ekolojisi ve Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar 

Proje No 458 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Pınar ARIDICI KARA 

Proje Yürütücüleri - 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 90.000 

Proje Özet:  
Drosophila suzukii Matsumara 1931 (Diptera: Drosophilidae) tüm dünyada istilacı ve karantinaya 

tabi bir meyve zararlısıdır. Ülkemizde 2014 yılında ilk kez tespit edilmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi 

(Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay) meyve bahçelerinde 2017-2019 yıllarında 

yürütülen bu çalışmada D. suzukii’nin yayılışı, konukçuları, ergin popülasyon takibi, zarar durumu, 

farklı cezbedicilerin D.suzukii üzerine etkileri ile laboratuvar koşullarında farklı sıcaklıkların 

(10,15,20,25,35,15/25,25/35°C) zararlı üzerine etkileri ve dişilerin yumurta bırakmak için tercih ettiği 

meyve olgunluk dönemi araştırılmıştır. 

Çalışma sonunda, D. suzukii Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay meyve 

bahçelerinde yayılış göstermiş ve yoğun olarak elma, böğürtlen, dut, çilek, kayısı, erik, kiraz, şeftali, 

nektarin, incir, bağ, turunçgil hünnap alanlarında tuzakta tespit edilmiştir. Kültüre alınan kiraz, çilek 

ve dut meyvelerinde ise ergin çıkışı tespit edilmiştir. Adana ve Mersin nektarin ve kiraz bahçesinde 

yapılan D. suzukii popülasyon takibinde popülasyonun ilkbahar ve sonbahar ayları ile meyve 

olgunlaşma ve hasat zamanında arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kiraz alanlarında ilk yıl %2, ikinci yıl 

%62 oranında zarar tespit edilmiştir. D. suzukii’yi cezbetmede özellikle melasın, elma sirkesine 

alternatif olacağı belirlenmiştir. Laboratuvar çalışmalarında D. suzukii için en uygun gelişme 

sıcaklığının 20 ve 25 °C olduğu, 30 °C sıcaklıkta popülasyonda azalma olduğu, yumurta bırakmada 

kiraz meyvesinde kırmızı (%60) ve koyu kırmızı meyve (%80-90) dönemini tercih ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler Drosophila suzukii, biyoekoloji, ergin popülasyonu, cezbedici 

tuzak, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Meyve Bahçelerinde Sorun Olan 

Akdeniz Meyvesineğine[(Ceratitis capitata Wiedemann) 

(Diptera: Tephritidae)] Karşı Entomopatojen Fungusların 

Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Biyolojik Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Zeynep Hümeyra ARDIÇ 

Proje Yürütücüsü Dr. Serap TOKER DEMİRAY, Dr. Miraç YAYLA, Prof. Dr. 

Serdar SATAR, Prof. Dr. M. Kubilay ER, Doç. Dr. Gül 

SATAR 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Çukurova Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-01/01/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.yıl 125.500 

2. yıl 37.000 

3. yıl 37.000 

Proje Özeti: Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata Wiedelmann,  (Diptera: Tephritidae)] 

ülkemizde limon hariç tüm turunçgiller, kayısı, şeftali, nar, Trabzon hurması, elma, incir gibi 300’e 

yakın birçok meyvede  önemli bir zararlı  konumundadır. Bu zararlının mücadelesinde üreticiler 

genellikle tuzaklar ve ruhsatlı olan yada  olmayan  insektisitlerle kimyasal mücadeleyi tercih 

etmektedir. Ancak son zamanlarda  kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek  biyoteknolojik 

mücadele yöntemleri ve entomopatojenlerin kullanımını içeren biyolojik mücadele yöntemleri tüm 

dünyada artmaya başlamıştır. Dünyada Akdeniz meyvesineğinin mücadelesinde entomopaojenlerin tek 

veya tuzaklarla birlikte kullanımında yapılan çalışmalar mevcuttur. Ayrıca Sterile insect tekniğinde de 

entomopatojenlerin kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde  ise Akdeniz meyvesineğinin mücadelesinde 

entomopatojenler ile ilgili yapılmış yeterince çalışma bulunmamaktadır.  Bu çalışmada Doğu Akdeniz 

Bölgesinde Adana, Mersin ve Hatay illerinde ekolojik farklılığı olan bölgeler örnekleme alanı olarak 

seçilecektir. Akdeniz meyvesineğinin mücadelesinde kullanılabilecek entomopatojen fungus izolatları 

bu bölgelerden elde edilmeye çalışılacaktır. Akdeniz meyvesineği pupa dönemini toprakta geçirdiği 

için direkt toprak örneklerinden, topraktaki pupalardan ve ergin pupadan çıkarken toprakla temas ettiği 

için, erginler üzerinden entomopatojen funguslar  izole edilmeye çalışılacaktır.  Alınan  toprak 

örnekleri elenerek elde edilen Akdeniz meyvesineği pupalarından  entomopaojen fungus ile enfekteli 

olanlar seçilerek entomopatojen fungus izolasyonu yapılacaktır. Arazi çalışmaları sırasında içerisinde 

trimedlure bulanan  Mc Phail  tuzaklarla erginler yakalanarak laboratuvarda ergin besiniyle beslenecek 

ve ölen Akdeniz meyvesineği erginlerinden entomopatojen fungus elde edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca 

tuzak böcek yöntemi Petek Güvesi [Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae)] ile toprakta 

bulunan entomopatojen funguslar belirlenmeye çalışılacaktır. Elde edilecek izolatlar Akdeniz 

meyvesineği ile mücadelede kullanım olanağını değerlendirmek için laboratuvar şartlarında Akdeniz 

meyvesineği son dönem larvaları, pupaları ve erginleri üzerinde çeşitli konsantrasyonlarda 

denenecektir. 

Anahtar Kelimeler   Akdeniz meyvesineği, entomopatojen fungus, Mc Phail tuzak, Biyolojik 

mücadele 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 

Tephritidae)’nin Türkiye’deki Genetik Çeşitliliğinin 

Mikrosatellit ve Mitokondriyal sitokrom oksidaz alt ünite I 

(COI) Markörleri ile Belirlenmesi 

Proje Türü Entegre Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

ANKARA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Burcu İNAL 

Proje Yürütücüsü Emrah KAYIŞ,  

Prof. Dr. İrfan KANDEMİR 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 ve 31/12/2025 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1. yıl 54 500 

2. yıl 54 500 

3.yıl 54 000 

4. yıl 1500 

Proje Özeti: 

EPPO A2 (European and Mediterranean Plant Protection Organization) karantina listesinde yer alan 

Akdeniz meyvesineği, yüksek yayılma yeteneğine sahip olup değişik çevresel koşullara tolerans 

göstermekte ve pek çok bitki türü ile beslenebilmektedir. Zararlının birden çok giriş yolu bulunduğu 

için, dünyanın hemen her bölgesinde yayılış göstermektedir. Akdeniz Meyve Sineği, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de başta turunçgil olmak üzere yaş meyve üretim ve ticaretini etkileyen en 

önemli zararlılardan biridir. Zararlı doğrudan ürün kaybına neden olduğu gibi, ihracattaki toleransı 

sıfırdır. Son yıllarda artan küresel ısınmanın zararlı böcek popülasyonlarında oluşturduğu değişimlere 

paralel olarak, ülkemizde tarım alanlarında artan Akdeniz meyvesineği popülasyonlarına karşı etkin ve 

toplu mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda günümüzde, entegre mücadelenin ana 

hedeflerinden biri olan sürdürülebilir tarımsal üretim ve zararlı yönetimi için popülasyon genetiği 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dinamik ve sistematik bir yaklaşım olan entegre mücadele (IPM) 

çalışmalarında, agroekosistemde meydana gelebilecek değişimler göz önünde bulundurulmalı ve bu 

değişimleri belirleyici uzun vadeli araştırmalar yürütülmelidir.  

Bu araştırmada, 2022-2025 yılları arasında Türkiye’nin tüm bölgelerinden elde edilecek Akdeniz 

meyvesineği popülasyonlarının mikrosatellit ve mitokondriyal markörler ile haplotip ve allel çeşitliliği 

belirlenecektir. Çalışmada, Ceratitis capitata popülasyonlarının allel dağılımındaki farklılıklar 

belirlenerek, genotiplerin orijini ve dolayısıyla popülasyonların ya da bulaşmaların kaynağı ortaya 

konacak ve karantinaya yönelik tedbirlerin alınmasına zemin oluşturulacaktır. Proje ile ayrıca, 

Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih ve E-50411936-320.99-

3282340 sayılı yazısına istinaden Bakanlığımızın öncelik verdiği Akdeniz meyvesineği kısır böcek 

salım uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak biyoinformatik veriler (genetik uzaklık-

fst, allel çeşitliliği,  gen akışı) elde edilecektir. 

 



Anahtar Kelimeler   Akdeniz meyvesineği, haplotip, mitokondriyal COI, mikrosatellitler, IPM 

 

 

Proje Adı Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Akdeniz Meyvesineği, 

Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’ nin 

Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi ve 

Mücadele Olanakları 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri  

Proje Yürütücüsü Erdoğan AYAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 19.000-21.000-22.000 

Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), en önemli meyve 

zararlılarından birisidir. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde olmak üzere hemen hemen 

tüm bölgelerde ve yumuşak - sert çekirdekli meyvelerde zararlı olabilen bir türdür. Akdeniz 

meyvesineği dış karantina yönünden toleransı sıfırdır. İhracata giden ürünlerden tek bir meyvenin dahi 

bu zararlı ile bulaşık olması tüm ürünün geri çevrilmesine sebep olmaktadır. Larvaları birçok meyvede 

ve sebzede zararlı olabilmektedir. Turunçgillerde ana zararlı olan bu tür elma armut, ayva, şeftali, 

nektarin ve kayısı gibi ürünlerde de zararlı olmaktadır. Larvaların meydana getirmiş olduğu zarar ile 

meyvelerde vuruk oluşmakta ve zarar ekonomik olarak önemli hale gelmektedir. Akdeniz meyvesineği 

zararından dolayı meyveler erken dökülmektedir. Bu zararlı ile mücadele edilmediği takdirde zarar 

daha da artmaktadır.  Bu çalışma ile 2022-2024 yıllarında Ankara ili armut bahçelerinde Akdeniz 

meyvesineği’nin ergin uçuş periyodu, yumurta, larva ve pupa dönemleri takip edilerek zararlının 

armutta mücadelesine esas biyolojik kriterlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca hidrolize 

protein kaynağının bir bitki koruma ürünü ile kombine edilerek yumuşak çekirdekli meyvelerde zararı 

görülen Akdeniz meyvesineği üzerindeki etkinliğinin ortaya konulması ile zararlının mücadelesinde 

kullanım olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Proje sonucunda Akdeniz Meyvesineğinin 

Ankara ilinde armut bahçelerindeki biyolojisine ait veriler elde edilmiş olacak ve hidrolize protein 

kaynağı ile bir bitki koruma ürünün yumuşak çekirdekli meyvelerde Akdeniz meyvesineği ile 

mücadelesinde kullanım olanakları ortaya konacaktır. 

Bu çalışma ile Bakanlığımız tarafından ilan edilen “Akdeniz Meyvesineği Ulusal Eylem Planı” 

çerçevesinde Ankara ili armut üretim alanlarında zararı görülen Akdeniz meyvesineği mücadelesine 

katkılar sağlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler   Armut, Biyoloji, Kimyasal mücadele, Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı İç Anadolu Bölgesinde Kirazda Zararlı Kanadı Noktalı Sirke 

Sineği Drosophila suzukii Matsumura, 1931 (Diptera: 

Drosophilidae)’ nin Biyolojisinin Belirlenmesi 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri  

Proje Yürütücüsü Emrah KAYIŞ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 18000-17000 

Uluslararası ticari ilişkilerin ve küresel iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak istilacı zararlı türlerin 

yeni tarım alanlarına taşınması ve yerleşmesi önemli bir sorun haline gelmiştir. Polifag meyve sinekleri 

tarım faaliyetleri içerisinde çoğunlukla mücadelenin ana hedefi konumundadır. Drosophila suzukii 

(Matsumura 1931) (Diptera: Drosophilidae) son beş yıl içerisinde ülkemizin birçok bölgesinde tespit 

edilmiştir ve zamanla yerleşik popülasyonlar haline gelmesi mümkün görülmektedir. D. suzukii’nin 

konukçu tercihleri göz önünde bulundurulduğunda ahududu, çilek ve maviyemiş meyvelerini kirazdan 

daha önce tercih etse de bölgemizde kirazın bahsi geçen zararlı için ana konukçu olması muhtemel 

görülmektedir. Zarara çoğunlukla kanadı noktalı sirke sineğinin meyve etinde beslenen larvaları yol 

açmakta, ancak dişinin ovipozitörü ile olgun dönemde meyve kabuğunu yaralaması fiziksel hasara yol 

açabilmektedir. Bu durum daha hızlı bozulma ve ürün kayıplarına yol açan sekonder fungus, maya ve 

bakteri enfeksiyonlarının gerçekleşmesini sağlamakta ve zararın daha da artmasına yol açmaktadır. 

Ülkemizde kirazda söz konusu türün biyolojisi üzerine henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma 

ile D.suzukii’nin İç Anadolu Bölgesinde kirazdaki biyolojisi tespit edilecektir. Yürütülecek bu çalışma 

ile zararlının biyolojisine ait veriler ortaya konulacaktır. Bu veriler mücadele çalışmalarına temel 

oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Drosophila suzukii, Kanadı iki noktalı sirke sineği, Biyoloji, Yaşam 

Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVAM EDEN PROJELER 

 

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

Tephritidae) ile Mücadelede Kısır Böcek Salım Yönteminin 

Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması Üzerine Araştırmalar 

(Akademik Kariyer Projesi)  

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P6/2104 

Proje Lideri Ümran AKKAN DEMİRER 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 60.000 TL   2021: 60.000 TL   2022: 50.000 TL 

Proje Özeti:  

Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata Wied. (Diptera:Tephritidae) ülkemizin meyve alanlarında 

sorun olan önemli zararlılardan polifag ve karantinaya tabi bir türdür. 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. C. capitata’nın 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 yöntemi daha da önem kazanmıştır. 

Bu proje ile C. capitata ile mücadelede Kısır böcek salım yönteminin ülkemiz turunçgil üretim 

alanlarında geliştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması üzerinde çalışmaların yapılması planlanmıştır. 

Bu amaçla kısırlaştırma öncesi, kısırlaştırma anında ve sonrasında uygulanan işlemlerin salımı 

yapılacak zararlı bireylerin kalite göstergesi kabul edilen bazı özelliklerine etkisi araştırılmıştır. 

Belirlenen optimum kalite parametreleri kullanılarak İzmir ili Karaburun ilçesinde bulunan yarı izole 

Eğriliman Bölgesi’ndeki turunçgil alanlarında zararlıya karşı pilot ölçekte kısır böcek salım 

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 olasılıklarının değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 75.000 TL 

2018: 20.000 TL 

2019: 10.000 TL 

2020: 20.000 TL 

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 kullanılma olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla Kitle Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) veya Cezbet Öldür (CÖ) yöntemlerinde farklı tuzak 

çatıları ve cezbedici karışımının kullanılmasını sağlayan materyaller denenmiştir. 

Cezbet Öldür yönteminde karşılaştırılan C2 cezbedicisi ve Trimedlure, istatistiksel yönden 

farklı gruplarda yer almıştır. C2’de sinek yakalanması mevcut olup iki karakter arasında 3 kat 

civarında fark olduğu görülmüştür. 

Kitle halinde tuzakla yakalama denemesi kurulan alanda ilk vuruklar 30.10.2020 tarihinde 

saptanmıştır. Kitle halinde tuzakla yakalama denemesi kurulan parseldeki zarar görmüş meyve ile 

kontrol parseli arasında zarar görmüş meyve oranı (%) verileri Abbott formülü uygulanarak 

değerlendirilmiş olup, değerlendirme sayımında tuzağın etkinliğinin % 88 olduğu belirlenmiştir.  

          Sonuç olarak; 2017-2020 yılları arasında zararlının mücadelesinde kimyasal mücadeleye 

alternatif olarak biyoteknik mücadele yöntemi olan kitle halinde tuzakla yakalama yönteminde 

geliştirilen tuzağın etkinlik çalışmaları tamamlanmış olup, biyopreparat ile kombine edilerek 

uygulamaya verilebileceği kanısına varılmıştır. 2021 yılında sonuç raporunun getirilmesi 

planlanmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proje Başlığı Erzincan ili Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği, 

Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae)’nın 

Konukçuları, Yayılışı, Bulaşıklık Oranı, Parazitoit ve 

Predatörlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/16/4/01-08 (1) 

Proje Lideri Özkan BOZBEK 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

ERZİNCAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 : 8 000 TL 2018:8 000 TL 2019: 7 000 TL 

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. Proje çalışmalarının ikinci yılında tuzaklarda ilk ergin 

yakalanma Geyikli köyünde 25/07/2018 tarihinde, son yakalanma ise kurum arazisinde 06/11/2018 

tarihinde olmuştur. Kültüre alınan vuruklu meyve örneklerinden 12-15 gün sonra şeftali, kayısı, 

armut, ayva, erik ve Golden Delicious  elmalardan ergin bireyler elde edilmiştir. En düşük toprak 

sıcaklığı projenin 2018 yılında 08/01/2018 tarihinde 0,3 oC, toprak nemi ise % 79 gerçekleşmiştir.  

Akdeniz meyvesineğinin toprakta kışı geçirip geçirmediğini belirlemek üzere 2017 yılında belirlenen 

vuruklu meyvelerin döküldüğü üç farklı alanda toprak üzerine tül kafesler yerleştirilerek takip 

edilmiştir. Tül kafesler içerisinde 2018 yılında ergin yakalanamamıştır. 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’de 04/09/2019 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 Göz ile incelemeler 

esnasında predatör olarak karınca (Formicidae) türlerinin pupaları taşıdığı gözlenmiş olup beslenip 

beslenmediği hakkında kesin kanaat oluşmamıştır, Akdeniz meyvesineği pupalarından ve/veya 

larvalarından parazitoit elde etmek için vuruklu meyve örnekleri labaratuvar ortamında plasrtik 

kavanozlar içerisinde kültüre alınmıştır. Çıkan prazitoitlerin AMS parazitoiti olup olmadığı teşhisleri 

yapıldıktan sonra belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proje Başlığı Ülkesel Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi 

Proje No -- 

Proje Lideri Dr.Adalet Hazır 

 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

 

Projeyi Destekleyen Kuruluş GKGM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi  

Proje Özeti:  

Ülkesel Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi, ülke genelinde 45 adet il tarım ve orman müdürlüğü 

ile koordineli olarak yürütülmekte olup GKGM bütçesi ile alınan feromon tuzaklar,  her yıl 

enstitümüz tarafından il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlüğü teknik personeli tarafından, AMS 

izleme istasyonlarına asılan tuzaklar haftalık olarak kontrol edilip excel dosyasına kaydedilir ve aylık 

olarak enstitümüze gönderilir. Gelen verilerin yıl ortalaması proje lideri tarafından hesaplanarak, yıl 

sonunda ülkemizin AMS ergin popülasyon yoğunluk haritası oluşturulmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Drosophilidae)]’nin Mücadelesine Esas Etkili Sıcaklık Toplamı 

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 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bornova/İZMİR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019:48.500 TL 

2020:41.000 TL 

2021:29.500 TL 

Proje Özeti:  

Drosophila suzukii polifag zararlı bir tür olup, ekonomik kayıplara sebep olabilmektedir. 

Meyvelerde insektisit kullanımını azaltmak için uygulanabilecek en etkili mücadele yöntemlerinden 

birisi biyoteknik mücadeledir. Bu yöntemin uygulanmasındaki en önemli faktörler erginlerin doğada 

ilk görüldüğü zamanın belirlenmesi ve farklı konukçularda beslenen bireyler arasında genetik 

varyasyonların bulunmasıdır. Bu nedenle ilk defa ülkemizde zararlının doğal şartlarda çilek ve kiraz 

bahçelerinde kışlamadan çıkış zamanı 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. Enstitü 

sorumluluk alanındaki 9 il (Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve 

Uşak)’deki uygulama kuruluşları aracılığıyla kiraz, çilek, şeftali, üzüm, elma, armut ve kayısıda elde 

edilen bireyler üzerinde genetik varyasyonlar araştırılacaktır. Zararlıyla mücadele için kitle halinde 

tuzakla yakalama yönteminde kullanılmak üzere en etkili olan cezbedici belirlenecek ve tuzak çatısı 

geliştirilecektir. Ayrıca bu tuzakların birim alana asım yoğunluğu belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proje Başlığı Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Drosophila suzukii 

(Matsumura,1931) (Diptera: Drosophilidae)’nin Yayılışı, 

Popülasyon Değişimi, Alternatif Konukçuları, Parazitoitleri ve 

Zarar Oranının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/20/A2/P1/1665 

Proje Lideri Bennur AĞBABA YİĞİTER 

Proje Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 ile 31.12.2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 20.000 TL       2021: 10.000 TL       2022: 10.000 TL           

Proje Özeti: 

2020-2022 yıllarında Malatya (Akçadağ, Battalgazi, Hekimhan, Darende, Doğanşehir, Kale, 

Yazıhan ve Yeşilyurt ilçeleri) ilinde yürütülecektir. D. suzukii’nin tespiti, konukçulu olduğu 

düşünülen kayısıda, yayılışı, popülasyon değişimi, alternatif konukçuları, parazitoitleri ve zarar 

oranının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Malatya ili ve ilçelerinde 

D. suzukii’nin konukçulu olan kayısı bahçelerinde sirke tuzaklarıyla erginler elde edilmek için 

tuzaklar asıldı. Her ilçede iki bahçe belirlendi ve ikişer tuzak asıldı toplamda 8 ilçede 32 tuzak asıldı. 

Tuzaklar iki haftada bir değiştirildi ve yeni sirke solüsyonları eklendi bu çalışma Mayıs-Ekim ayları 

boyunca devam etti. Ve aynı bahçelerden Temmuz-Ağustos ayları boyunca alınan meyvelerden 

laboratuvar ortamında larva toplanılarak zararlının varlığı, yayılışı ve popülasyon değişimi 

belirlenmek üzere kafeslere konularak çıkışları izlendi. Bu bağlamda kültür kafeslerinden alınan 

meyve örneklerinden çıkan erginlerin teşhisinde D. suzukii rastlanılmadı. Yine aynı bağlamda 

kurulan sirke tuzaklarında D. suzukii’ye rastlanılmadı. 

 

Proje Başlığı Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği, 

Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nin 

Popülasyon Takibi İle Kışlama ve Zarar Durumunun 

Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P4/1795 

Proje Lideri Mehmet SÖNMEZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Malatya 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 ile 31.12.2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 20.000 TL      2021: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

Bulaşma alanı hızla artan Akdeniz Meyve Sineği EPPO’nun listesinde yer alan dış karantinada 

sıfır töleranslı bir zararlıdır. Kayısı bu zararlının başta gelen konukçularından olup önemli bir ihracat 

ürünüdür. Bu proje ile zararlının Malatya’da kayısı bahçelerindeki durumunun ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Çalışma 2020 yılı üretim sezonunda Akçadağ, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, 

Hekimhan, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 1’er bahçede yürütülmüştür. Doğanşehir, 

Battalgazi, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerindeki tuzaklarda erginler yakalanmıştır. Yeşilyurt ve 

Battalgazi ilçelerinde özellikle geççi turfanda kayısılarda değişen oranlarda zarar yaptığı tespit 

edilmiştir. 

 



 

Proje Başlığı Bursa İli İncir (Ficus carica, L.) Bahçelerinde Meyve sineği 

Türlerinin Tespiti ve İncir Sineği (Silba adipata McAlpine)’ nin 

Biyolojisi ile Mücadelesinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/G/20/A2/P1/2090 

Proje Lideri Gürsel ÇETİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020  

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 20.000 TL,     2.Yıl: 20.000 TL,    3. Yıl: 20.000 TL 

Proje Özeti: Türkiye, dünya incir üretiminin yaklaşık 1/3 karşılamakta ve ilk sırada yer almaktadır. 

Dürdane incirinin 2017 yılı Türkiye genel ihracatı 14.000 ton olup parasal değeri 39,2 milyon dolar 

iken Bursa ilinin ihracatı ise 5.000 ton olup parasal değeri 15 milyon dolardır (Anonim, 2018). Verim 

ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biride meyve sinekleridir. Son zamanlarda 

Bursa ili incir bahçelerinde İncir sineği [Silba adipata McAlpine (Diptera: Lonchaeidae)], ve diğer 

meyve sinekleri sorun oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı Bursa ili incir bahçelerinde 

sorun olan İncir sineği’nin mücadelesine esas bazı biyolojik kriterlerini, popülasyon yoğunluğunu, 

yayılışını, zarar şeklini belirlemek ve diğer meyve sineği (Diptera: Tephritidae, Lonchaeidae, 

Drosophilidae) türlerini varlığını araştırmaktır. Ayrıca, İncir sineği’nin mücadelesine yönelik olarak 

erkek (ilek) incir ile bulaşmanın engellenmesi ve sanitasyon kafesi (augmentorium) yönteminin 

etkinliği belirlemektir. Meyve sineği türlerinin tespiti çalışmaları, Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi, 

popülasyon takibi çalışmaları ise Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde yürütülmektedir. Basit Tesadüfi 

Örnekleme Yöntemine göre toplam ağaç sayısının %0,1’i incelenerek meyve sineği türlerin varlığı 

ve yaygınlıkları saptanmaktadır. İncir sineği’nin mücadelesine esas biyolojik kriterler laboratuvar ve 

doğa koşullarında belirlenmektedir 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proje Başlığı 

Erzincan ili Meyve Bahçelerinde Drosophila suzukii 

(Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)’nin Konukçuları, 

Yayılışı, Bulaşıklık Oranı ve Mücadelesine Esas Etkili Sıcaklık 

Toplamının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2093 

Proje Lideri Özkan BOZBEK 

Proje Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

ERZİNCAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2022 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020 : 20 000 TL 2021:20 000 TL 2022: 10 000 TL  

Proje Özeti: Bu çalışma Drosophila  suzukii (kanadı noktalı sirkesineği) ile ilgili Erzincan ilinde 

gerçekleştirilen ilk çalışma olup zararlının yayılış alanları ve bulaşıklık oranları ve mücadelesine esas 

etkili sıcaklıkların belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla meyve 

yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Erzincan ili Merkez ve Üzümlü ilçesinde, 2020-2022 

yıllarında armut, elma, çilek kayısı, kiraz, şeftali, vişne ve üzüm meyvelerinin yetiştirildiği bahçe ve 

bağlarda yapılmıştır. Hasada yaklaşık bir ay kala, Erzincan Merkez ve Üzümlü ilçesindeki meyve 

bahçelerine, sebze meyve haline ve meyve suyu fabrikasının bahçesine. Bu türün erginlerini 

cezbetmek için içinde 200 ml elma sirkesi bulunan ve üzerinde 3 mm’den büyük olmayan 8-10 adet 

delik bulunan tuzaklar her bahçeye 2 adet asılarak haftalık kontrol edilmiştir. Örnek alma ve sirke 

tuzakları asma çalışmaları  hasat bitimine kadar devam etmiştir. Örneklerin alındığı ilçe, köy ve örnek 

alma tarihleri kayıt edilmiştir. Erzincan ilinde elma, armut, çilek, şeftali ve üzüm meyvelerinin 

zararlının konukçuları olduğu tespit edilmiştir. Meyve türleri içerisinde kiraz, kayısı ve vişnede 

zararlının varlığı tespit edilmemiştir. Sirke tuzaklarında ilk yakalanma 09.06.2020 tarihinde sebze-

meyve halinde olmuştur. İl ve ilçe bazında yayılış oranını belirlemek üzere sürveylerin yapıldığı 

bahçelerden meyve örnekleri kültüre alınmıştır. Meyve örneğinin alındığı bahçeden, kültür kaplarında 

ergin çıkışı olması durumunda o bahçe bulaşık kabul edilmiştir. Erzincan Merkez ilçedeki bahçelerin 

%72.7, Üzümlü ilçesinde bulunan bahçelerin %44.4, il genelinde %60 oranında yayılış tespit 

edilmiştir. Çalışmanın birinci yılında zararlı varlığının tespit edildiği iki bahçede projenin ikinci 

yılından itibaren etkili sıcaklık çalışmaları yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. 
Ülkesel Proje Adı 

CEVİZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

Koordinatörü Dr. Serap TOKER DEMİRAY (Adana BMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz Bölgesi Ceviz Üretim Alanlarında Hastalık ve 

Zararlıların Tespiti, Yaygınlık ve Yoğunluklarının 

Belirlenmesi ile Entegre Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje Türü Ülkesel  

 

Bağlı Olduğu Proje Ceviz Entegre Projesi 

 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Adalet Hazır 

 

Proje Yürütücüsü Dr.Serap Toker Demiray, Dr.Raziye Çetinkaya Yıldız, Dr. 

Nilüfer Yıldız, Dr.Mahmut Yegül, Pakize Gök Güler, Ferda 

Yarpuzlu, Gamze Mertoğlu, Mümine Özarslandan, Sencan 

Ünlü 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar İl Müdürlükleri 

 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2024 

 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:72.000 

2023: 75.500 

2024:60.500 

Proje Özeti: 

Bu çalışma ile Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde ceviz 

üretim alanlarında sürvey çalışması yapılarak hastalık ve zararlı ile bulaşık olduğu düşünülen bitki 

örnekleri laboratuvara getirilecektir. Bulaşık örneklerden patojen mikroorganizmaların izolasyonu 

sonrası, tanılamaları klasik ve moleküler yöntemle yapılacak, tespit edilen fungal ve bakteriyel hastalık 

etmenlerine karşı çeşit reaksiyon denemeleri yapılacaktır. Ayrıca bölgemizdeki ceviz yetiştiriciliği 

yapılan alanlar ile fidan üretimi ve satışı yapılan kuruluşlarda virus ve  viroidlerin varlığı araştırılacak, 

tespiti halinde yaygınlıkları belirlenecektir. Böylece gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması 

sağlanarak virüs hastalıklarının yayılmasının önüne geçilecektir. Benzer şekilde zararlı böcek ve akar 

türlerinin de sürvey yapılan bahçelerdeki yaygınlık ve yoğunlukları tespit edilecek, mücadelesinde 

kullanılmak üzere doğadaki biyolojik kriterleri elde edilecektir. Ayrıca, cevizde ana zararlı konumunda 

olan Elma iç kurdu (Cydia pomonella L.)’nun biyolojik mücadelesinde parazitoit tür Trichogramma 

evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in etkinliği ortaya konulacaktır. 

Ülkemizde bazı illerde tespit edilmiş, ancak bölgemizde herhangi bir kaydı olmayan Lepidoptera ve 

Bostrichidae familyalarına ait bazı yeni zararlı türlerin bölgemizdeki varlığı araştırılacak, tespiti 

halinde, bu yeni zararlı türün/türlerin yoğunluğu ve zarar durumu çalışmaya yön verecek, 

eradikasyonuna yönelik çalışmalar başlatılacaktır.  Tüm çalışmalar sonucunda cevizde ağaç 

kayıplarının önüne geçilecek ve verim artışları sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Ceviz, hastalık, zararlı, Trichogramma salımı,  Doğu Akdeniz Bölgesi 

 

 

 



 

  

19. 

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 Ülkesel Preje: Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. 

Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Entegre Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması 

Alt proje 3. Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. 

Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı İnsektisitlerin Biyolojik 

Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Zamanının Araştırılması 

 

Proje No TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (4) 

Proje Yürütücü 

Kuruluş 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Hakan USANMAZ 

Proje Yürütücüleri Dr. Yasemin Bengü ŞAHAN 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş 

Tarihleri 

01.01.2016 – 30.12.2019 

Projenin Toplam 

Bütçesi 

27.000 

Proje Özet: Bu çalışma ile Antepfıstığı alanlarında ana zararlı durumunda bulunan 

Agonoscena pistaciae (Antepfıstığı psillidi)‘ya karşı üreticiler tarafından en sık kullanılan toplam 12 

insektisitin biyolojik etkinlikleri gözden geçirilmiştir. Biyolojik etkinlik denemeleri Gaziantep ve 

Şanlıurfa illerinde olmak üzere 2 farklı lokasyonda, standart ilaç deneme metotlarına uygun olarak 

kurulmuştur. Denemeye alınan insektisitlerin ruhsatlı dozları ve orjinalleri biyolojik etkinlik 

denemlerinde kullanılmıştır. Denemeye alınan tüm insektisitler % 90 ve üzerinde bir etkinlik 

göstermiştir.  2017 yılında uygun bahçe bulunamamasından dolayı denemenin kurulması gecikmiş ve 

deneme ağustos ayında kurulmuştur. Bu denemede insektisitlerin başarı oranı % 90’ın altında 

kalmıştır. Bunun sebebinin deneme alanındaki antepfıstığı ağaçları üzerinde zararlının sebep olduğu 

fumajin tabakasından kaynakladığı düşünülmektedir. Agonoscena pistaciae zararlısına karşı kimyasal 

mücadelede başarılı olabilmek için zararlının popülasyonunun ekonomik zarar eşiği olan bileşik 

yaprak başına ortalama 20-30 nimf olduğu dönemde ilaçlama yapılması tavsiye edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler Agonoscena pistaciae, Antepfıstığı, Biyolojik etkinlik, insektisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proje Adı Ülkesel Preje: Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and 

Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Entegre Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması 

Alt Proje 1. Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. 

Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Biyoekolojisi 

 

Proje No TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (1) 

Proje Yürütücü 

Kuruluş 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Hakan USANMAZ 

Proje Yürütücüleri Dr. Yasemin Bengü ŞAHAN 

Ahmet ŞAHAN 

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU 

Dr. Kamil SARPKAYA 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM 

Başlama ve Bitiş 

Tarihleri 

01.01.2016-30.12.2019 

Projenin Toplam 

Bütçesi 

23.000 

Proje Özet: Ülkesel Antepfıstığı psillidi projesinin alt projelerinden biri olan bu çalışma ile 

antepfıstığı alanlarında ana zararlı konumunda bulunana Agonoscena pistaciae’nın biyoekolojik bazı 

özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışma  Gaziantep ilinin Oğuzeli ilçesi, Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesi, 

Adıyaman ilinin Besni ilçesi ile Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde bulunan Antepfıstığı 

bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede zararlının kışlayan erginlerinin 

havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Mart ayı içerinde kışlıklarından çıkarak ağaçlarda önceleri 

patlayan gözlerle beslenen erginlerin daha sonra oluşan çiçeklerin içerisinde beslenerek, oradan da 

yapraklara geçtiği tespit edilmiştir. Kışlayan erginlerin bir süre beslendikten sonra yumurtalarını yeni 

oluşan taze yaprakların üzerine bırakmakta olduğu ve nisan ayı sonu -mayıs ayının başı gibi nimflerin 

görülmeye başladığı belirlenmiştir. Zararlının popülasyonun Nisan sonu-Mayıs ayı başından itibaren 

Kasım ayının başlarına kadar varlığını devam ettirdiği görülmüştür. Zararlının kışı bahçe içerinde 

yada çevreside bulunan korunaklı yerlerde ergin olarak geçirdiği tespit edilmiştir. Doğal 

düşmanlarının Nisan –Mayıs aylarında doğada görülmeye başladığı ancak Temmuz-Ağustos 

aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte serin yerlere çekildiği daha sonra Eylül ayından itibaren 

tekrar doğada görülmeye başladığı belirlenmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler Antepfıstığı, Agonoscena pistaciae, biyoekoloji, popülasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 
Güdümlü Proje Adı 

Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projeleri 

 

Koordinatörü Dr. Kibar AK (Samsun KTAE) 

 
SONUÇLANAN PROJELER 
 
 

Proje Adı 

 

 

Alt proje adı 

Yalancı Kelebek (Ricania japonica)’in Tespiti, Yaygınlık 

Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Ricania japonica’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması  

Proje No TAGEM-BSAD-G-17-A2-P5-770 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Adana 

Proje Lideri Dr. Şebnem TİRENG KARUT 

Proje Yürütücüleri Vahdettin AKMEŞE, Mustafa TÜFEKLİ, Dr. Turgay TURNA, 

Reyhan SEKBAN, Kamuran AYGÜN, Remzi SEKBAN, Şemsi 

KARADENİZ, Emine AYDIN YÜKSEL, Doç. Dr. İsmail ERPER, 

Doç. Dr.Temel GÖKTÜRK 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 140.000 

Proje Özet:  
 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2006’dan itibaren Gürcistan’dan bulaşık bitki materyalleri ile 

ülkemize girdiği bildirilen Ricania japonica (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae) pek çok kültür 

bitkisi, yabancı otlar ve süs bitkisinde sorun oluşturmaktadır. Bölgede çay üretimi yapılmasından 

dolayı mücadelesinde kimyasallar yerine alternatif mücadele yöntemleri ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle biyolojik mücadele içerisinde yer alan parazitoid, predatör ve entomopatojenlerin kullanımı 

ile beraber yeni stratejiler oluşturulması bölge için önem arz etmektedir. Yürütülen bu proje ile 

zararlının ülkemizdeki mevcut doğal düşmanları ortaya çıkarılmış, ayrıca biyolojik mücadelesine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Çalışma 2017-2020 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesine ait Trabzon, Rize ve Artvin 

illerinde bulunan zararlı Ricania japonica ve konukçuları ile yürütülmüştür. Yapılan sörvey 

çalışmaları sonucunda Coleoptera takımı Coccinellidae familyasına ait 6 adet predatör, Hymenoptera 

takımına ait 7 familyaya bağlı 12 adet parazitoit tür belirlenmiştir. Belirlenen doğal düşmanlardan 

Aprostocetus sp. ve Polynema sp. zararlıya karşı potansiyel parazitoidler olarak belirlenmiş olup, bu 

türlerle ilgili ileride çalışmalar yapılması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında 

ölü Ricania japonica erginlerinden yapılan izolasyonlar sonucunda zararlının entomopatojen fungus 

tarafından enfekte edildiği saptanmış ve etmenin tanısı morfolojik, mikroskobik ve moleküler 

yöntemler kullanılarak Beauveria bassiana olarak belirlenmiştir. Entomopatojen fungusun biyolojik 

etkinliği ile ilgili yürütülen laboratuvar çalışmasında uygulamadan 14 gün sonra zararlının hem nimf 

hem de ergin dönemine karşı %100 etki gösterdiği belirlenmiştir.  

Beauveria bassiana genel bir entomopatojen fungus olup pek çok böcek grubunu 

hastalandırıp öldürebilmektedir. Bu çalışma sonucunda yukarıda belirtilen parazitoit türlere ek olarak 

ümitvar bir entomopatojen fungus ortaya çıkarılmış olup, belirtilen doğal düşmanlar ile ilgili daha 

ayrıntılı çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proje Adı Ricania sp.’e Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin     

Proje No TAGEM/BSAD/Ü/17/A2/P6/75 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bornova - İZMİR 

Proje Lideri Dr. Fatma ÖZSEMERCİ 

Proje Yürütücüleri Dr. Tülin KILIÇ 

Dr. Öncül K. CANER 

Dr. Seher TANYOLAÇ  

Reyhan SEKBAN  

Emine YÜKSEL  

Şemsi KARADENİZ 

Kamuran AYGÜN 

Dr. M. Fatih TOLGA  

Dr. Mehmet AYDOĞAN  

Ümran AKKAN DEMİRER  

Neşe KESKİN 

 Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK  

Doç. Dr. Ali GÜNCAN 

 Ebru GÜMÜŞ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 135.000 TL 

Proje Özet: Ricania japonica (Hemiptera:Ricaniidae)’nın Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay, kivi, 

bağ, fasulye, hıyar ve yabancı otlar dahil pek çok bitkide görülen beslenmenin   yanısıra doku içine 

yumurta bırakarak da zarara neden olan üreme kapasitesi oldukça yüksek olan bir zararlıdır. 

Popülasyonunun giderek artması üreticileri tedirgin etmekte  yoğun şikayetlere neden olmaktadır.  

Bölgenin ana ürünü olan çayda pestisit kullanılmaması, zararlıya karşı  alternatif mücadele 

yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir.     

Biyoteknik mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ele alınan bu çalışma; zararlının 

yoğun olduğu Rize ilinde çay (Camelia sinensis) ve kivi (Actinidia chinensis) bitkileri ile sebze 

alanlarında 2017-2019 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında zararlıya karşı Sarı yapışkan 

tuzaklar, Işık tuzakları, Sarı yapışkan tuzak+ ışık tuzağı, Yerli ve İthal Işık tuzağı, Yerli Işık tuzağı+Su 

kombine tuzağı, Sarı su tuzakları ve D-vac aleti kullanılmıştır. Çalışmalar tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Tuzakların etkinlik çalışmalarında   Sarı yapışkan 

tuzakların yoğun olarak doğal düşmanları çekmesi nedeniyle mücadelede kullanılamayacakları 

belirlenmiştir. 

Çalışmada Yerli ışık+su kombine tuzakların ve su tuzaklarının ev bahçelerinde ve arazide  

zararlının popülasyonunun düşürülmesinde etkin olduğu doğal düşmanlara olumsuz etkisi olmadığı 

için güvenle kullanılabileceği belirlenmiştir.  Ayrıca, D-vac aletinin doğal düşmanların popülasyonu 

henüz oluşmadan ve R.japonica   nimflerinin görülmesiyle birlikte düzenli olarak kullanılmasının 

zararlının popülasyonunun azaltılmasının mümkün olacağı kanısına varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler Ricania japonica biyoteknik mücadele, kivi (Actinidia chinensis), 

çay (Camelia sinensis).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Önemli Bir Zararlı, Ricania japonica 

(Hemiptera: Ricaniidae) ile Mücadelede Uygulanabilecek Kültürel 

Tedbirler Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD/G/18/A2/P1/757 

Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Kaan ALTAŞ 

Proje Yürütücüleri Abdullah BALTACI, Reyhan SEKBAN, Kamuran AYGÜN, 

Remzi SEKBAN, Mansur ULUCA, Emine YÜKSEL 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 1.1.2018 – 31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 85.000,00 TL 

Proje Özet:  
Bu çalışma, yaklaşık 10 yılı aşkın Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi uzun yıllardır zararlı olan 

Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’ya karşı mücadelede uygulanabilecek kültürel tedbirleri 

belirlemek amacıyla 2017-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Zararlının bulunduğu bu bölgede 

başta çay olmak üzere önemli kültür bitkilerinde kimyasal mücadeleyi gerektirecek önemli zararlı 

bulunmamaktadır. Ancak 2009 yılından itibaren popülasyonu artan bu zararlı özellikle nimf 

döneminde geleneksel aile ihtiyacına yönelik sebzelerde önemli zararlar yapabilmektedir. Sebze 

alanlarının çaylıklar ile iç içe olması ve çayda herhangi bir hastalık veya zararlıya karşı kimyasal bitki 

koruma ürünü kullanılmaması alternatif mücadele metotlarından biri olan kültürel mücadeleye 

yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bu çalışma ile zararlıya karşı kültürel mücadelede amacıyla 

denenen; zararlının yumurtadan çıkmaya başladığı mayıs ayı ortalarına kadar yumurta koyduğu 

bulaşık bitki materyallerinin imhası, zararlının nimflerine karşı kaolin, rafine tuz, kül uygulamalarının 

ve dumanlamanın zararlının nimflerine karşı etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Çalışma sonucunda zararlının kışı bulaşık bitkilerde yumurta döneminde geçirmesi nedeniyle 

bahçelerdeki bulaşık bitkilerin ve bitki atıklarının yok edilmesinin zararlının popülasyonunu yaklaşık 

%90 azalttığı tespit edilmiştir. Diğer uygulamalar olan kaolin, rafine tuz, kül ve dumanlama 

uygulamalarının zararlının niflerine karşı etkili olamadıkları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler Kültürel Mücadele, Doğu Karadeniz Bölgesi, Ricania japonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proje Adı Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, Ricania japonica’ nın 

Tanıtılması ve Zararlının Mücadelesine Yönelik Eğitim Çalışmaları 

Proje No TAGEM/BSAD/G18/A2/P1/756 

Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Samsun 

Proje Lideri Abdullah BALTACI 

Proje Yürütücüleri Kaan ALTAŞ, Reyhan SEKBAN, Kamuran AYGÜN, Remzi 

SEKBAN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 45.000 

Proje Özet:  
 

2017-2020 yılları arasında Ricania japonica’nın yoğun olarak görüldüğü Artvin (Hopa, Arhavi), Rize 

(Merkez, İyidere, Derepazarı, Fındıklı, Ardeşen, Çayeli, Pazar), Trabzon (Sürmene, Of) İllerinin sahil 

ilçelerinde yürütülmüştür. Üretici ve teknik elemanlara R. japonica’nın biyolojisi, zarar şekli ve 

mücadelesi hakkında bilgilerin verildiği teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlenmiştir. 2017 

yılında 222 üreticiye ve 116 teknik elemana teorik eğitimler verilmiştir. Uygulamalı eğitim 

çalışmalarında ise 145 üretici 45 teknik elemana eğitim verilmiştir. 2018 yılında ise 151 üretici, 56 

teknik elemana teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. 2019 yılında 109 üretici ve 54 teknik elemana 

eğitim verilmiştir. 2020 yılında ise 53 teknik elemana eğitimler verilmiştir. Bu çalışma ile üreticilerin 

R. japonica hakkında sahip oldukları yanlış bilgiler düzeltilmiş ve zararlı ile etkin mücadele bilinci 

kazandırılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler Ricania japonica, Doğu Karadeniz, Çiftçi Eğitim, Mücadele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proje Adı Bazı Bitkisel Ekstraktların Ricania japonica’ya Karşı Mücadelede 

Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi  

Proje No TAGEM/BSAD/G/17/A2/P4/769 

Proje Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ebru GÜMÜŞ 

Proje Yürütücüleri Çiğdem BULAM KÖSE (FAE), Doç. Dr. Ali GÜNCAN (ORDU 

ÜNİVERSİTESİ), Reyhan SEKBAN (ÇAYKUR), Kamuran 

AYGÜN (ÇAYKUR) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017- 31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 35.000 TL 

Proje Özet:  
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda çay ve kivi bahçelerinde yeni bir zararlı olan 

Ricania japonica gündeme gelmiştir. Zararlının nimflerinin kivide meydana getirdiği salgı nedeniyle, 

meyvenin fumajinle kaplandığı ve ekonomik değerinin düştüğü, meyve saplarında beslenmesi sonucu 

meyvelerde dökülmelere neden olduğu gözlenmektedir. Bölgede aile ihtiyaçları için üretilen fasulye, 

mısır, lahana, biber başta olmak üzere kültür bitkilerinde, süs bitkilerinde, çalılarda ve genç ağaçların 

sürgünlerinde bitkilerin öz suyu ile beslenerek kurumalara da neden olmaktadır. Zararlının yayılım 

alanının yıldan yıla genişlemesi nedeniyle üreticilerden gelen şikâyetler de artmaktadır. Çay 

alanlarında kimyasal bitki koruma ürünleri kullanılmadığı için kimyasal mücadeleye alternatif 

metotların geliştirilmesi önem taşımaktadır. 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 kaki MeOH ekstraktları ve portakal yağı+boraks 

karışımından oluşan preparatın toksik etkileri ve etkili dozları belirlenmeye çalışılmıştır. 2017 yılında 

Ricania japonica’ya karşı tek doz tarama testlerinde nane, portakal, biberiye esansiyel yağları öne 

çıkmıştır. 2018 yılında öne çıkan 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 

bulunan 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 belirli derecede etkili olurken, ergin dönemde bu etki 

görülmemiştir. Bu sonuçlar laboratuvar koşullarında Y-tüp olfaktometre denemeleri ile de 

doğrulanmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, denenen ekstraktlardan portakal esansiyel 

yağının nimflere karşı %5'lik dozda diğer mücadele yöntemleriyle kombine olarak kullanılması 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler Ricania japonica, yalancı kelebek, bitki ekstraktları, insektisidal, 

repellent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Ülkesel Proje Adı 
NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE) 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Şanlıurfa İli Nar Üretim Alanlarında Alternatif Mücadele 

Yöntemlerinin Zararlı Böcek Türleri İle Predatör ve Parazitoit 

Popülasyonuna Etkisinin Belirlenmesi  

Proje Türü Akademik Kariyer (Doktora) 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş GAPTAEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri İlyas RAT 

Proje Yürütücüsü Cemil YETKİN 

Doç. Dr. Mehmet MAMAY 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021/01.12.2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 76050 

Proje Özeti: 

Bilinen en eski meyve türlerinden olan Nar (Punica granatum L.) Myrtifloare (Myrtales) 

takımının Punicaceae familyasına aittir. Çok yıllık, çalı formunda olup kuvvetli bir kök sistemine sahip, 

çok gövdeli ve sık dallı bir bitkidir. Son on yılda beslenme ve sağlık konusundaki artan farkındalık 

nedeniyle dünyada ve ülkemizde nar üretiminde önemli artışlar kaydedilmiştir. Ülkelerin tarımsal 

üretim istatistikleri değerlendirildiğinde İran dünyada nar üretiminin en fazla yapıldığı ülke olup bunu 

sırasıyla Hindistan, Çin, Türkiye ve ABD izlemektedir. TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye toplam nar 

üretim alanı yaklaşık 285 bin dekar iken; Şanlıurfa’ da ise yaklaşık 15 bin dekardır. Şanlıurfa’ daki nar 

üretim alanının 547 dekarı ise organik nar üretim alanıdır.  

Proje çalışmaları 2021-2022 yıllarında Şanlıurfa İli Suruç ve Siverek ilçelerinde çiftçi 

koşullarında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 ayrı dozda 4 tekerrürlü ve her tekerrür 3x3 

ağaç olacak şekilde yürütülecektir.   

Denemede, Nar da önceki yıllarda yapılan gözlemler neticesinde büyük sorun teşkil eden Nar 

zararlılarından Harnup Güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] ve Yaprakbiti 

[Aphis punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)] için doğal bitki koruma preparatı olan Kaolin, 

Diatom ve Kalsiyum Polisülfit uygulamaları yapılarak bunların birbirleriyle ve gerek pozitif gerekse 

de negatif kontrolleriyle kıyaslamaları yapılacaktır. Pozitif kontrolde harnup güvesi için piyasada 

ruhsatlı olarak çiftçiler tarafından kullanılan Emamectin benzoate ile yaprakbiti için narda ruhsatlı olan 

Acetamiprid kullanılacaktır. Preparatların ve dozların birbirleriyle ve pozitif ve negatif kontrolleriyle 

karşılaştırmaları ANOVA ile değerlendirilecektir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

Normalite testi ile analiz edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde veriler transformasyona tabi 

tutulacaktır. Hangi uygulamalar ve dozlar arasında %95 anlamlılık düzeyinde fark olduğunun 

anlaşılması için çoklu karşılaştırma testlerinden TUKEY kullanılacaktır. Araştırmadan elde edilen 

veriler JMP istatistik paket programı (version 13, SAS Institute, USA) ile analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler   Nar, Kaolin, Diatom, Kalsiyum Polisülfit, Şanlıurfa, Harnup Güvesi, 

Yaprak Biti. 

 

 



 

22. 
MÜNFERİT PROJELER 

 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Türkiye’de Önemli Sarımsak Üretim Alanlarında Bitki Paraziti 

Nematodların Saptanması Ve Bazı Sarımsak Genotiplerinin Soğan 

Sak Nematodu [Ditylenchus Dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936] 

Irklarına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/380 

Proje Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA 

Proje Lideri Dr. Atilla ÖCAL 

Proje Yürütücüleri - 

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

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2018-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 155.000 TL 

Proje Özet: Bu çalışmada Türkiye sarımsak üretim alanlarında bitki paraziti nematod türlerinin 

saptanması ve bazı sarımsak genotiplerinin Soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci) ırklarına karşı 

dayanıklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sarımsak üretiminin yapıldığı Kastamonu, 

Kahramanmaraş, Balıkesir, Gaziantep, Aksaray, Adıyaman, Kırklareli, Kütahya, Muğla ve Antalya 

illerinden 2018-2019 yılları arasında, toprak ve bitki örnekleri alınmıştır. Elde edilen bireylerin teşhisi 

sonucu 17 bitki paraziti nematod türü belirlenmiş ve D. dipsaci’nin örnek alınan alanların %30’unda 

bulaşık olduğu belirlenmiştir. Konukçu testleme çalışmasında D. dipsaci’nin soğan, sarımsak ve 

nergis bitkilerinde iyi gelişirken, yonca, nohut ve buğdayda zayıf geliştiği; marul ve pırasada ise hiç 

gelişemediği saptanmıştır. Denemeye alınan tüm sarımsak çeşitlerinin Soğan sak nematoduna hassas 

oldukları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler Bitki paraziti nematod, sarımsak, soğan sak nematodu, dayanıklılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YENİ TEKLİF PROJELER  

 

Proje Adı Nematod-Viroid İnteraksiyonunun Domates Bitkisi Üzerine 

Etkilerinin Morfolojik, Moleküler Olarak Ortaya 

Konulması, Lantana camara’nın etkisinin araştırılması ve 

WRKY Dayanıklılık Stres Genlerinin İfadelerinin 

Belirlenmesi 

Proje Türü Konu (Bölgesel) 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Refik Bozbuğa 

Proje Yürütücüsü/arastırmacı Pakize Gök Güler, Dr. Öğr. Üyesi Selman Uluışık 

Doç. Dr. Mustafa İmren 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Abant İzzet Baysal Üniveritesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 200.000 

Proje Özeti: 

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp) dünyada ve ülkemizde ekonomik açıdan zarar meydana getiren 

en önemli bitki paraziti nematodu gurubu içerisinde yer almaktadır. Kök ur nematodları direk olarak 

bitkiye zarar vermelerinin yanında karantina etmeni olması dolayısıyla yüksek önem taşımaktadır. 

Dünyada yaklaşık 2000’den fazla ürüne zarar veren kök ur nematodlarının ana konuçkuları arasında 

domates bitkileri yer almaktadır. Dünyada yüzden fazla kök ur nematodu türü olduğu bilinmekte ve 

bunlar arasında Meloidogyne incognita en yaygın ve en fazla zarar veren türler arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde de yapılan çalışmalarda M. incognita sebze alanlarında oldukça yaygın ve ekonomik 

önemde ürün kaybına neden olmaktadır. Bitkilere zarar veren diğer bir etmen ise viroidler olup 

bulaştığı takdirde mücadele olanağı yoktur. Özellikle Potato spindle tuber viroid (PSTVd) ve Citrus 

exocortis viroid (CEVd) Solanaceae familyalasına ait tarımsal ürünlere yüksek oranda ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Doğada çoğunlukla zayıf düşmüş bitkilere birden fazla etmen enfekte 

ederek yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Kök ur nematodu M.incognita ile viroidin kombine olarak 

bitkilere çok daha fazla zarar verdiği düşünülmektedir. Ancak her iki etmenin bir arada bulunduğu 

durumlarda bitkilere hem morfolojik hemde moleküler düzeyde yaptıkları metabolik değişikikler hala 

tam olarak anlaşılamamıştır. Bu amaçla, 2022-2024 yılları arasında yapılacak olan bu çalışmada kök 

ur nematodu M. incognita’nın PSTVd ve CEVd ile kombinasyonlarının Solenaceae familyasına ait 

domates bitkisindeki morfolojik (bitki kök ve gövdesinde fiziksel değişimler) ve moleküler (WRKY 

dayanıklılık stres genleri) olarak belirlenecek ve Lantana camara bitki ekstraktının nematod 

populasyonlarına olan etkisinin belirlenmesi yapılacaktır. Böylelikle bu ilerde yapılacak olan her iki 

etmene karşı çoklu dayanıklılık çalışmalarının yapılmasına yol açılmış olacaktır. Projede kullanılan 

nematod ve viroidler karantina ajanı olması sebebi ile büyük önem arzetmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler   Moleküler interaksiyon, Meloidogyne incognita, WRKY genleri, CEVd, 

PSTVd, Lantana camara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proje Adı İç Anadolu Bölgesi Tohumluk Yonca Alanlarında Zararlı ve 

Hastalıkların Belirlenmesi, Önemli Olan Türlerin Mücadelesi 

Üzerine Araştırmalar 

Proje Türü Entegre Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Aydemir BARIŞ 

Proje Yürütücüsü Dr. Cenk YÜCEL, 

Narin GÖK 

Gökhan BENK 

Fulden Manolya AKBULUT 

Dr.Sirel CANPOLAT 

Ali Ferhan MORCA 

Dr. Mine SARAÇOĞLU 

Dr. Işıl ÖZDEMİR 

Dr. Neslihan BAL 

Hüseyin KÜÇÜKÇAY 

Fatma ZÜMBÜL 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

(Konya, TİGEM) 

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

(Konya, TİGEM) 

Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Konya, TİGEM) 

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

(Eskişehir, TİGEM) 

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

(Eskişehir, TİGEM) 

Gazi Üniversitesi- Fen Fakültesi-Biyoloji Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2026 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:48000; 2023:40000; 2024:27000; 

2025:22000;2026:19500 

Bu proje kapsamında; tohumluk yonca (Medicago sativa) L. (Fabales: Fabaceae) yetiştiriciliğinde 

verim kayıplarına neden olan zararlı ve hastalıkların belirlenmesi hedeflenmektedir. Tohumluk 

yoncalarda ana zararlı olan Yonca tohum kalsidi Bruchophagus roddi (Gussakovsky) (Hymenoptera: 

Eurytomidae)’nin biyolojisi ve mücadelesine yönelik çalışmalar İç Anadolu Bölgesin'de ilk defa 

yürütülecektir. Zararlı ile mücadele edilmediği zaman tohum veriminde önemli kayıplar meydana 

getirmektedir. Bu amaçla zararlının doğada biyolojisi takip edilecektir. Bu çalışmada TİGEM’in 

tohumluk yonca alanlarında kurulacak kafes çalışmaları ile biyolojisi takip edilecektir. Ayrıca 1’da lık 

bir alanda popülasyon takibi yapılarak zararlının mücadelesine yönelik veri elde edilecektir. Elde 

edilecek verilerle kimyasal mücadelesi yapılacaktır. Bunu yanısıra proje multi disipliner bir yaklaşımla 

beş yıllık olarak planlanmış, tohumluk yonca alanlarındaki diğer zararlılar ile hastalıklların takip 

edilebilmesi ve tanılamalarının yapılabilmesi için uzmanlardan oluşan geniş katılımlı bir ekip ile 

kurgulanmıştır. Projede fungal etmenlerin tanı ve patojeniste çalışmaları, viral etmenlerin serolojik 

çalışmaları, bakteriyal etmenlerin izolasyon çalışmaları, fizyolojik ve biyokimyasal testleri, patojeniste 

testleri ile moleküler çalışmalar yapılacaktır. Tohumluk yonca alanlarında zararlı ve hastalıklarla ilgili 

detaylı bir çalışmaya rastlanılmamış olup, bu çalışma ilk olma niteliğindedir. Yonca alanlarında 

yapılacak çalışmalarla zararlı organizmaların belirlenmesi, popülasyon yoğunluklarının takip edilmesi, 

yaygınlığı ve yoğunlukları belirlenecektir. Bu amaçla tohumluk yonca alanlarında ilk yıl sürvey 

çalışmaları yürütülecektir. Tohumluk yonca alanlarında ekonomik olarak ürün kayıplarına neden olan 



zararlı organizmaların tespit edilmesinden sonra zararlı organizmaların biyoloji çalışmaları takip 

edilecektir. Bu proje ile elde edilecek verilerle tohumluk yonca alanlarında zararlı organizmalar 

belirlenmesi ile oluşturulacak Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına esas veri sağlanmış olacak, zararlı 

organizmalarla yapılacak mücadele ile verimin artırılması, elde edilecek verilerin TİGEM ve sektör ile 

paylaşılması, sahada yapılacak mücadele çalışmalarının uygulamaya aktarılarak her yıl ithalat yolu ile 

ülkemize giren tohumluk yonca miktarının azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmalar tohumluk yonca 

yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Konya (Altınova, Gözlü, Konuklar), Anadolu Tarım İşletmesi 

(Eskişehir) ve Polatlı Tarım İşletmesi (Ankara) TİGEM arazilerinde yürütülecektir.  

Anahtar Kelimeler   Tohumluk yonca, Bruchophagus roddi,  zararlı, hastalık, biyoloji, 

mücadele, sürvey 

 

 

 

Proje Adı Damla Sulama-Tava Sulama Yöntemlerinin Kullanıldığı Çeltik 

Alanlarında Biyotik Faktörlerin Belirlenmesi ve 

Agroekosistemin Yönetimi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Çeltik Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürülüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş BASF-TÜRKİYE 

ADAMA-TÜRKİYE 

AGROBEST-GRUP 

Proje Koordinatörü/Lideri Birol MIHCI 

Proje Yürütücüsü Erkan YILMAZ, Ekrem KAYA, Hakan ÖRNEK, Dr.Yeşim 

EĞERCİ, Ufuk ÇATIKKAŞ, Deniz AKPINAR, Bülent 

TURAN, Dr.Gürkan BAŞBAĞCI, Mehmet ÖZBAYRAK, 

Gülçin ERCAN, Kaan ALTAŞ, Banu TÜLEK, Önder 

BAYTEKİN, Onur GÖKTEPE, Serdar ÇOBAN, Figen EFİL, 

Volkan CAN, Sare Belgin ÇIVGIN, Prof.Dr.Ferit TURANLI, 

Prof.Dr.Hüsrev MENNAN, Dr.Süleyman Gürdal 

TÜRKSEVEN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne 

Meriç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Ege Üniversitesi Bitki Koruma 

19 Mayıs Üniversitesi Bitki Koruma 

 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1)Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü İçin 

İstenilen Bütçe: 1.Yıl: 98.000 TL   2.Yıl: 92.000 TL 3.Yıl: 

73.000 TL 

2) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İçin 

İstenilen Bütçe: 1.Yıl: 95.000 TL   2.Yıl: 90.000 TL 3.Yıl: 

73.000 TL 

3) Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

İçin İstenilen Bütçe: 1.Yıl: 97.000 TL   2.Yıl: 92.000 TL 

3.Yıl: 73.000 TL 

 

Proje Özeti: Dünyadaki insanların yarıdan fazlasının ana besin kaynağı olan çeltik; sulama suyu 

bulunduğu sürece ülkemizin sahip olduğu uygun iklim şartları altında Marmara, Karadeniz ve Ege 

Bölgesi’nde son yıllarda ekimi hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Çeltik yetiştiriciliği yapılan 

bu bölgelerde sulama sistemlerindeki değişikliklere bağlı olarak yeni agroekosistemler meydana 



gelmekte ve bitki koruma ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Bitki sağlığı ile ilgili sorunların 

belirlenmesi ve çözüm önerileri hem geleneksel sulama yöntemi olan tava usülü hem de modern sulama 

yöntemi olan damla usülü sulama yapılan çeltik alanlarında ortaya konulacaktır. Çalışmalar çeltik 

ekiminin yoğun olarak yapıldığı Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 2022-2024 

yıllarında yürütülecektir. Çeltik alanlarında verimi etkileyen birçok bitki koruma sorunu 

bulunmaktadır. Bunlar arasında arthropodlar, funguslar, yabancı otlar ve bitki paraziti nematodlar yer 

almaktadır. Planlanan bu çalışma ile proje kapsamındaki illerde zararlı artropod türleri, bu türlerin 

doğal düşmanları belirlenecektir. Yapılacak sürveyler ve agroekosistemdeki türlerin karşılaştırma 

sonuçlarına göre; ekonomik anlamda zarar yapan arthropod tür veya türlere karşı mücadelesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. Damla sulama ve tava sulama yöntemleri ile çeltik yetiştirilen alanlarda, fungal 

hastalık çıkış oranları arasındaki farklar ortaya konulacak, çeltik bitkisinde görülen hastalıklar 

açısından değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve hakim türlerin değişkenliğine göre mücadele 

stratejisinde modifikasyonlar yapılacaktır. Yabancı otlar, çeltik üretimindeki en önemli problemlerden 

birini oluşturmaktadır. Yabancı otları bilinçli bir şekilde kontrol altına almadan çeltikte iyi bir verim 

almak mümkün değildir. Çeltik tarımının diğer bir sorunu olan nematodlar ile çalışmada; zararlı 

nematod türlerinin yaygınlık yoğunluk ve mücadele yöntemleri güncel olarak ortaya konulacaktır. 

Çalışmadan elde edilecek sonuçlar tava ve damla sulama yöntemlerinin uygulandığı alanlara ait 

agroekosistemlerde zararlı, hastalık ve yabancı ot sorunlarına bütüncül çözüm oluşturarak en uygun 

mücadele metodunun seçimine ışık tutacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler   Agroekosistem, Arthropod, Fungus, Yabancı Ot, Çeltik beyaz uç nematodu 

 

 

Proje Adı Kahverengi Kokarca [Halyomorpha halys (Stål 1855) 

(Hemiptera: Pentatomidae)]’nın Marmara Bölgesi’nde Yayılışı, 

Popülasyon Yoğunluğu ve Biyolojisinin Belirlenmesi 

Proje Türü Güdümlü 

Bağlı Olduğu Proje Münferit 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-YALOVA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü/Lideri Pınar HEPHIZLI GÖKSEL 

Proje Yürütücüsü Gürsel ÇETİN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022 ve 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 40.000, 2023: 45.000, 2024: 50.000 

Proje Özeti: Kahverengi kokarca, Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) Doğu Asya kökenli 

olup istilacı bir zararlıdır.  Polifag bir tür olan H. halys fındık, elma, şeftali, armut, domates, mısır, 

biber gibi birçok tarımsal üründe zarar yapabilmekte ve kısa sürede ana zararlı haline gelebilmektedir. 

Bu zararlının Türkiye’de henüz yeni görülmüş olmasından dolayı tarımsal üretimde şimdiye kadar 

ekonomik bir kayıp yaşanmamıştır ama yakın gelecekte zararlı hale geleceği öngörülmektedir. Zararlı 

fındık ve çay üretiminin yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı lokasyonlarında yoğun olarak 

görülmüş ve fındık üretimi için risk taşıdığı belirlenmiştir. Karadeniz Bölgesi’ndeki bu durum göz 



önüne alındığında Marmara Bölgesi’nin başta Karadeniz’e kıyısı olan illeri olmak üzere diğer illerinde 

de görülen zararlı tarımsal üretim de  risk teşkil etmektedir. H. halys, aynı familyada bulunan Palomena 

prasina, Nezara viridula 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. Bu zararlı ile ilgili olarak 2020 yılında 

Marmara Bölgesi’ndeki popülasyon dağılımına ilişkin yapılan ön çalışma sonuçlarına göre İstanbul 

ilinin Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesinde, 

Yalova ilinin ise Çiftlikköy, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde zararlının popülasyon oluşturduğu 

saptanmıştır. Sürvey sonuçlarına göre zararlının yayılışının devam edeceği düşünülmektedir. Bu 

bağlamda 2020 yılında sürvey yapılan lokasyonlara Bursa ilinin de eklenerek devam edilmesi 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler   Halyomorpha halys, yayılışı, popülasyon yoğunluğu, Biyolojisi, Marmara 

Bölgesi. 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Halyomorpha halys (Stål 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in 

Mücadelesine Yönelik Kritik Biyolojik Dönemlerinin ve 

Populasyon Dağılımının İzlenmesi 

Proje No 2227 

Proje Lideri Mansur ULUCA 

Proje Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM, Karadeniz İhracaatçılar Birlikleri 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019 Yılı: 70.000 TL; 2020 Yılı: 50.000 TL;  

2021 Yılı: 50.000 TL 

Proje Özeti:  

Bu proje, kahverengi kokarcanın (Halyomorpha halys) ülkemizde 2017 yılında ilk kez İstanbul’da 

faunistik düzeyde saptanmasına müteakip Doğu Karadeniz Bölgesinden başlayan istilanın takibi ve 

bu zararlının mücadelesine yönelik temel çalışmaları içermektedir. Çünkü bu zararlı açısından 

Karadeniz Bölgesinin hem iklim hem de bitki çeşitliliği bakımından bu zararlı için elverişli bir bölge 

olduğu göz önüne alındığında mücadele için elzem çalışmaların yapılması bir zorunluluktur. Şöyle 

ki; bölgede yetiştiriciliği yapılan başta fındık olmak üzere trabzonhurması, kivi, maviyemiş, 

turunçgil, fasulye, mısır gibi ürünlerde ekonomik zarar seviyesinin üzerinde zarar yapma kapasitesine 

sahip bir zararlıya karşı hangi bitkide, ne zaman, hangi şekilde mücadele edileceğinin bilinmesi bu 

çalışmanın ana amaçlarını oluşturmaktadır. Daha somut ifade edecek olursak; zararlılar ile 

mücadelede zaman ve strateji tayininin önemli olduğu düşünülerek H. halys’in kritik biyolojik 

dönemlerinin ve ülkemizdeki döl sayısının tespiti amaçlanmaktadır.  

 

Çalışmamız eş zamanlı 3 farklı çalışma ile yürütülmeye çalışılmıştır. Bunlar; 

a) Zararlının biyolojisinin kontrollü şartlarda takibi için yarı açık kafes denemelerinin 

kurulması, 

b) Zararlı populasyonunun yayılışının belirlenmesi amacıyla feromon tuzaklar ile survey 

çalışmalarının yapılması, 

c) Zararlının başlıca konukçularında haftalık örnekleme çalışmalarının yapılmasıdır. 

 

Bahsedilen çalışma kalemlerinin 3 yılık gözlem ve takibi tamamlandıktan sonra zararlının başta Doğu 



Karedeniz Bölgesi olmak üzere ülkemizde izleyebileceği biyolojik gelişimi, populasyon dağılımı, 

konukçu tercihleri gibi temel parametreler belirlenecektir. 

 

 

 

 

Proje Başlığı Palmiye Kırmiziböceği’nin İzleme, Eğitim ve Mücadelesi 

Proje No  

Proje Lideri Dr. M. Gökhan BİLGİN 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi  

Proje Özeti: Bu dönemde de sayımlara ve popülasyon takiplerine devam edilmiştir. Ayrıca imha 

edilen ağaçlar ile ilgili veriler illerden istenmiştir. Bu dönemde palmiyelerdeki hastalıkların ve 

yaygınlığının tespit çalışmaları yürütülmüştür. Hastalık belirtisi gösteren noktalardan örnekler 

alınmıştır. Solgunluk belirtisi olan palmiye örneklerinden yapılan izolasyonların morfolojik 

tanımlaması yapılmıştır. Bunla birlikte yaprak hastalıklarından yapılan izolasyonların morfolojik 

tanımlaması yapılmıştır. Yapılan izolasyon çalışmalardan sonra tanımamalar için moleküler 

çalışmalar devam etmektedir. Moleküler analizler sonucunda tanımlanan hastalıklar Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 2020 yılı başında eğitim faaliyetleri kapsamında Mersin 

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği çevre il ve ilçe müdürlüklerinin katılımıyla eğitim toplantısı 

düzenlenmiştir. 

 

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 

Dayanıklılıklarının Araştırılması 

Proje No TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/421 

Proje Lideri Dilek DİNÇER 

Proje Yürütücü Kuruluş ADANA BMAEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2019 ile  01/01/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 30.000 

2.Yıl: 25.000 

3.Yıl: 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 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 bazı 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. 

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 

Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 60.000 / 60.000 

Proje Özeti: 

Bu çalışma kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında Dacus ciliatus Loew (Diptera: Tephritidae)’ 

un yayılış alanları saptamak ve doğal düşmanlarını belirlemek amacı ile kabakgil 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. 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. 

2019 yılında sürvey çalışmaları kapsamında çalışılan il ve ilçelerde belirlenen 3’er lokasyona monitör 

amaçlı feromon tuzak yerleştirilerek zararlının ilk çıkış zamanı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2019 

yılında 1125 dekar alan incelenmiş olup zararlıya rastlanmamıştır. Biyo-ekolojik çalışmaların 

yürütülmesi amacı ile 2019 yılında 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 zararlı tespit edilmediğinden dolayı biyo-ekoloji çalışmaları ile ilgili herhangi bir çalışma 

yürütülememiştir. 2020 yılında ise sürvey çalışmaları kapsamında çalışılan il ve ilçelerde belirlenen 

en az en az 2 şer lokasyona monitör amaçlı sarı yapışkan tuzak+amonyum kapsül yerleştirilerek 

zararlının ilk çıkış zamanı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2.067 da alan incelenmiştir. Haftalık yapılan 

kontrollere 30 Ekim 2020 itibari ile son verilmiş olup tuzaklarda ve yapılan meyve kontrollerinde 

zararlıya rastlanmamıştır. Zararlının biyo-ekolojisini belirlemek amacıyla 2020 yılında Diyarbakır ili 

Çınar ilçesinde hıyar alanında deneme alanı oluşturulmuştur. 7 Mayıs tarihinde hıyar fideleri 50 x 

100 cm mesafelerle dikilmiştir. İlk ergin çıkışını kaçırmamak adına fide dikimi ile birlikte monitör 

amaçlı olarak arazinin belirlenen kısımlarına sarı yapışkan+amonyum tuzu tuzakları asılmıştır. Biyo-



ekoloji çalışmaları hıyar yetiştiriciliği sezonunda devam etmiştir. Sezon süresince yapılan haftalık 

kontrollerde vuruklu meyveler kültüre alınmış olup Dacus ciliatus çıkışları olmamıştır. Zararlı tespit 

edilmediğinden ve Diyarbakır ilinde yapılan diğer sürvey çalışmalarında da görülmediğinden dolayı 

biyo-ekoloji çalışmaları yapılamamıştır. 

Sonuç olarak zararlı tespit edilemediğinden dolayı çalışmaların 1 yıl daha yapılması 

önerilmektedir. 

 

 

Proje Başlığı Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinden toplanan bazı yerel 

biber genotiplerinin Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita’ya 

karşı dayanıklılığının belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P4/1616 

Proje Lideri Dr. Betül GÜRKAN 

Proje Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020-31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020:10.000 TL 2021:10.000 TL 2022: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

Kırmızıbiber, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yetiştiriciliği yapılan önemli bir kültür 

bitkisidir. Bitki paraziti Kök-ur nematodları biberde önemli zararlar oluşturmaktadır. Özellikle 

sebzelerde yoğun popülasyonlar oluşturan bu nematodlara karşı kimyasal mücadeleye alternatif 

dayanıklı çeşit ve genotiplerin ortaya çıkarılması önemlidir.  

Bu çalışmanın 1. ve 2. yıllarında tam kontrollü iklim odası koşulları altında (25±2.0 ºC’de 

%60±10 nem), tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü kurulan ve her bir saksı için bölge 

koşullarında sorun olan en yaygın Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita ırk 1’in 750 adet ikinci 

dönem larvası, DAGTEM gen havuzundaki 640 adet yerel kırmızıbiber genotiplerine inokule edilerek 

klasik testlemesi yapılacaktır. Projenin 3. yılında ise dayanıklı bulunan kırmızıbiber genotiplerinin 

moleküler olarak reaksiyonuna bakılacaktır. 

Çalışmanın 1. yıl sonucunda 240 adet kırmızıbiber genotipinin reaksiyonu incelenmiş ve 0-5 

yumurta kümesi reaksiyon skalasına göre 239 adet genotip hassas, 1 adet genotip ise 0,0 ± 0,0 değerini 

alarak dayanıklı bulunmuştur. Dayanıklı çıkan genotipin Meloidogyne incognita ırk 1’e karşı 

reaksiyonu 3 kez tekrarlanmıştır. Ayrıca, dayanıklı genotipin R (topraktaki larva sayısı+yumurta 

sayısı/750 larva) (R<1: nematodlara dayanıklı, R>1: nematodlara hassas, Oostenbrink, 1966) değeri 

hesaplanmış ve 0 bulunmuştur. Kontrol olarak kullanılan dayanıklı CM334 bitkisinde yumurta 

kümesine rastlanmamıştır (0,0 ± 0,0). Hassas kontrol bitkisi (Sena) ise 5,0 ± 0,0 skala değerini 

almıştır. 

 

 

Proje Başlığı Domates ve Fasulyede Zararlı Kök Ur Nematodu (Meloidogyne 

incognita)’na Dayanıklı Genotiplerin Saptanması ve Aday 

Genlerin Transkriptom (RNA-Seq) Analizi ile Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2048 

Proje Lideri  Dr. Refik Bozbuğa 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020   ile     31./12/2021.   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 30000 



Proje Özeti:  

Dünya’da ve ülkemizde domates (Solanum lycopersicum) ve fasulye (Phaseolus vulgaris) 

önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerde birçok hastalık ve zararlı enfeksiyona 

neden olarak, önemli oranda ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Hatta hastalık ve zararlılarla 

mücadele edilmediği yıllarda, bu zarar % 90’lara kadar çıkabilmektedir. Bu zararlılar arasında 

bulunan kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) en önemli bitki paraziti nematodlarındandır. Bu cinse 

ait nematodlar arasında Meloidogyne incognita en yaygın ve en fazla zarar veren türdür. Domates ve 

fasulye bitkileri yetiştiricilik sırasında kök ur nematodu ile enfekte olduklarında yüksek oranda ürün 

kayıpları meydana gelmektedir. Nematodlarla mücadelede dayanıklı tür ve çeşitlerin belirlenmesi, 

geliştirilmesi ve ıslah edilmesi en önemli ve etkili mücadele yöntemi (kültürel mücadele) olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dayanıklı çeşit ve genotiplerin M.incognita’ya karşı dayanıklılığının 

belirlenmesi yetiştiricilikte büyük önem taşımaktadır. Nematoda dayanıklılığın ve nematodun bitkide 

yaptığı değişimlerin belirlenmesi morfolojik ve moleküler olarak yapılabilmektedir. Belli bir 

zamanda bir hücre veya dokudaki gen transkriptlerinin (RNA) tümü olarak ifade edilen transkriptom, 

bitki-nematod ilişkisini anlamak açısından önemlidir. Türkiye’de fasulye ve domateste transkriptom 

analizi ile kök ur nematodu arasındaki ilişkiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu projede, domates 

ile fasulye türlerinde çeşit ve genotiplerin nematoda reaksiyon çalışmaları serada saksı denemesi 

kurularak belirlenecektir. Belirlenen en hassas ve dayanıklı domates ile fasulye genotiplerine 

transkriptom (RNA-seq) analizi yapılacaktır. Böylelikle nematoda dayanıklılık sağlayan aday gen ya 

da genlerin belirlenmesi ile allele özel primerler geliştirilebilmesinin önü açılacaktır. Bu çalışmanın 

sonuçları tarımsal alandaki farklı ülkesel çalışmalara da temel oluşturacaktır. 

 

 

 

Proje Başlığı Depolanmış Kuru İncirlerde Zararlı Ekşilik Böceklerine 

(Carpophilus spp.) (Nitidulidae: Coleoptera) Karşı Düşük 

Sıcaklık Uygulamalarının Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/ 17 / AR-GE / ….. 

Proje Lideri Eşref TUTMUŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020 ile 31.12.2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl               2.Yıl          

15.000,00 15.000,00  

Proje Özeti:  

Kuru incir üretimi ve dış satımda dünyada ilk sırada yer alan Türkiye 2016 yılında, dünya kuru 

incir ihracatının % 63,7’sini karşılayarak 250 milyon ABD doları döviz girdisi sağlamıştır. Kuru incir 

depolanmasının en önemli sorunlardan biri de Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) 

(Nitidulidae:Coleoptera)’nin zararıdır. Ekşilik böcekleri taze incir meyvelerine açık olan ağız 

kısmından (ostiol) girerek bulaşmaya başlar. Dolayısı ile kuru incirler depolara genellikle zararlı ile 

bulaşık olarak gelirler. Bu nedenle depoya konmadan önce zararlı mücadelesi daha önemli hale 

gelmektedir. Zararlının meyvede bulunması, değerinin düşmesine veya reddedilmesine neden 

olmaktadır. Zararlı ile mücadelede fümigasyona alternatif yöntemlerden biri de düşük sıcaklık 

uygulamasıdır.  Bu çalışmada 4 farklı sıcaklığın (-10, -18, -30 ve -40 C°) Ekşilik böceklerini 

öldürmedeki etkileri belirlenecektir. 2020 yılı içerisinde çalışmada kullanılacak zararlıların kültüre 

alma işlemi başlamış ve devam etmektedir. 

 

 

 



Proje Başlığı Trakya Bölgesinde Kanola Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile En 

Önemli Zararlı Türün Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi 

Proje No Tagem/BSAD/B/20/A2/P1/1822 

Proje Lideri Nilay DALKILIÇ 

Proje Yürütücü Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Edirne 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ankara  

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020 yılı: 20.000 TL 

2021 yılı: 20.000 TL 

2022 yılı: 10.000 TL 

Proje Özeti:  

 

Projenin amacı, Ülkemiz kanola ekiminde önemli bir yere sahip olan Trakya bölgesi kanola 

ekiliş alanlarında zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunluklarını 

belirlemektir. Bölgemiz kanola 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 

kanolanın tüm vejetasyon döneminde yapılmaya çalışılmış olup özellikle 5 farklı fenolojik 

döneminde; 2-4 yapraklı dönem, 6-8 yapraklı-sapa kalktığı dönem, %50 çiçeklenme-%70 

çiçeklenme, harnup olgunluğu (meyve oluşumu) ve olgunluk döneminde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı Ankara İlinde Aspirde Zararlı Yeşilkurt [Helicoverpa spp., 

Heliothis spp. (Lepidoptera: Noctuidae)] Türlerinin Yaygınlığı, 

Yoğunluğu, Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve 

Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar 

Proje No TAGEM/BSAD 2000 

Proje Lideri Sevgi AYTEN 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020-30000 ve 2021 20000 

Proje Özeti:  

Bu çalışma ile Ankara İli aspir ekiliş alanlarında yapılacak sürveylerle aspirde ürün kayıplarına neden 

olan Helicoverpa armigera Hubner, Heliothis peltigera Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: 

Noctuidae)  türlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi, bu zararlının ilk ergin çıkışını 

belirlemek ve populasyon takibini yapabilmek amacıyla eşeysel feromon tuzaklarıyla ergin 

uçuşlarının takip edilmesi, biyo-ekolojisini takip edebilmek amacıyla kafes çalışmalarının yapılması 

ve surveylerle toplanacak olan yeşilkurt yumurta, larva ve pupalarından doğal düşmanlarının 

tespitinin yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca zararlının labaratuvarda biyolojisinin ve morfolojik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aspirde her iki zararlı türe karşı alternatif mücadele 



yöntemlerinden olan biyoteknik mücadele kapsamında tuzak, feromon ve cezbedici besinler 

kullanılarak zararlının mücadelesinde kullanılabilecek etkinlik çalışmaları yapılarak bu zararlılar ile 

uygun ve sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin seçilmesine yardımcı olması amaçlanmıştır. 

Çalışma laboratuvar ve arazi çalışmalarının yanında mücadele çalışmaları da dahil olmak üzere 

ülkemizde ilk kez yürütülecektir. 

Çalışmalara, aspir üreticilerinden gelen şikayetlerin artması sebebiyle TAGEM ile yapılan yazışma 

sonrası 2018 yılında Enstitü bütçesi ile başlanmıştır. Hazırlanan Yeni Teklif Proje 2019 yılında 

kabul görmüş ve aynı yıl çalışmalara yine Enstitü bütçesi ile devam edilmiştir. Projenin bütçesi 

2020 yılında başlamış ve çalışmalara devam edilmiştir. 

 

 

Proje Adı Diyarbakır ve Elazığ İlleri Meyve alanlarındaki Coccidae 

(Hemiptera: Coccoidea) Türleri, Parazitoit ve Predatörleri ile 

Önemli Zararlı Türün Biyoekolojisi Üzerine Araştırmalar 

(Doktora) 

Proje No BSAD/A/19/A2/P1/1370 

Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Murat GÜLMEZ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 2019-2021 

Projenin Toplam Bütçesi 50000 TL 

Proje Özeti  

 

Bu proje ile Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve alanlarındaki koşnil (Hemiptera:Coccidae) türleri, 

bunların parazitoit ve predatörleri ve önemli görülen koşnil türünün biyoekolojisinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve alanlarındaki Coccidae türleri ve bunların parazitoit ve 

predatörlerini belirlemek amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında sörvey çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışmalarda gözle kontrol ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. Bahçe içerisindeki örneklemeler 

Erkam (1981)’ın Lazarov ve Grigorov (1961)’u esas alarak düzenlediği sürvey metoduna göre 

yapılmıştır. 2019 Mayıs ayında başlayan biyoekoloji çalışmaları ise kayısıda Sphaerolecanium 

prunastri üzerinde yürütülmektedir. Biyoekoloji çalışmaları aralık ve ocak aylarında ayda 1, diğer 

aylarda ise hafta bir olmak üzere arazi çıkışları yapılarak yürütülmektedir. Biyoekoloji çalışmalarında 

zararlının farklı biyolojik evrelerininin doğadaki gelişimleri takip edilmektedir. 

 

 

 

Proje Başlığı Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal 

Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Proje No TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/365 

Proje Lideri Doç. Dr. Mustafa Alkan 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020   ile     31/12/2020   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018:75000TL 2019: 20000TL 2020:10000TL  

Proje Özeti:  

2017 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje çalışmalarına 

2018 yılında başlanmıştır. 2018 yılında bitki uçucu yağlarının GC-MS analizleri tamamlanmış ayrıca 

bu bitki uçucu yağlarının kontakt aktiviteleri Sitopilus granarius ve Tribolium castaneum’a karşı 



laboratuvar koşullarında belirlenmiştir. 2019 yılında bitki uçucu yağların fumigant, repellent ve F1 

döl verimi üzerine etkileri laboratuvar şartlarında denenmiştir. Ayrıca uçucu yağların bir kısmının 

AcHe aktivitesi belirlenmiştir. Bu rapor döneminde bitki uçucu yağlarının ikinci dönem Meloidogyne 

incognita ve M. chitwoodi popülasyonlarına karşı etkinlikleri belirlenmiştir. Bitki uçucu yağlarının 

iki önemli tarımsal zararlı konumunda bulunan M. incognita ve M. chitwoodi’ye karşı laboratuvar 

koşullarında aktivitesinin belirlendiği tek doz çalışmasında uygulama süresi ve uçucu yağa bağlı 

olarak her iki etmen açısından da aktivitenin değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Uçucu yağların M. 

incognita’ya karşı denendiği tek doz denemesinde 24, 48 ve 72 saat sonunda sırasıyla %20,3, %86,6 

ve %100 etki ile tüm zamanlarda en yüksek aktivite A. dracunculus’da tespit edilirken bunu sırasıyla 

%9,5, %49,2 ve %81,0 ile T. vulgare izlemiştir. Benzer sonuçlar M. chitwoodi açısından da geçerli 

olup 24, 48 ve 72 saat sonunda sırasıyla %9,2, %89,0 ve %94,9 ölüm ile en yüksek etki A. 

dracunculus’da tespit edilmiş ve bunu sırasıyla %11,7, %33,3 ve %74,9 ölüm ile T. vulgare izlemiştir. 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda 72 saat sonunda %90 üzeri etki tespit edilen tek uçucu yağ 

olan A. dracunculus (%100) ile doz etki denemeleri yürütülmüştür. Meloidogyne incognita’ya karşı 

A. dracunculus ile yapılan doz etki çalışmaları sonucunda 24 saat sonunda LC50 değeri 10,749 µl ml-

1 olarak hesaplanmıştır. Bu saat diliminde LC90 değeri ise 134,429 µl ml-1 olarak belirlenmiştir. 

72.saat sonunda ise LC50 ve LC90 değerleri bu nematod için sırasıyla 0,531 µl ml-1 ve 1,057 µl ml-1 

olarak saptanmıştır.  

 

 

               

  



YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 

 

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

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)  

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Kısıtlı Su Uygulanan Bağda Örtücü Bitki ve İnorganik 

Malç Materyali Uygulamalarının Yabancı Ot 

Yoğunluğuna Etkisi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/1553 

Proje Lideri Dr. Nazife TEMEL   

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 - 31/12/2020   

Projenin Yıllara Göre Bütçesi   2020:40.000 TL              

  2021:10.000 TL     

  2022:10.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma, genellikle erkenci üzüm çeşitlerinin yetiştirildiği bağlarda sorun olan 

yabancı otların kontrol edilmesi, suyun daha tasarruflu kullanılması, herbisit kullanımının azaltılması 

ve güvenli gıda üretilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Proje; sulama yapılmayan ve yüzey buharlaşma 

(evaporasyon) ile kaybedilen suyun %50’sinin verildiği farklı sulama rejimi koşulları altında, sıra 

üzerine ekilerek ilk kez denenecek olan örtücü bitki ve inorganik yeni malç materyallerinin 

karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Projeye 2020 yılında başlanmış ve 18 Kasım 2020’de bağ 

denemesi kurulmuştur. Bu nedenle çalışma ile ilgili veriler 2021 yılında alınmaya başlanacaktır. 

 

2. Ülkesel Proje Adı 
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA 

VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Dr. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE) 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Total Herbisit Destekli Buğday Herbisit Programı 

Oluşturulması 

Proje No TAGEM/BSAD/E/20/A2/P4/1803 

Proje Lideri Yalçın KAYA  

Proje Yürütücü Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Tokat 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 30.000 TL  

2021:   5.000 TL  

2022:   5.000 TL 

Proje Özeti: Bu proje ile buğday alanlarında yabancı ot kontrolünde ülkemizde yeni bir yaklaşım 

olarak total herbisitlerin yabancı ot mücadele sistemine eklenme imkânı ve etkisi incelenmekte, total 

herbisitlerin ekim öncesi, hasat sonrası uygulamalarının tek başlarına ve selektif herbisitlerle kombine 

uygulamalarının kışlık buğdayda yabancı ot yönetiminde kullanılabilme imkânları araştırılmaktadır. 

Deneme planlanan parsellerde deneme kurulmadan önce yabancı ot surveyi yapılmıştır. Denemenin 

ilk yılında, ekim öncesi, hasat sonrası ve total herbisit uygulaması yapılacak olan deneme ile 

uygulamaların buğdayda yabancı ot kontrolü için kritik periyodu belirleyecek denemelerin planlarına 



göre parseller oluşturulmuştur. Herbisit uygulamalarının topraktaki tohum bankasına ve ertesi yıl 

oluşacak yabancı ot florasına etkisini belirlemek amacıyla her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 

ayrı noktadan 5 cm çapında sonda ile 0-30 cm derinlikten toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak 

örnekleri 0-10, 10-20 ve 20-30 cm’lik toprak derinliklerine göre ayrıldıktan sonra her bir toprak 

derinliği için paçal oluşturulmuştur. Oluşturulan paçallardaki topraklar gölge ortamda 1-2 gün 

kurutulduktan sonra önce 4 mm daha sonra ise 0.25 mm’lik elek kullanılarak elenmiş ve bu çalışmalar 

devam etmektedir. Ana parsellerde ekim öncesi herbisit uygulaması olan deneme parsellerinin total 

herbisit uygulaması gerçekleştirilerek tırmıkla toprağa karışması sağlanmıştır. 03.12.2020 tarihinde 

de buğday ekimi yapılmıştır. Ana parsellerde hasat sonrası herbisit uygulaması ve konvansiyonel 

herbisit uygulaması olan parseller için proje takvimine uygun olarak ilaçlamalar yapılarak gelişmeler 

takip edilecektir. Yine buğdayda yabancı ot kontrolü için kritik periyodun belirleneceği parsellerde 

tohum ekimiyle beraber yabancı ot kontrolüne başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

 

 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/P1/1032 

Proje Lideri Mine ÖZKİL 

Proje Yürütücü Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020-31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 57.000 

2020: 52.000  

2021: 36.000 

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. 

Proje kapsamında tarım alanlarında önemli bir sorun olan Ipomoea triloba ve Convolvulus ’nin 

Akdeniz bölgesinde yaygınlıkları, yoğunlukları saptanarak, bunlardan en yaygın bulunan Ipomoea 

triloba ve Convolvulus arvensis türlerinin mücadelesine yönelik olarak biyoloji çalışmaları ve 

kimyasal mücadele olanaklarının belirlenmesi amacıyla tarla denemeleri yapılmıştır. 

 

Proje Başlığı Pamuk Üretim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı 

(Xanthium strumarium L.)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri ve 

Mücadele Olanaklarının Araştırılması(DOKTORA) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/2028 

Proje Lideri İslam Emrah SÜER 

Proje Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020-2022 

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

EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE) 



Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 40.000 TL 

2021: 15.000 TL 

2022:  5.000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma pamuk üretim alanlarında sorun olan domuz pıtrağının bazı biyolojik 

özellikleri ve mücadele olanaklarının araştırılması amacıyla 2020-2022 yılları arasında yürütülmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla 2020 yılı üretim sezonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk üretim 

alanlarında domuz pıtrağının yaygınlık ve yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla survey çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Tarla denemeleri, pamukta domuz pıtrağının kimyasal mücadelesine yönelik iki 

farklı aktif maddeli herbisitlerin farklı uygulama dozları ile tesadüf blokları deneme desenine göre 

4 tekerrürlü olarak 2 faklı lokasyonda kurulmuştur.  Laboratuvar çalışmalarında domuz pıtrağı 

tohumlarının bazı biyolojik özellikleri ve moleküler yöntemlerle filogenetik ilişkilerinin 

belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Sera çalışmalarında ise farklı sıcaklık ve CO2 

seviyelerinin domuz pıtrağı gelişimine ve herbisit duyarlılığına etkisinin ortaya konması amacıyla 

karbondioksit odalarında 4 tekerrürlü olarak saksı denemeleri kurulmuştur.  

 

 

4. 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  (Ankara ZMMAE) 

 

Proje Adı Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında 

Sorun Olan Delice (Lolium rigidum L.)'un ALS ve ACCase 

Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının Tespiti ve 

Haritalanması 

Proje No TAGEM-BS-1412-0104-02(5) 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Proje Lideri Dr. Yıldız SOKAT 

Proje Yürütücüleri Ufuk ÇATIKKAŞ (2017-2020) 

Çetin ÖZKUL (2015-2018)  

Şükrü ARASAN (2017-2018) 

Dr. Barbaros ÇETİNEL (2015-2017)  

Doç. Dr. Koray KAÇAN (2015-2016) 

Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ (2015-2020) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2015-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 38.000 TL 

Proje Özet: Buğday, dünyada geniş alanlarda üretilen, dünya nüfüsünün yarısından fazlasının ana 

besini olan, aynı zamanda dane ve samanı ile önemli bir yem kaynağını oluşturan, tarımı çok eskilere 

dayanan geleneksel bir tarla ürünüdür. Buğday verimini ve kalitesini etkileyen önemli faktörlerden 

biri yabancı otlardır. Buğday üretiminde yabancı otlarla mücadelede uygulanabilirliğinin kolay 

olması, kısa sürede etki göstermesi ve maliyetinin az olmasından dolayı yoğun bir herbisit kullanımı 

gerçekleşmektedir. Bu çalışma 2015-2020 yılları arasında, Balıkesir ve Çanakkale illeri buğday 

üretim alanlarında yoğun olarak kullanılan ALS (mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl 

sodium) ve ACCase (diclofop-methyl, tralkoxydim) inhibitörü herbisitlere karşı delicenin 

dayanıklılık durumu belirlenmiştir. Bu amaçla yapılan arazi çalışmaları sonucunda; Balıkesir ve 

Çanakkale İlleri buğday üretim alanlarından 136 delice populasyonu toplanmış ve tohum alınan 

tarlaların koordinatları belirlenmiştir. Toplanan delice populasyonları serada ekilerek F2 dölleri elde 

edilmiştir. Elde edilen F2 populasyonları sera koşullarında mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-



methyl sodium, diclofop-methyl ve tralkoxydim aktif maddeli herbisitler ile 2N (doz) tarama testine 

tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi belirlenen populasyonların dayanıklılık 

durumunu belirlemek amacıyla, 3 farklı herbisitin 6 farklı dozu ile doz etki denemeleri sera 

koşullarında kurulmuştur. Sera çalışmaları sonucunda; mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl 

sodium’a 8 populasyonda; diclofop-methyl’e karşı 8; tralkoxydim’e ise 9 populasyonda dayanıklılık 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Buğday, delice (Lolium rigidum L.), herbisit, ALS, ACCase, 

dayanıklılık 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

Proje Lideri Dr. Serdar EYMİRLİ 

Proje Yürütücüleri Özcan TETİK 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 38.000 TL 

Proje Özet: Turunçgiller Adana ilinin en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Turunçgiller ile yabancı 

otlar arasındaki rekabetten kaynaklanan verim ve kalite kayıplarının en aza indirilmesi bakımından 

yabancı ot mücadelesi çok önemlidir. Bu çalışma ile, Adana ili turunçgil bahçelerindeki Pire otu 

(Conyza canadensis) popülasyonlarının glyphosate’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve 

dayanıklılığın tespit edilmesi durumunda ülkesel dayanıklılık projesi kapsamında oluşturulacak olan 

ülkesel dayanıklılık haritasına veri sağlaması amaçlanmıştır. Çalışma, 2015-2020 yılları arasında 

Adana’da yürütülmüştür. Adana ili turunçgil bahçelerinden Pire otu tohumları toplanmıştır. 

Dayanıklılığın tespitinde öncelikle tarama testi kullanılmıştır. Tarama testi sonrasında Pire otu 

popülasyonlarında ki dayanıklılık durumlarının ortaya konulabilmesi için ise doz-etki denemeleri 

kurulmuştur. Doz-etki denemelerinde Glyphosate’ın sekiz farklı dozu kullanılmıştır. Doz-etki 

denemeleri sonucunda dayanıklı olarak belirlenen popülasyonların toplandığı bahçelerde ise doğal 

olarak bahçede yetişmiş olan 2-4 yapraklı dönemdeki pire otlarına glyphosate’ın iki kat dozu 

uygulanarak Pire otlarının arazi koşullarında ki canlılık durumları da gözlemlenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda, Y-5, KŞ-23 ve KN-118 popülasyonları dayanıklı popülasyonlar olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler Glyphosate dayanıklılığı, Pire otu, Conyza canadensis, 

dayanıklılık haritası, turunçgil   

 

Proje Adı 

Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan 

Kısır Yabani Yulaf (A. 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 Yürütücüsü 

Betül GÜRKAN  

Kerim KARATAŞ 

Prof. Dr. Nihat TURSUN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2020 

Projenin Toplam Bütçesi 38.000 TL 

Proje Özeti Kahramanmaraş ili 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 buğday yetiştiriciliği yapılan alanlardan 48 kısır yabani 

yulaf populasyonları toplanmıştır. Populasyonların dirençli (R) ve duyarlı (S) durumlarınıbelirlemek 

amacıyla tesadüf parselleri deneme desenine 4 tekerrürlü olarakDoğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 



Araştırma Enstitüsü arazisinde denemeler kurulmuştur. Populasyonlara, bölgede uzun süredir yabancı 

otun mücadelesinde kullanılan clodinafop-propargyl uygulama dozunda uygulanarak direnç ve 

duyarlılık durumları test edilmiştir. Tarama testi sonucu canlılıklarını devam ettiren 4 populasyona 

clodinafo-propargyl in azaltılmış ve artırılmış farklı dozları (N/8, N/4, N/2, N, 2N, 4N, 8N) uygulanarak 

dose-response testi ile testlenmiştir. Ertesi yıl canlılıklarını devam ettiren populasyonların F2 biyotipleri 

yine aynı şekilde  herbisitin artırılmış ve azaltılmış dozları ile testlenmiş, 3 populasyonun canlılığını 

devam ettirdiği, 1 populasyonun canlılığını devam ettiremediği görülmüştür. Canlılıklarını devam 

ettiren poulasyonların kuru ağırlıkları alınmış, elde edilen verilere 4 parametreli log-logistic model 

uygulanarak ED50 üzerinden dayanıklılık kat sayıları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.), Dayanıklılık, Herbisit, Buğday 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Nagehan ÇİL TURGUT 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Hüsrev MENNAN 

Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2015/2020 

Projenin Toplam Bütçesi 38.000 TL 

Proje Özet: 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 herbisitin hedef yabancı ot türünün popülasyonunu kontrol 

etme kabiliyetinin azalması veya ortadan kalkması olarak tanımlanan herbisit dayanıklılığı 

gelmektedir.  

Orta Karadeniz Bölgesinde gerek ekiliş alanı gerek üretim alanı bakımından Samsun, Amasya ve 

Çorum illeribölgede buğday tarımının yoğun yapıldığı illerdir. Buğday üretim alanılarında karşılaşılan 

yabancı otlar içerisinde Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) önemli ve yaygındır. Buğday üretim 

alanılarındaYabani Hardal mücadelesinde yoğun olarak ALS (Acetolactate synthase) enzim inhibitörü 

herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yoğun olarak kullanılan bu grup herbisitlere karşı kısa 

zamanda dayanıklılığın gelişebildiği bilinmektedir.  

2015-2020 yılları arasında yürütülen bu çalışma ile Samsun, Amasya ve Çorum illerinden toplanan 

139 Yabani Hardal popülasyonlarında ALS enzim inhibitörü olan mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron-methyl sodium aktif maddeli herbisite karşı dayanıklılık durumu araştırılmıştır. 

Toplanan yabani hardal populasyonları serada ekilerek F2 dölleri elde edilmiştir. Elde edilen F2 

populasyonları sera koşullarında mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium 2N (doz) 

tarama testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi belirlenen 

populasyonların dayanıklılık durumunu belirlemek amacıyla, herbisitin 9 farklı dozu ile doz etki 

denemeleri sera koşullarında kurulmuştur. Sera çalışmaları sonucunda; mesosulfuron-methyl + 

iodosulfuron-methyl sodium’a 22 populasyonda dayanıklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.), herbisit dayanıklılığı, ALS, 

buğday 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Erdal ATEŞ 

Proje Yürütücüleri İslam Emrah SÜER,  



Prof.Dr. İlhan ÜREMİŞ 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2016-2021 

Projenin Toplam Bütçesi 48 850 TL 

Proje Özet: Dünya genelinde yetiştiriciliği bakımından ilk sırada yer alan buğday tarımında önemli 

bitki koruma sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan hastalık ve zararlıların yanı sıra yabancı otlardan 

kaynaklanan önemli verim kayıpları bulunmaktadır. Kültür bitkilerine göre değişmekle birlikte, 

yabancı otların ürüne verdiği zarar % 90’lara kadar ulaşabilmektedir. Yabancı otları ekonomik zarar 

eşiğinin altında tutmak için en çok kullanılan yöntem kimyasal mücadeledir. Ancak yabancı otların 

mücadelesinde kullanılan herbisitlerin artışına bağlı olarak; aynı tarlada aynı etki mekanizmasına sahip 

herbisitlerin uzun yıllar kullanımından dolayı herbisitlere karşı dayanıklılık sorunu ortaya 

çıkabilmektedir. Bu çalışma 2016-2020 yılları arasında, Diyarbakır ili buğday üretim alanlarında yoğun 

olarak kullanılan ALS gurubu herbisitlerden tribenuron-methyl’in yabani hardal (Sinapis arvensis L.)’a 

karşı dayanıklılık durumu belirlenmiştir. Bu amaçla Diyarbakır İli buğday üretim alanlarından 57 

yabani hardal popülasyonu toplanmıştır. Toplanılan yabani yulaf popülasyonları serada tribenuron-

methyle herbisitinin N dozu ile tarama testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda dayanıklılık 

şüphesi belirlenen popülasyonların dayanıklılık durumlarını belirlemek amacıyla herbisitin 8 farklı 

dozu ile saksı denemeleri kurulmuştur. Sera çalışmaları sonucunda tribenuron-methyl’e karşı 28 

populasyonda dayanıklılık şüphesine rastlanmıştır. Dayanıklılık şüphesi belirlenen  popülasyonlardan 

elde edilen 9 biyotipte ise farklı seviyelerde dayanıklılık olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler Buğday, Sinapis arvensis L., yabani hardal, herbisit, dayanıklılık, 

ALS, Diyarbakır 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

ANKARA 

Proje Lideri İstem BUDAK 

Proje Yürütücüleri Dr. Ünal ASAV (2017-2019),  

Dr. Ahmet Tansel SERİM (2017-2020),  

Dr. M. Selçuk BAŞARAN (2017-2018),  

E. Arzu ELİBÜYÜK (2017-2018),  

Ercan KOCA (2017),  

N. Pınar GÜZEL (2017),  

Ayşe Nur ULUSOY (2020), 

Okan GÜZEL (2020) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 60.000 TL  

Proje Özeti: Ayçiçeği ülkemizin en önemli yağlı tohumlu bitkilerinden birisi olup, hem çerezlik hem 

de yağ üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmektedir. 

Ülkemizde yetiştirilen ayçiçeği ülke ihtiyacını karşılayamadığı için Ayçiçek yağı ithalatımız her geçen 

sene artmaktadır. Yetiştiricilik bakımından ayçiçeği için uygun ekolojik koşullara sahip olan Trakya 

Bölgesi ülkemizin Ayçiçeği üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılamaktadır.  

Bölgede ayçiçeği tarımında yüksek verim alındığı için tarımsal girdi kullanımı yüksek seviyelere 

ulaşmaktadır. Bu yüksek girdilerin başında ise yabancı otlarla mücadelede kullanılan herbisitler 

gelmektedir. Yabancı otlar ayçiçeği ile rekabete girip verimde azalmaya neden olmakta ve bazen hasadı 

zorlaştırmaktadırlar. Ayçiçeği tarlalarında en önemli yabancı otlardan birisi şüphesiz yüksek verim 

kayıplarına yola açan tam parazit bir bitki olan canavar otu türleridir. Canavar otu ile mücadelede 

ruhsatlı olarak kullanılan tek herbisit ise imazamox aktif maddeli preparatlardır. Imi-tolerant ayçiçeği 

ekili alanlarda canavar otu mücadelesi için imazamox kullanımı adeta bir zorunluluk haline 

gelmektedir. 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. Bu çalışmada amaç, Trakya Bölgesinde imazamoxa 

dayanıklı sirken popülasyonlarının dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın 

belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır. Dayanıklılığın tespiti bioassay yöntemi ile 

yapılmıştır. Imazamoxun tavsiye edilen dozu uygulanarak, dayanıklılık şüphesi olan popülasyonların 

sirkene hassas olup olmadıkları belirlenmiştir. Toplanan sirken popülasyonlarının dayanıklılık 

durumları non-linear regresyon analizi ile belirlenmiştir. Toplanan sirken tohumlarından 10 tanesi 

dayanıklılık şüphesi ile ayrılmış olup, bu popülasyonların I90 değerleri F1 popülasyonları için 30 ml/da 

ticari preparat/da olarak hesaplanmıştır. Denemeye alınan 48 popülasyonda ise yüksek poliploidi 

nedeniyle istatistiksel hesaplama yapılamamıştır. Dayanıklılık şüphesi olan biyotiplerin imazamox’a 

toleranslarının yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Imazamox’a dayanıklı sirken bireylerinin alındığı 

alanların koordinatları da Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritaya işlenecektir. 

Anahtar Kelimeler Imazamox dayanıklılığı, Sirken, Dayanıklılık haritası, Ayçiçeği 

 

 

5. 

 

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 Denizli İli Kekik (Origanum onites L.) Alanlarında Sorun 

Olan Yabancı Otların Kimyasal 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 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Yıldız SOKAT 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. Ufuk ÇATIKKAŞ 

Dr. Aydan Alev BURÇAK 

Doç. Dr. Ünal KARIK 

Dr. Öğr. Üyesi Duran GÜLER  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:15.000 TL    

2023:15.000 TL 

Proje Özeti: Tıbbi ve aromatik bitkiler, eski çağlardan beri alternatif tıp, sanayi, kozmetik gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır. Aynı bitkiler grubunda yer alan kekik, önemli ihraç ürünlerinden biridir. Daha 

önceleri ihraç edilen kekiğin büyük bir kısmı doğal floradan toplanırken, günümüzde tarımı yapılarak 

sağlanmaktadır. Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi kekik üretiminde de yabancı otlar verim ve 

kaliteyi etkilemektedir. Birçok yabancı ot türünün bulunabileceği kekik alanlarında, yüksek verim ve 

kaliteli ürün elde edilebilmesi için mutlaka yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Mekanik yabancı ot 

mücadelesinin uygulandığı kekik üretiminde bazı durumlarda yeterli gelememekte, daha kolay ve ucuz 

olan kimyasal mücadele uygulamalarından çare aranmaktadır. 

Her geçen gün artan kekik plantasyonlarında,  üretim sürecinde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı 

otlara yönelik çalışmalar sınırlı olup, ilk çalışmalardan biri Enstitümüzce yapılmış, kekik üretim 

alanlarında bulunan yabancı otlar tespit edilmiş, mücadele olanakları araştırılmıştır. Ancak son yıllarda 

yabancı otların ürüne karışmasına bağlı olarak sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlığımıza iletilen 

problemler neticesinde Araştırma Yönetim Kurulunca; Enstitümüzce yürütülmüş çalışmanın devamı 

olarak kimyasal mücadeleye yönelik araştırmalar yapılması kararlaştırılmıştır.  



Araştırma Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda planlanan bu çalışmayla; kekik üretim alanlarında 

sorun olan yabancı otların kontrolünde kimyasal mücadele olanakları araştırılacak, mekanik mücadele 

ile kıyaslanacaktır. Bu amaçla; 2022-2023 yıllarında, Denizli ilinde, yabancı otların kontrolünde 

kimyasal, kimyasal + mekanik ile mekanik mücadele uygulamalarının yer alacağı denemeler 

kurulacaktır. Uygulamaların etkinliği ile uygulamaların kekik verimine, kalitesine, uçucu yağ oranı ve 

yağ bileşenlerine etkileri belirlenecek, deneme parsellerden alınan örneklerde kalıntı analizi 

yapılacaktır. Ayrıca hasat öncesi denetlemeler kapsamında alınan kekik bitkilerinde olası kalıntı 

durumları değerlendirilecektir. Uygulamaların maliyeti analiz edilecektir. 

Çalışmadan elde edilecek sonuçlar, yabancı otlarla mücadelede, kimyasal mücadelede aktif maddelerin 

seçimine ışık tutacak, ileride yapılacak çalışmalara, talimat ve metodlara temel oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Kekik (Origanum onites L.), Yabancı Ot, Mekanik Mücadele, Kimyasal 

Mücadele 

 

 

6. 

 

Ülkesel Proje Adı 

Ülkemiz Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların 

Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 

 Koordinatörü Dr. Yıldız SOKAT(Bornova ZMAE) 

 

 

Proje Adı Ege Bölgesi Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan 

Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 

Araştırmalar 

Proje Türü Güdümlü Proje 

Bağlı Olduğu Proje Ülkemiz Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı 

Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar  

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr.Yıldız SOKAT 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. Hakan ÖRNEK  

Zir. Yük. Müh. Ufuk ÇATIKKAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Duran GÜLER 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü  

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022:29.000 TL 

2023:40.000 TL 

2024:39.500    TL 

Proje Özeti: Yaprağı yenen sebzeler grubunda yer alan ıspanak, bileşiminde bulunan mineral maddeler 

ve vitaminler ile tüketicilerin vazgeçemediği, değerli ve geleneksel bir sebzedir. Ege Bölgesi, toplam 

3606 ton ıspanak üretimi ile Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Bu bitkinin üretiminde önemli 

sorunlardan biri yabancı otlardır. Yabancı otlar, ıspanak bitkileriyle rekabet oluşturarak veriminde 

azalmalara, elde edilen ürüne karışarak kalitesinde düşmelere, özellikle bazı zararlı türler insan 

sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için yabancı 

otlarla mücadele edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Son yıllarda, ıspanak üreticileri, yabancı otlarla 

ile ilgili sorunlar yaşamakta ve sorunların çözümüne yönelik önerilere ihtiyaç duymaktadır.  

Bahsedilen sorunların çözümüne yönelik olarak planlanan bu çalışmada; Ege Bölgesi ıspanak üretim 

alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yoğunluklarının, rastlanma sıklıkları ile insan sağlığına 

zararlı olan türlerin içeriklerinin belirlenmesi ve bunların mücadelesine yönelik programların 

oluşturulması ile üretimindeki bitki koruma sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma, 2022-2024 yıllarında, Ege Bölgesinde, en fazla ıspanak ekimi yapılan İzmir, 

Manisa, Aydın illerinde yürütülecektir. Anket çalışmaları ile söz konusu üretimde yaşanan sorunlar 

ortaya konulacaktır. Ayrıca mücadeleye yönelik tarla denemeleri kurulacaktır. Denemeler, tesadüf 



blokları deneme desenine göre, 7 karakter ve 4 tekerrürlü olarak açılacaktır. Mücadele çalışmalarında 

mekanik, kimyasal ve alternatif mücadele yöntemlerine yer verilecektir. Üretici eğitimleri 

düzenlenecektir. 

Çalışma sonunda ıspanak üretim alanlarında bulunan yabancı otların türü, yoğunlukları ve rastlanma 

sıklıkları belirlenecek, yabancı otların verim ve kalite üzerine etkisi ortaya konacaktır. Anket 

çalışmalarıyla söz konusu üreticilerin mevcut tarımsal uygulamaları tespit edilecektir. Ayrıca yabancı 

otların mücadelesine yönelik çalışmalarla, alternatif mücadeleyi de içerecek programlar oluşturulacak, 

elde edilen sonuçlar entegre ürün yönetimi ve organik tarımda değerlendirilebilecektir. Eğitim 

çalışmaları ile üreticilerde farkındalık yaratılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Yabancı ot, yabancı ot mücadelesi, ıspanak, yabancı ot içerikleri. 

 

Proje Adı Doğu Akdeniz bölgesi Ispanak Üretim Alanlarında Görülen 

Zehirli Yabancı Otların Belirlenmesi ve Datura 

stramonium’un mücadele olanaklarının Araştırılması  

Proje Türü Güdümlü Proje 

Bağlı Olduğu Proje Ülkemiz Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı 

Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Yıldız SOKAT 

Proje Yürütücüsü Özcan TETİK 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022-31/12/2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022 :30.000  TL 

2023: 20.000  TL 

Proje Özeti: Ispanak bileşiminde bulunan zengin vitamin ve minerallerden dolayı ülkemizde yaprağı 

yenilerek tüketilen önemli bir sebze grubudur. Türkiye toplam 229.793 ton üretimi ile Dünya ıspanak 

üretiminde Çin, ABD ve Japonya’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde en yoğun 

ıspanak üretimi Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yapılmaktadır. Sebzelerde su, besin elementi 

ve organik madde yönünden zengin topraklarda yetiştirildiği ve direkt yaprağı tüketildiği için yabancı 

ot sorunu diğer kültür bitkilerine oranla daha fazla dikkat çekmektedir. Özellikle yaprağı tüketilen 

sebzelerde zehirli yabancı otlar kültür bitkisine karışarak ürünün kalitesini bozmakta ve insan sağlığını 

tehdit etmektedir. Son zamanlarda üreticiler ve tüketicilerin karşılaştığı zehirli yabancı otların 

belirlenmesi ve bunun tanıtılması büyük önem arz etmektedir. 

        Bu nedenle Doğu Akdeniz ıspanak üretim alanlarında bulunan zehirli yabancı ot türlerinin 

yoğunluğunun, rastlanma sıklığının belirlenmesi, bunlar içerisinde insan sağlığına zararlı olan türlerin 

yani zehirli yabancı otların tespit edilmesi ve bu zehirli yabancı otların tanıtılması gerekmektedir. 

Ülkemizde bazı ıspanak ekim alanlarında karşımıza sorun olarak çıkan Datura stramonium’un 

bölgemizdeki yaygınlığı, gelişme biyolojisi ve ıspanak alanlarında kullanılan ruhsatlı pestisitlere karşı 

etkinliği ortaya konulacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, 2022-2023 yıllarında Adana, Mersin, 

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay da ıspanak üretim alanlarında yürütülecektir. 

          Çalışma sonunda ıspanak üretim alanlarında bulunan yabancı otların türleri, zehirli yabancı 

otların mevcut durumu ve Datura stramonium’un biyolojisi, mevcut ıspanakta ruhsatlı olan 

herbisitlerin Datura stramonium’a olan etkisi, ayrıca ıspanak ve sebze üreticilerine tarla başında 

bireysel olarak ıspanak ekiminin yoğun olduğu il ve ilçelerde çiftçi eğitimi şeklinde görsel olarak 

eğitimler yapılacaktır . Yabancı otların verim ve kalite düşüklüğüne verdiği zarar ve insan sağlığına 

etkileri hakkında eğitim çalışmaları ile üreticilerde farkındalık yaratılacaktır.  

Anahtar Kelimeler   Yabancı Ot, Zehirli Yabancı Ot, Ispanak, Yabancı Ot İçerikleri 

 

Proje Adı Marmara Bölgesi Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan 

Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 

Araştırmalar 

Proje Türü Güdümlü Proje 



Bağlı Olduğu Proje Ülkemiz Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların 

Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü /Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Fulya BAŞARAN 

Proje Yürütücüsü Onur GÖKTEPE 

Gülşah MISIR BİLEN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ulusal Gıda Referans Gıda Laboratuvarı 

Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Keşan Ziraat Odası Başkanlığı 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022- 31/12/2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 38.500 TL 

2023: 39.000 TL 

Proje Özeti: Ispanak (Spinacia oleracea L.), içeriğindeki vitamin ve mineraller bakımından zengin 

olmasıyla tüketilmesi gereken sebzelerin başında yer almaktadır. Dünyada ıspanak üretiminde en çok 

üretim ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’de, üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri yabancı 

otlardır. Yabancı ot mücadelesi, özellikle sebze yetiştiriciliğinde, zayıf rekabetleri sebebiyle ciddi bir 

sorundur. Yabancı otlar, tarımsal ürünlerin kalitesini ve verimini düşürerek hasara neden olmakla 

birlikte içerdikleri bir takım zehirli bileşikler ile yanlışlıkla ürüne karışarak tüketilmesi halinde 

zehirlenmelere neden olabilmektedir.  

Bahsi geçen sorunların çözümüne yönelik olarak yürütülecek çalışma, Marmara Bölgesi’nde yoğun 

ıspanak üretim alanlarının olduğu illerde (Bursa, Bilecik, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne) 2022-2023 

yılları arasında yürütülecektir. Bu amaçla survey çalışmaları gerçekleştirilecek olup sorun olan yabancı 

ot türleri, yoğunlukları, rastlanma sıklıkları belirlenecek ve tespit edilen türlerin insan sağlığına zararlı 

olanlarının alkaloit içerikleri tespit edilecektir. Ayrıca üretim sezonu boyunca üreticilerin mevcut 

tarımsal uygulamalar ve yaşanan bitki koruma sorunları anket çalışmalarıyla ortaya konacaktır. Ispanak 

üretiminde sorun olan zehirli içeriklere sahip yabancı otların tanılanması ve mücadelesine yönelik 

bilgilendirme toplantıları ve eğitim çalışmaları yapılarak üreticilere farkındalık oluşturulması 

sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Survey, Zehirli bileşikler, Alkaloit, Anket   

 

ProjeAdı Karadeniz Bölgesi Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan 

Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik 

Araştırmalar 

ProjeTürü Güdümlü 

BağlıOlduğuProje Ülkemiz Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların 

Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 

ProjeyiTeklif Eden Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ProjeyiDestekleyenKuruluş TAGEM 

ProjeKoordinatörü/Lideri Nagehan ÇİL TURGUT 

ProjeYürütücüsü Abdullah BALTACI 

Ercan ALTANLAR 

Alpay ESEN 

İşbirliğiYapılanKuruluşlar Samsun İl Tarım Orman Müdürlüğü 

Amasya İl Tarım Orman Müdürlüğü 

Tokat İl Tarım Orman Müdürlüğü 

BaşlamaveBitişTarihleri 01/01/2022-31/12/2023 

ProjeninYıllaraGöreBütçesi 2022:44.000 TL 

2023:49.000 TL 

Proje Özeti: Ispanak (Spinacia oleracea L.) yaprağı yenen sebzeler grubunda yer alan, dünyada ve 

ülkemizde bol miktarda üretilen ve tüketilen kışlık sebzelerden biridir. Bileşiminde bulunan mineral 

maddeler ve vitaminler ile tüketicilerin vazgeçemediği, değerli ve geleneksel bir sebzedir. Dünya 

ıspanak üretiminde Türkiye toplam 229.793 ton üretimi ile Çin, ABD ve Japonya’dan sonra dördüncü 



sırada yer almaktadır. Değişik ekolojik koşullara sahip olan ülkemiz, pek çok sebze türünün 

yetiştiriciliğine olanak sağlarken aşırı yağış alması nedeni ile ıspanak; Doğu Karadeniz bölgesinde 

sınırlı üretim yapılmakla beraber tüm bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Diğer kültür bitkilerinde 

olduğu gibi ıspanak üretiminde de önemli sorunlardan biri yabancı otlardır. Yabancı otlar, ıspanak 

bitkileriyle rekabete girerek ürün veriminde azalmalara neden olmaktadır. Ayrıca  hasat edilen 

Ispanağın içine karışarak hem ürün kalitesini  düşürmekte, hem de insan sağlığına zararlı ot türlerinin 

karışmasıyla tüketicilerin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek 

için yabancı otlarla mücadele edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Son yıllarda, gerek tüketiciler gerekse 

ıspanak üreticileri, yabancı otlarla ile ilgili sorunlar yaşamakta ve sorunların çözümüne yönelik 

önerilere ihtiyaç duymaktadır.  

Bahsedilen sorunların çözümüne yönelik olarak planlanan bu çalışmada; Karadeniz Bölgesi ıspanak 

üretim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yoğunluklarının, rastlanma sıklıklarının belirlenmesi, 

bunlar içerisinde insan sağlığına zararlı olan türlerinin içeriklerinin tespit edilmesi ile üretimindeki 

bitki koruma sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, 2022-2024 

yıllarında, Karadeniz bölgesinde, en fazla ıspanak ekimi yapılan Samsun, Amasya ve Tokat illerinde 

yürütülecektir. Anket çalışmaları ile söz konusu üretimde yaşanan sorunlar ortaya konulacaktır. Survey 

çalışmaları sonrası belirlenen yabancı ot türlerinde bitkilerin sahip olduğu alkoloid, glikozid vb. 

içerikler belirlenecektir. Söz konusu üreticilerin mevcut tarımsal uygulamaları ortaya konulacak ve 

eğitim çalışmaları ile üreticilerde farkındalık yaratılacaktır. 

AnahtarKelimeler Yabancı ot, ıspanak, yabancı ot içerikleri 

 

 

7. MÜNFERİT PROJELER 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Ceviz (Juglans regia L.) Yeşil Meyve Kabuk Ekstraktının 

Biyoherbisidal Potansiyelinin Araştırılması 

Proje Türü Biyolojik Mücadele 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/Yalova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Fulya BAŞARAN 

Proje Yürütücüsü Dr. Erdal ORMAN 

Selma ÖZYİĞİT  

Seda KAYAHAN 

Onur DURA 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Oya Gönen Tarım Danışmanlık Bitki Koruma Ürünleri Deneme 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2022- 31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 58.000 

2023: 48.000 

2024:   9.000 

Proje Özeti: Ceviz (Juglans sp.)’ in diğer bitkilerin çimlenmesini ve gelişimini inhibe edici allelopatik 

özelliği antik çağlardan beri bilinmektedir. Ceviz bitki organlarından elde edilen ekstraktların ve 

içeriğinde bulunan juglon bileşiğinin potansiyel bir biyoherbisit adayı olarak değerlendirilebileceği 

bildirilmiştir. Çalışmalar, 2022-2024 yıllarında ABKMAE’nde laboratuvar, saksı ve arazi koşullarında 

yürütülecek olup ceviz yeşil meyve kabuğundan elde edilen ekstraktların biyoherbisidal potansiyeli 

araştırılacaktır. Bu amaçla İngiliz cevizi (Juglans regia L.) Yalova-3 çeşidinin yeşil meyve kabuğu 

seçilecektir. Ceviz yeşil meyve kabuğu soyma işleminde iki farklı soyma yöntemi (sulu ve kuru soyma) 

uygulanacaktır. Farklı soyma işlemleriyle elde edilen materyallerin juglon ve toplam fenolik içerikleri 

belirlenecek ve denemelerde en yüksek juglon içeriğine sahip materyaller kullanılacaktır. Ekstraksiyon 

işleminde, biyopestisit olarak bitki ekstraktı elde etmede ilk kez kullanılacak yeni bir teknoloji olan 



Ultrases destekli ekstraksiyon tekniği uygulanacaktır. Ceviz yeşil meyve kabuğu ekstraktının farklı 

sulu konsantrasyonlarının (%20, %30, %40, %50 w/v), kanyaş (Sorghum halepense L.), kırmızı köklü 

horozibiği (Amaranthus retroflexus L.), pire otu (Conyza canadensis L.), dar yapraklı sinir otu 

(Plantago lanceolata L.), semizotu (Portulaca oleracea L.) tohumlarının çimlenmesi ve erken fide 

gelişimi üzerindeki çıkış öncesi biyoherbisidal potansiyeli petri denemeleriyle laboratuvar koşullarında 

araştırılacaktır. Saksı denemelerinde ekstraktların fide gelişimleri üzerindeki biyoherbisidal 

potansiyelleri iki farklı (topraktan ve püskürtme) çıkış sonrası uygulama yapılarak sera koşullarında 

araştırılacak ve uygulamalarının yabancı otların klorofil miktarları üzerine etkileri belirlenecektir. 

Ayrıca arazi koşullarında çıkış sonrası biyoherbisidal potansiyelini belirlemek amacıyla vişne 

bahçelerinde mikro-plot şeklinde biyolojik etkinlik denemeleri kurulacaktır. Proje, ceviz yeşili meyve 

kabuğu ekstraktının biyoherbisit olarak ticarileştirilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlamayı 

hedefleyen çok yönlü bir çalışmayı içermektedir. 

Anahtar Kelimeler   Allelopatik,  Juglon, Tarımsal Atık, Yabancı Ot, Mikro-Plot, Ultrases, 

Ekstraksiyon 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Başlığı Aspirde Yabancı Ot Yönetimi 

Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P4/490 

Proje Lideri İstem BUDAK 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ANKARA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 - 31/12/2020 

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.  

2020 yılında da Aspirde geç ekimin yabancı otlanmaya etkisinin belirlenmesi ve mücadelede 

kullanılması için aspir ekimi yapılması planlanan alanın bir kısmına aspir ekimi yapılırken, diğer 

kısmı ekim yapılmadan bırakılmış ve 15 gün sonra aspir ekimi yapılmıştır. Aspir bitkileri çıkış 

yaptıktan sonra yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde iken chlorsulfuron 0.75 g da-1 dozda 

uygulanmıştır.  

Uygulamadan 28 gün sonra uygulamanın yabancı otlanmaya etkisi 0-100 skalasına göre yapılarak 

skalada kontroldeki yabancı otlar 0 değeri alırken herbisitten dolayı ölen bitkiler 100 olarak 

değerlendirilecekti. Herbisit uygulamasından 28 gün sonra yapılan değerlendirmede ekim zamanları 

arasında farkın yabancı ot florasına etkisi ortaya konulması planlanmıştı. Ancak deneme kurulan alana 

yakın yapılan buğday ilaçlaması (%50 Thifensulfuron-methyl + %25 Tribenuron-methyl) sırasında 

deneme parsellerindeki aspirler herbisit drifti nedeniyle zarar gördüğü için denemeye devam 

edilememiştir. Deneme 2021 yılında tekrar kurulacaktır. 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Mine ÖZKİL 

Proje Yürütücüleri Dr. Hilmi Torun 

Dr. Serdar EYMİRLİ 

Prof. Dr. İlhan ÜREMİŞ 

Prof. Dr. Nihat TURSUN 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2021 

Projenin Toplam Bütçesi 20.000 

Proje Özet: Bu çalışma Adana’nın Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Karaisalı, 

Kozan, Sarıçam, Seyhan, Çukurova ilçelerindeki ayçiçeği alanlarındaki önemli yabancı ot türlerinin 

yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi ve ayçiçeği üretim alanlarında ekonomik bir mücadele 

yönteminin geliştirilmesi açısından yabancı otlarla en uygun mücadele zamanının saptanması için 

kritik periyot döneminin belirlenmesi amacıyla 2017-2020 yılları arasında yürütülmüştür.  

Ayçiçeği tarlalarındaki yabancı otların yoğunlukları (adet/m2), rastlama sıklıkları (%), özel kaplama 

alanları (%) ve genel kaplama alanları (%) bulunmuştur. Surveyler 2017 yılında iki farklı ayçiçeği 

gelişim döneminde (4-8 yaprak ve çiçeklenme dönemi) gerçekleştirilmiştir. Survey çıkışlarının 

tamamında en yüksek rastlama sıklığına sahip yabancı otlar olarak; Convolvulus arvensis, 

Chenopodium album ve Sinapis arvensis saptanmıştır. İlk survey döneminde (Nisan- Mayıs) yabancı 

ot yoğunlukları incelendiğinde C. album (6.76 adet/m2) en önemli tür olup, bunu Heliotropium 

europaeum (3.75 adet/m2) ve C. arvensis (3.05 adet/m2) takip etmiştir. İkinci survey döneminde 

(Haziran- Temmuz) ise C. album (5.13 adet/m2), C. vulvaria (2.42 adet/m2) ve Cyperus rotundus 

(1.98 adet/m2) ilk üç sırada yer almıştır. Genel kaplama alanlarında C. arvensis (% 6.89) ve C. album 

(% 13.57)’un en yaygın türler olduğu tespit edilmiştir. Özel kaplama alanlarına göre en önemli 

yabancı ot türleri; ilk surveyde S. arvensis (% 24.62), ikinci surveyde ise Cuscuta campestris (% 

56.95) olmuştur. Ayçiçeği ile yabancı ot rekabetinin incelenmesi ve yabancı ot mücadelesine esas 

olan dönemin ortaya konulması amacıyla yapılan çalışma, çiftçi koşullarında Adana’da bir üretici 

tarlasında yürütülmüştür. Kritik periyoda yönelik ayçiçeği denemesi tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Yabancı otlarla mücadelede kritik periyodun bitiş 

zamanında % 5 kabul edilebilir ürün kaybında, ayçiçeğinde yabancı otlar için kritik periyot dönemi 

2018 yılı tarla denemesine göre 24- 86. gün, 2019 yılı denemesinde ise 16- 72. gün arasında tespit 

edilmiştir. 

https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/562


Anahtar Kelimeler Ayçiçeği, yabancı otlar, survey, yaygınlık, yoğunluk, kritik 

periyot 

 

Proje Başlığı Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim Alanlarında 

Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot Türlerinin ve 

Yoğunluklarının Belirlenmesi ile Dev Horoz İbiği 

(Amaranthus palmeri S. Wats. ), ve İri Yapraklı Sütleğen 

(Euphorbia heterophylla L.)’nın Gelişme Biyolojileri ve 

Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/1549 

Proje Lideri Özcan TETİK 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Adana 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 35.000 TL 

2021: 15.000 TL 

2022:   5.000 TL 

Proje Özeti: Yerfıstığı Adana’da buğday, mısır, ayçiçeği ve pamuktan sonra en fazla ekim alanına 

sahip olup beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Adana ve Osmaniye Türkiye de yerfıstığı ekimi 

yapılan iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Yerfıstığı tohumları; içerdiği yağ, protein, 

karbonhidrat, vitamin ve madensel maddeler ile insanlar ve hayvanlar için değerli bir besin 

kaynağıdır. Yerfıstığı baklagiller familyasından olduğu için yeşil bitki aksamı önemli bir yem 

bitkisidir. Son yıllarda pestisitlere karşı oluşan direnç problemi, tarımın önemli sorunlarından bir 

tanesidir. Özellikle yabancı otlardaki direnç problemi için ekim nöbeti önemli bir kültürel mücadele 

ve kesinlikle uygulanması gereken bir yöntemdir. Bu nedenle yerfıstığı ekim nöbetinde 

kullanılabilecek önemli bir kültür bitkisidir. Ayrıca, Ülkemizde ve özellikle Çukurova Bölgesi’nde 

yerfıstığı yabancı ot problemleri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Yerfıstığında yabancı otlar ile 

mücadele ekimle birlikte başlar. Bu yüzden yabancı otlar ile mücadele yerfıstığı yetiştiriciliğinin 

önemli bir parçasıdır. Yazlık bir ürün olduğu için yazlık dar ve geniş yapraklı birçok yabancı ot türleri 

görülmektedir. Ayrıca son zamanlarda iklim değişikliği ve birçok neden ile yeni yabancı ot türleri 

birçok üründe olduğu gibi yerfıstığında da görülmeye başlanmıştır. Dev horoz ibiği (Amaranthus 

palmeri), Dikenli horoz ibiği (Amaranthus spinosus) ve İri yapraklı sütleğen (Euphorbia heterophylla) 

bu yabancı otlardan bazılarıdır. Son yıllarda görülmeye başlanan bu yabancı otların zarar durumunun 

ve mücadele için biyolojilerinin, özellikle Çukurova Bölgesi’nde doğa koşullarında yaşam 

döngülerinin belirlenip ona göre mücadele zamanın ortaya konulması gereklidir.  

Bu çalışmada yerfıstığında sorun olan yabancı otların belirlenmesi ve yabancı otlar ile kimyasal 

yollarla mücadelenin etkinliği ortaya koymak için arazi şartlarında Pyroxasulfone, Benfluralin, 

Bentazone+Imazamox etkili maddeli herbisitler çapa ile entegre edilerek uygulanacaktır. Adana ve 

Osmaniye İlleri yerfıstığı üretim alanlarında ana zararlı yabancı ot türlerinin ve yoğunluklarının 

belirlenmesi amacı ile yerfıstığı ekim alanlarında bölgeyi temsil edecek şekilde belirlenmiş rotalar 

doğrultusunda Temmuz ve Ağustos aylarında örnekleme yapılmıştır. Alınan veriler değerlendirilmiş 

ve yabancı otların rastlama sıklıkları hesaplanmıştır. 

 

8. 

 

8. BİLGİ PROJELERİ 

 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Mısır ve Pamukta Yabancı Ot Kontrolünde Derin Öğrenme 

Yöntemiyle Hassas İlaçlama Makinesi Prototipi 

Geliştirilmesi (BİLGİ) 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje - 



Projeyi Teklif Eden Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Oğuz Fehmi ŞEN 

Proje Yürütücüsü İdris USLU 

Merve ETÖZ 

Önder ÖZAL 

Sinan ARAS 

Tuncay TOPDEMİR 

Esra SINAV 

Gürkan Güvenç AVCI 

Dr. Yıldız SOKAT (Kurum Sorumlusu) 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ETAE 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü  

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 47.250  

2023:78.500   

Genel Toplam 125.750 

Proje Özeti:Yabancı otlar, tüm dünyada verim ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen ve tarım arazilerinde 

genellikle istenmeyen bitkilerdir. Kültür bitkileriyle besin, su, ışık ve alan rekabetine girmesi sonucu 

verimde % 20-60 arasında düşüşe neden olabilmektedirler. Bunlarla yapılan mücadelede kimyasal, 

mekanik, kültürel, biyolojik ve bazen de yakarak yok etme gibi fiziksel yöntemler uygulanmaktadır. 

Herbisitlerin kullanıldığı kimyasal mücadele yöntemi günümüzde en sık başvurulan etkili bir yöntemdir. 

Ancak, herbisit uygulamasında tüm tarım arazisi ilaçlandığından toprak ve su kaynaklarına, ekolojiye 

zararlı etkiler meydana gelmektedir. İçeriğinde bulunan tehlikeli kimyasal maddeler, bunlarla ilaçlanan 

kültür bitkileriyle beslenen insanlara ve hayvanlara kadar ulaşabilmektedir. Seçici herbisitler, bunlara 

dayanıklı olsalar dahi kültür bitkilerinde değişen oranlarda fitotoksisiteye neden olarak verim ve kalitede 

düşüşe neden olabilmektedir. Gerçekleştirilecek olan bu proje ile herbisitlerin yalnızca hedef alınan 

yabancı otlara uygulanması, boş toprak yüzeyi ve kültür bitkilerine ilaç temasının önlenmesi suretiyle 

uygulanma miktarının azaltılması hedeflenmektedir. Bunun için son yıllarda her alanda kullanımı hızla 

yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi kullanılacaktır. Bu teknoloji alanında fotoğraf, video gibi dijital 

görüntülerdeki belirli bir deseni tespit etmeye yarayan evrişimsel sinir ağı (ESA) yöntemi kullanılacaktır. 

Geliştirilmesi düşünülen ilaçlama makinesi prototipine kamera sensörleri yerleştirilerek yabancı otların 

konumu tespit edilecek ve ilaçlama makinesi üzerinde birbirinden bağımsız çalışan ilaçlama memeleri 

ile sadece hedef bitki üzerine geldiğinde açılıp kapanacaktır. Bu sayede kullanılan herbisit miktarının 

büyük oranda azalacağı tahmin edilmektedir. Araştırma, yabancı ot mücadelesinin önemli olması ve 

bölgemizde ekonomik değerinin yüksekliği nedeniyle mısır ve pamukta yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler   Derin öğrenme, hassas tarım, yabancı ot ilaçlama, mısır, pamuk, ESA 

 

Proje Adı Damla Sulama-Tava Sulama Yöntemlerinin Kullanıldığı 

Çeltik Alanlarında Biyotik Faktörlerin Belirlenmesi ve 

Agroekosistemin Yönetimi 

Proje Türü Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Çeltik Entegre Mücadele 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürülüğü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş BASF-TÜRKİYE 

ADAMA-TÜRKİYE 

AGROBEST-GRUP 

Proje 

Koordinatörü/Lideri/Yürütücüsü 

Birol MIHCI (Ufuk ÇATIKKAŞ) 

Proje Yürütücüsü Erkan YILMAZ, Ekrem KAYA, Hakan ÖRNEK, Dr.Yeşim 

EĞERCİ, Ufuk ÇATIKKAŞ, Deniz AKPINAR, Bülent 

TURAN, Dr.Gürkan BAŞBAĞCI, Mehmet ÖZBAYRAK, 

Gülçin ERCAN, Kaan ALTAŞ, Banu TÜLEK, Önder 



BAYTEKİN, Onur GÖKTEPE, Serdar ÇOBAN, Figen EFİL, 

Volkan CAN, Sare Belgin ÇIVGIN, Prof.Dr.Ferit TURANLI, 

Prof.Dr.Hüsrev MENNAN, Dr.Süleyman Gürdal 

TÜRKSEVEN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne 

Meriç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Ege Üniversitesi Bitki Koruma 

19 Mayıs Üniversitesi Bitki Koruma 

 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2022-2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1)Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü İçin 

İstenilen Bütçe:  

1.Yıl: 98.000 TL    

2.Yıl: 92.000 TL  

3.Yıl: 73.000 TL 

2) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İçin 

İstenilen Bütçe:  

1.Yıl: 95.000 TL   

2.Yıl: 90.000 TL 

3.Yıl: 73.000 TL 

3) Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

İçin İstenilen Bütçe:  

1.Yıl: 97.000 TL    

2.Yıl: 92.000 TL  

3.Yıl: 73.000 TL 

Proje Özeti: Dünyadaki insanların yarıdan fazlasının ana besin kaynağı olan çeltik; sulama suyu 

bulunduğu sürece ülkemizin sahip olduğu uygun iklim şartları altında Marmara, Karadeniz ve Ege 

Bölgesi’nde son yıllarda ekimi hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Çeltik yetiştiriciliği yapılan 

bu bölgelerde sulama sistemlerindeki değişikliklere bağlı olarak yeni agroekosistemler meydana 

gelmekte ve bitki koruma ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Bitki sağlığı ile ilgili sorunların 

belirlenmesi ve çözüm önerileri hem geleneksel sulama yöntemi olan tava usülü hem de modern sulama 

yöntemi olan damla usülü sulama yapılan çeltik alanlarında ortaya konulacaktır. Çalışmalar çeltik 

ekiminin yoğun olarak yapıldığı Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 2022-2024 yıllarında 

yürütülecektir. Çeltik alanlarında verimi etkileyen birçok bitki koruma sorunu bulunmaktadır. Bunlar 

arasında arthropodlar, funguslar, yabancı otlar ve bitki paraziti nematodlar yer almaktadır. Planlanan bu 

çalışma ile proje kapsamındaki illerde zararlı artropod türleri, bu türlerin doğal düşmanları 

belirlenecektir. Yapılacak sürveyler ve agroekosistemdeki türlerin karşılaştırma sonuçlarına göre; 

ekonomik anlamda zarar yapan arthropod tür veya türlere karşı mücadelesine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. Damla sulama ve tava sulama yöntemleri ile çeltik yetiştirilen alanlarda, fungal hastalık 

çıkış oranları arasındaki farklar ortaya konulacak, çeltik bitkisinde görülen hastalıklar açısından 

değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve hakim türlerin değişkenliğine göre mücadele stratejisinde 

modifikasyonlar yapılacaktır. Yabancı otlar, çeltik üretimindeki en önemli problemlerden birini 

oluşturmaktadır. Yabancı otları bilinçli bir şekilde kontrol altına almadan çeltikte iyi bir verim almak 

mümkün değildir. Çeltik tarımının diğer bir sorunu olan nematodlar ile çalışmada; zararlı nematod 

türlerinin yaygınlık yoğunluk ve mücadele yöntemleri güncel olarak ortaya konulacaktır. Çalışmadan 

elde edilecek sonuçlar tava ve damla sulama yöntemlerinin uygulandığı alanlara ait agroekosistemlerde 

zararlı, hastalık ve yabancı ot sorunlarına bütüncül çözüm oluşturarak en uygun mücadele metodunun 

seçimine ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler   Agroekosistem, Arthropod, Fungus, Yabancı Ot, Çeltik beyaz uç nematodu 

 

 

  



DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması (BİLGİ) 

Proje No TAGEM/TSKAD/G/19/A9/P3/01-1 

Proje Lideri Doç.Dr. Ulviye ÇEBİ (Ülkesel Koordinatör)/ 

Dr.Yıldız SOKAT (Kurum Sorumlusu) 

Ufuk ÇATIKKAŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma 

Enstitüsü  

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM-DSİ 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi Güdümlü Proje Kapsamında 

Proje Özeti: Günümüzde var olan sınırlı üretim kaynaklarına rağmen, tüketim ihtiyaçları gün geçtikçe 

artmakta ve insanoğlunun talebinin karşılanması zorlaşmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek 

amacıyla, insanlar ellerindeki kıt kaynaklarla daha fazla üretim yapabilmenin yollarını aramaktadırlar. 

İnsan ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rolü olan su kaynaklarının optimum bir şekilde 

kullanılarak tüketimi karşılayabilmek amacıyla ülke ve yöre koşullarında tarıma ayrılan kısıtlı su 

kaynakları ile birim alandan daha yüksek verim alabilmek için gerekli verilerin elde edilmesi 

gerekmektedir. 

Önerilen çalışmanın temel amacı Türkiye’de çeltik üretimi yapılan farklı bölgelerde Çeltik (Oryza 

sativa L.) yetiştiriciliğinde verimin arttırılması ve kullanılan sulama suyu miktarının azaltılması 

amacıyla modern ve yeni sulama teknolojileriyle (yüzey/yüzeyaltı damla sulama ve fertigasyon) 

uygulanan farklı sulama programlarının verim üzerine etkileriyle su kullanım randımanını ve optimal 

sulama programını geliştirmektir. Denemede geleneksel ve modern olmak üzere iki farklı sulama 

yönteminin karşılaştırılması esasına göre oluşturulacaktır. Projede yer alan Alt Projeler içerisinde 

Kırklareli ve Alatada denemelerde iki sulama yöntemi ana parselleri (yüzey altı ve yüzey üstü), alt 

parselleri üç sulama düzeyi yığışımlı buharlaşma değerlerine göre (I1=1.0, I2=1.25 ve I3=1.50) ve 

kontrol parseli (tava sulama yöntemi) olarak oluşturulacaktır. Diğer bölgelerde Deneme yüzey üstü 

damla ve geleneksel kapalı tava yöntemi (kontrol konusu) alt parselleri aynı şekilde üç sulama düzeyi 

yığışımlı buharlaşma değerlerine göre oluşturulacaktır. Araştırmalar tesadüf blokları deneme deseninde 

üç yinelemeli olarak incelenecektir. Elde edilecek verilerden yararlanılarak maksimum faydayı 

sağlayacak sulama programı hazırlanacaktır.  

Toprak ve su kaynaklarımız korunması hususu göz önüne alındığında, çeltik sulamasında alternatif su 

tasarrufu sağlayan sulama yöntemleriyle hazırlanacak sulama programları sayesinde bölgedeki su ve 

toprak kaynaklarının korunması sağlanacak, tasarruf edilecek su ile daha fazla alan sulanabilecek ve 

verimde artış sağlanabilecektir. Bunun da beraberinde çiftçi ekonomisine katkı, bölge kalkınmasına ve 

dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağı çok açıktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü talebi ve Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce,  Kırklareli 

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülmek 

üzere Kızılırmak, Bafra, Tarsus, Kırklareli, Menemen’de alt projeleri planlanan ülkesel proje 

kapsamında, Genel Müdürlüğümüz’ün 07.05.2019 tarih ve 50411936-604.01.01-E.1443714 sayılı 

yazıları ile Müdürlüğümüzden Dr. Yıldız SOKAT ve Ufuk ÇATIKKAŞ görevlendirilmiştir. 09.04.2019 

tarihinde yapılan toplantıda; denemelerde çeltik ekimi yapılmadan 1-2 gün önce Clomazone 480 g/l EC 

aktif  maddeli herbisit toprağa uygulanması, denemelerde IMI toleranslı Rekor CL çeltik çeşidi 

kullanılması ve çeltik 1-3 yapraklı olduğunda, ekimden yaklaşık 20 gün sonra İmazamox aktif maddeli 

herbisit uygulaması, bu temel ilaçlamalar yapıldıktan sonra, projede yer alacak zirai mücadele 

konusunda uzmanlar, denemeleri takip ederek bahsi geçen herbisitlerin yeterli olmadığı durumlarda 

görülen yabancı otlara karşı uygun ilaçlama programlarını oluşturması kararlaştırılmıştır. Projede alınan 

kararla doğrultusunda Ülkesel Koordinatör (Kırklareli proje lideri) ve İzmir Proje Lideriyle diyoloğa 

geçilmiş ve yabancı ot çalışmaları takip edilmiş, gerektiği durumlarda arazide incelemeler yapılarak 

yabancı ot yoğunluğuna ve türüne göre ilaçlamalar hakkında önerilerde bulunulmuştur. 



 

Proje Başlığı Ege Bölgesi’nde Açık Alanda Yetiştirilen Biberde Sorun 

Olan Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)’un 

Epidemiyolojisi ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesine 

Yönelik Araştırmalar 

Proje No  

Proje Lideri/Yürütücüleri Sabriye ÖZDEMİR 

Dr. Tülin KILIÇ 

Dr. Yıldız SOKAT 

Dr. Serpil ERİLMEZ 

Yasemin HACIALİOĞLU 

Dr. Işıl ÖZDEMİR 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020:25.000 TL 

2021:25.000 TL 

2022:15.000 TL 

Proje Özeti: İçerdiği zengin mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir 

yere sahip olan biber (Capsicum annuum L.) dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan 

tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Son yıllarda üreticilerin şikayetleri ve bazı İl Müdürlüklerin 

(Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa) Enstitümüze yapmış oldukları yazılı talepleri doğrultusunda 

yerinde incelemeler yapılmış ve belirti gösteren biber bitkilerinden alınan yaprak örneklerin Hıyar 

mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus, CMV) ile enfekteli oldukları belirlenmiştir. Yapılan tarla 

gözlemleri ve üreticilerin şikâyetleri değerlendirildiğinde, önceki yıllara göre, açık alan biber ekiliş 

alanlarında CMV’nin yaygınlığında ciddi boyutlarda artış olduğu gözlenmiştir. Bahsedilen bu durumlar 

göz önüne alınarak, CMV’den kaynaklanan hastalıkların gelecekte biber üretiminde daha da büyük 

sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle bu etmenin epidemiyolojisinin ve mücadele olanaklarının bir 

araştırma projesi kapsamında incelenmesine karar verilmiştir. 

Teklif edilen proje kapsamında CMV’nin biber tohumlarındaki varlığı, lokalizasyonu, tohumla taşınma 

durumu ve vektörü olan yaprakbiti türleri ve yaygınlıkları belirlenecektir. Bitki gözlemleri ve tarlalara 

yerleştirilecek sarı renkli su tuzakları ile CMV’nin taşınmasında rol oynayan yaprakbiti türleri ve üretim 

dönemi süresince vektör yaprakbiti populasyon yoğunluğu izlenerek populasyonun söz konusu virüs 

ile ilişkisi belirlenecektir. CMV’nin yayılmasını önlemek amacı ile bariyer bitkisi olarak mısır veya 

sorgumun etkinliği araştırılacak ve ortaya konacaktır. Ayrıca, virüsün üretim alanlarında inokulum 

kaynağını oluşturabilecek yabancı ot türleri, yaygınlıkları ve yoğunlukları belirlenecektir. CMV’nin 

yıldan yıla geçişinde yabancı otların rolünü belirlemek için virüsün bu otların farklı fenolojik 

dönemlerindeki varlığı araştırılacaktır. Bunların yanı sıra Türkiye’de açık alan biber yetiştiriciliğinin 

önemli bir kısmının yapıldığı Ege Bölgesinde CMV ile birlikte Zirai Karantina Yönetmeliğinde yer 

alan (INSV, TSWV, PVY, PVX) ve tohumla taşınan (TMV, AMV, PMMoV) bazı virüslerin mevcut 

durumları ortaya konacaktır. 

Araştırma sonucunda virus (CMV) – vektör (yaprak biti) - yabancı otlar arasındaki çoklu ilişkilerin ve 

etkileşimlerin yanı sıra, virüs ile mücadelede bariyer bitki kullanımının etkinliği Türkiye’de ilk defa 

detayli olarak araştırılacak ve ortaya konacaktır. Ayrıca bazı virüslerin varlığı kapsamlı bir şekilde 

araştırılacak ve güncel durumları ortaya konacaktır. Proje sonucunda üreticilerimize ve teknik 

elemanlara virüsün epidemiyolojisi ve önlem yolları ile ilgili bulgular aktarılacak ve hastalığın 

mücadelesine yönelik katkıda bulunulacaktır. 

 

  



Proje Başlığı Amaranthus Palmeri’ nin Gediz Havzasında Yaygınlık ve 

Yoğunluğu ile Havzada Önemli Olan Bazı Tarla Bitkilerinde 

Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Proje No TÜBİTAK 1001 - 119O525 

Proje Lideri Ufuk ÇATIKKAŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü–Bornova 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020-31/12/2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi - 

Proje Özeti: İstilacı karaktere sahip, Türkiye florasına yeni dahil olan Amaranthus palmeri’nin 

ülkemizde ilerleyen zamanlarda büyük sorunlar oluşturacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yabancı 

otun, Gediz Havzası’nda mevcut durumunun tespiti, sorunun ne aşamada olduğunun belirlenmesi 

amacıyla survey çalışmaları düzenlenecektir. Böylece bölgedeki zarar yaptığı kültür bitkileri ve 

yaygınlığının durumu belirlenecektir. Ayrıca tarım dışı alanlardaki varlığı tespit edilecek olup, kısa 

sürede yayılabilen bu istilacı yabancı otun ileride yapabileceği zararların anlaşılması için yayılma 

durumunu belirten haritalanması sağlanacaktır. Bölge açısından önemli olan ayçiçeği (Helianthus 

annuus L.), pamuk (Gossypium hirsutum L.), mısır (Zea mays L.) ve domates (Lycopersicon esculentum 

Miller) kültür bitkilerinde uygun mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için mücadele olanakları 

araştırılacak ve en uygun kimyasal yöntem hakkında bilgi sahibi olunacaktır.  

Kimyasal mücadelede, projede ele alınan kültür bitkilerinde tek yıllık, geniş yapraklı yabancı otlara 

ruhsatlı herbisitlerle sera koşullarında saksı denemesi ve başarılı bulunan herbisitlerle bölgede tarla 

koşullarında denemeler kurulacaktır. Tarla koşullarında da uygulanan çalışmalardan en uygun 

mücadele yöntemi/yöntemleri ortaya konulacaktır.  

Çalışmadan elde edilecek sonuçların gerek ülkemiz gerekse dünya literatürüne katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca çalışma sonuçları ülkemizde henüz sınırlı bölgede sorun olmaya başlayan bu 

yabancı ot türünün yayılmasının önlenmesine yönelik bilgi edinilmesi açısından önemli katkılar 

sağlayacaktır.  

Gediz havzasında A. palmeri’nin yaygınlık ve yoğunluğu belirlendi. 3 farklı lokasyonda saksı 

denemeleri kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLAÇ VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI 

ÇALIŞMA GRUBU 

 

1. Ülkesel Proje Adı 
ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ 

 Koordinatörü  

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Adı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçuçu Yağlarının Antepfıstığı Psillidi 

Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim 

Projesi 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Dr. Hakan USANMAZ 

Proje Yürütücüsü Dr. Yasemin Bengü ŞAHAN 

Dr. Mustafa ALKAN 

Dr. Öğt. Üyesi Yusuf BAYAR 

Prof. Dr. M.Murat ASLAN 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-30.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2022: 6.500       2023:  6.500    2024: 6.500 

Proje Özeti: Antepfıstığının anavatanı ve kültür merkezi Türkiye, İran ve Afganistan'dır. 

Antepfıstığı, dünyada kuzey ve güney yarıkürelerinin 30-45 paralellerinin uygun mikroklimalarında 

yetişmektedir. Dünya antepfıstığı üretiminde ülkemiz İran ve A.B.D’den sonra 3. sırada gelmektedir. 

Özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesi antepfıstığı yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemiz üretiminin yaklaşık %95’i bu bölgede gerçekleşmektedir. 

       Antepfıstığı alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen faktörler içerisinde hastalık ve zararlılar önemli 

bir yer tutmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, ülkemizde Pistacia türleri 

üzerinde bulunan birçok böcek ve akar türleri saptanmıştır. Üç ayrı bölgede dört ayrı çalışma yapılmış 

ve 40'ın üzerinde zararlı böcek ve akar türü saptamışlardır. Bulunan türlerin ancak 20 kadarının 

ekonomik önemde zarar yaptıkları bilinmektedir. 

        Antepfıstığı psillidi ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında bulunmaktadır. Beslenme 

zararı sonucunda yoğun yaprak dökülmelerine neden olduğu için bitkinin gelişimi yavaşlamakta, aynı 

yılın verim kaybına neden olduğu gibi gözleri dökerek bir sonraki yılın da ürününe zarar vermektedir. 

Zararlı son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı alanlarında ciddi anlamda zarar 

meydana getirmiştir. Antepfıstığı psillidi 2000’li yılların başında tek ilaçlama ile kontrol altına 

alınırken son yıllarda ilaçlama sayısında ciddi artışlar (6-8 defa) olmuştur. Yoğun kimyasal ilaç 

kullanımı hem zararlının zaman içinde direnç kazanmasına sebep olabileceği gibi ülke ekonomisine 

ve çevreye ciddi olumsuz etkile sebep olmaktadır. Dünya tüm tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı 

mücadelesinde kimyasal mücadeleden vazgeçmeye başlamıştır.  

       Bu çalışma ile Thymus spp., Thymbra spicata, Salvia spp, Foeniculum vulgare, Ocimum 

basilicum, Laurus spp., Artemisia dracunculus, Salvia rosmarinus, Anethum graveolens, Metha spp., 

Humulus lupulus bitkilerine ait bitki ekstakları ve uçucu yağları kullanılarak Antepfıstığı 

mücadelesinde sentetik insektisitlerin yerini alabilecek doğayla dost, maliyeti düşük, dışa 

bağımlılığımızı azaltacak bir bitkisel insektisit yada repellent etki gösterebilecek bir ürünün elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler   Antepfıstığı, Agonoscena pistaciae, bitki ekstraktı, uçucu yağ 



 

2. 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 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin  Bütçesi 47.000 TL 

Proje Özeti: Bu projenin amacı, sürdürülebilir ve güvenli bitkisel üretimde sıkça gündemde olan MRL 

(Maksimum Rezidü Limiti) üzerindeki pestisit kalıntılarının, çok sayıda pestisit ile yaprak gübresi, bitki 

gelişim düzenleyicisi, yayıcı-yapıştırıcıların, penetratör/aktivatör, pH düzenleyicilerle karışımlarından 

kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve pestisit aktif maddelerinin parçalanma sürecine etkilerini 

irdelemektir.  

Bu hedefe ulaşmak için, önce laboratuvar koşullarında, pestisitlerin birbirleriyle daha sonra, yaprak 

gübresi, bitki gelişim düzenleyicisi, yayıcı-yapıştırıcısı, penetratör/aktivatör ve pH düzenleyicilerle 

karışımları sonucunda pestisitlere olan etkileri fiziksel ve kromatografik analizlerle belirlenecektir. Bu 

sayede hem pestisit preparatlarının, hem de bunlara eklenilen diğer ürünlerin karışımlarının uygun olup 

olmadığı, karıştırılması uygun görünen karışımlardaki aktiflerin daha ilaçlama deposunda 

parçalanmaya başlayıp başlamadıkları da belirlenmiş olacaktır. 

Çalışmanın ikinci ana asıl hedefi ise, arazide bağ alanlarında hem yaprak, hem de meyve hasadı 

döneminde karışım halinde kullanılan pestisitlerin parçalanma sürecini ortaya koymaktır. Böylece 

karışımlar halinde kullanılan pestisitlerin, etiketlerinde belirtilen bekleme süresinde herhangi bir 

değişim olup olmadığı anlaşılacaktır. Bu arada, bitki gelişim düzenleyici, yayıcı-yapıştırıcı, yaprak 

gübresi, penetratör/aktivatör, pH düzenleyicilerle hangisinin ve/veya hangilerinin pestisitlerin 

parçalanma sürecine daha fazla etki ettikleri de belirlenmiş olacaktır. 

Yapılan çalışmada denemelere alınan BKÜ (Bitki Koruma Ürünü) seçiminde ise, söz konusu dönemde 

çok sık ve karışım halinde kullanılan ve kalıntı problemi yaratabilecek pestisitler göz önünde 

tutulmuştur. Ayrıca, bağda kullanım miktarı, ihracatımızda sorun olması, bugüne kadar yapılan kalıntı 

izleme çalışmalarında bulunma durumu, Ulusal Maksimum Kalıntı Limitinin (MRL) yayınlanmış 

olması gibi kriterler de göz önünde tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler Pestisit, bitki gelişim düzenleyicisi, yaprak gübresi, yayıcı-

yapıştırıcı, bekleme süresi 

 

 

 

 



3. Ülkesel Proje Adı PESTİSİTLERE KARŞI DİRENCİN TESPİTİ, HARİTALANMASI VE YÖNETİMİ 

 Koordinatörü Dr. Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE) 

 

 

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

 

SONUÇLANAN PROJELER  

 

Proje Adı 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 Yürütücü Kuruluş BATEM 

Proje Lideri Musa KIRIŞIK 

Proje Yürütücüleri Dr. Emine TOPUZ 

Tuba KAHRAMAN 

M. Murat YEŞİLIRMAK 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2018-31/12/2020  

Projenin Toplam Bütçesi 26.000 TL 

Proje Özet: Örtüaltı karanfil yetiştiriciliğinde Antalya ili ülkemizin toplam üretiminin %52.5’ sini 

sağlamasıyla lider durumdadır. Nitekim, Türkiye’nin karanfil ihracatının % 94’ünü Antalya ili 

yapmaktadır. Ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan karanfilin ihracattaki en büyük sorunu ise 

karantina etmeni olan Frankliniella occidentalis bulaşıklığı sebebiyle ürünlerin gönderilememesi 

veya geri dönmesidir. F. occidentalis’in kısa sürede yaşam döngüsünü tamamlaması ve Antalya 

ekolojik şartlarının uygunluğu zararlı ile sürekli mücadele gereğini ortaya çıkarmaktadır.  Dolayısıyla 

üreticilerin yoğun kimyasal kullanımı ile zararlıda direnç oluşması muhtemeldir. Bu bağlamda, 

ülkemizde karanfilde F. occidentalis’e karşı ruhsatlı insektisit (methiocarb, formetanate 

hydrochloride) ve karanfilde F. occidentalis’e karşı ruhsatlı olmayan fakat üreticilerin yoğun olarak 

kullandıkları, aynı zamanda sebzelerde trips türlerine ruhsatlı kimyasallar (azadiracthin, malathion ve 

spinosad) zararlıya karşı güncel duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve ayrıca F. occidentalis ile 

mücadele zamanı örtüşen diğer zararlılara karşı kullanılan kimyasalların(pyridalyl) test edilmesi 

önem arz etmektedir. Bu çalışma ile 2018-2020 yıllarında Antalya ilinde karanfil üretiminin yoğun 

yapıldığı lokasyonlardan alınan popülasyonların yaprak daldırma metodu ile bu kimyasallara karşı 

duyarlılık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yürütülen çalışma neticesinde; spinosad’ a 

karşı (11.0 - 28.6 kat), methiocarb’a (2.1 - 2.7 kat), malathion’a (2.05 - 4.21 kat), azadiracthin’e (3.0 

- 7.0 kat), formetanate hydrochloride’e (2.75 - 3.89 kat) ve pyridalyl’e (2.75 - 3.89 kat) karşı direnç 

tespit edilmiştir.  Çalışma sonucunda yüksek spinosad direnci tespit edildiği için direnç yönetimi 

amacıyla spinosad+ formetanate hydrochloride denemeleri kurulmuştur. Spinosad+ formetanate 

hydrochloride’e karşı ise 4.35 ile 9.09 kat direnç tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tüm aktiflere karşı 5 

lokasyonda da direnç tespiti yapılsa da karışım ilaç kullanımı gibi direnç yönetim metotları 

kullanılarak direnç düzeyinin azaltılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler Frankliniella occidentalis, karanfil, direnç, insektisit 

 

 

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 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2017-31.12.2020  

Projenin Toplam Bütçesi 34.000 TL 

Proje Özeti:  

Marul üretiminde sorun olan zararlılardan en önemlilerinden biri de yaprakbitleridir. Yaprakbitlerinin 

yaşam döngülerinin kısa olması ve hızlı üreme gücüne sahip olmaları nedeniyle sıkça sentetik insektisit 

kullanılmakta, etki mekanizması aynı olan insektisitlerin yaygın ve yoğun kullanımı sonucunda da direnç 

gelişimi gözlenebilmektedir. 

Çalışmada öncelikle Ege Bölgesi’nde marul üretim alanlarında en yaygın görülen yaprakbiti türü 

Nasonovia ribisnigri olarak belirlenmiş ve belirlenen türün acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin ve 

spirotetramat aktif maddelerine hassasiyetleri biyoassay yöntemlerle araştırılmıştır. Eşik doz uygulanan 

70 farklı arazi popülasyonunda en yüksek duyarlılık azalışı 2.38 kat ile acetamiprid aktif maddesine karşı 

İzmir ili, Menemen ilçesi, İğnedere bölgesinden getirilen popülasyonda belirlenmiştir.  

Dikkate değer düzeyde direnç tespit edilemediğinden N. ribisnigri’nin bazı arazi popülasyonlarının 

geriye ve ileriye seleksiyonuyla daha hassas ve daha dirençli popülasyonları elde edilmiş, bu 

popülasyonların RNA izolasyonu yapılmış, gen dizilimleri belirlenip hassas ve dirençli popülasyonlar 

arasındaki gen farklılıkları ortaya konulmuştur. 

 

 

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. 

 

 

Proje Adı Ticari Domates Çeşitlerinin Metribuzin’e Hassasiyet Düzeylerinin 

Belirlenmesi (BAP-14B0447002) 

Proje No BAP-14B0447002 

Proje Yürütücü Kuruluş Ankara Üniversitesi 

Proje Lideri Prof. Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK 

Proje Yürütücüleri E. Arzu ELİBÜYÜK 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Ankara Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2014 ile 31/12/2019 

Projenin Toplam Bütçesi 20.000 TL 

Proje Özet: Domates (Solanum lycopersicum L.) insan beslenmesinin önemli ve vazgeçilmez tarım 

ürünlerinden biridir. Türkiye dünya domates üretiminde önemli bir paya sahip olup Çin, Hindistan ve 

ABD’nin ardından 4. sırada yer almaktadır.  Gerek sera ve açık alanda olsun yabancı otlar domates 

üretiminde üretimi düşüren önemli bir unsurdur. Domates ekiliş alanlarında yabancı ot mücadelesi 

ağırlıklı olarak mekanik ve kimyasal mücadele yöntemleri üzerine oturtulmuştur. Bununla birlikte 

ucuz, etkili ve daha hızlı sonuç alınması anlamında kimyasal mücadele günümüzde yabancı ot 

kontrolünde en çok kullanılan yöntemdir. Metribuzin yurdumuzda domates, soya fasulyesi ve 

patateste çıkış öncesi ve çıkış sonrası özellikle geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan 

bir herbisittir. Domates çeşitlerinin metribuzine hassasiyet düzeylerini belirlemek için Serik 

(Antalya), Karacabey (Bursa), Bergama (İzmir), Pazar (Tokat) ve Ayaş’ta (Ankara) domates tarımı 

yapılan ancak daha önceden metribuzin kullanılmamış bölgenin tipik toprak özelliğini gösteren 

sahalardan toprak örnekleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan metribuzinin farklı dozları 1/32X, 1/16X, 

1/8X, 1/4X, 1/2X, X ve 2X (X: Tavsiye dozu) dozlarda toprağa karıştırılmıştır (X: Tavsiye dozu, 30 

g ticari preparat/da). Çalışmada 14 domates çeşidi değerlendirilmiştir. Değerlendirmede domates 

çıkışından 30 gün sonra bitkinin kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, toprak üstü aksamının yaş ve kuru 

ağırlıkları ele alınmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler doğrusal olmayan regresyon analizi ile 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu ele alınan çeşitlerden Atazade ve Albeni tolerant; Kokteyl, 

Rio Grande, H 2274, XPH 5822, Hypeel 696, Hypeel 303 ve Captiva orta tolerant; Falcon Sonata, 

Mira, Ferman ve Sevda çeşitleri de hassas olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler Domates, Metribuzin, Tolerans 

 

 

 

 



 

 

 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Isparta ili elma bahçelerinde zararlılarda entegre mücadele 

olanaklarının araştırılması ve direnç yönetimi (Çatı Proje) 

 

Isparta ili elma bahçelerinde zararlı olan elma içkurdu 

(Cydia pomonella) populasyonlarının indoxacarb, 

deltamethrin ve emamectin benzoate karşı duyarlılık ve 

detoksifikasyon enzim düzeylerinin belirlenmesi (Doktora 

Projesi) 

Proje Türü Entegre 

Bağlı Olduğu Proje - 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Mustafa Murat YEŞİLIRMAK 

Proje Yürütücüsü Mustafa Murat YEŞİLIRMAK 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Prof. Dr. Recep AY (Danışman) 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022-31.12.2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 130.000 

Proje Özeti: 

2018 yılı FAO verilerine göre dünyada 86.142.197 ton üretilen elmanın 3.625.960 tonu 

Türkiye’de üretilmektedir. Isparta ilinde üretilen elma ülke ticaretine konu olan elmanın 

%20’sini oluşturmaktadır. Elma yetiştiriciliğinde meyve kalitesini etkileyen birçok zararlı 

bulunmaktadır. Bu zararlılar arasında elma içkurdu doğrudan meyvede zarar yapan ve 

meyvenin satılamaz hale gelmesine neden olan en önemli elma zararlısıdır. Günümüzde 

üreticiler tarafından en çok kullanılan yöntem kimyasal savaşımdır. 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 olmaktır. 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. 

Bunların tercih edilmesiyle direnç daha da artmakta ve sorun bir kısır döngüye dönüşerek 

içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Bu çalışmada; elma bahçelerinin ana zararlısı olan 

Cydia pomonella’nın, yaygın kullanılan indoxacarb, deltamethrin ve emamectin benzoate aktif 

maddeli ilaçlara karşı duyarlılık düzeyleri biyoassay denemeleri ile ortaya koyulacak ve 

dirençli popülâsyonlarda esteraz, glutatyon S– transferaz (GST), sitokrom P450 

monooksigenaz enzim düzeyleri biyokimyasal yöntemler kullanılarak incelenecektir. Bu 

enzim düzeyleri ile direnç arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ayrıca değişik 

sinerjistler kullanılmak suretiyle bu enzimlerle direncin ilişkisi araştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler   Cydia pomonella, elma içkurdu, insektisit direnci, sinerjist, esteraz, 

sitokrom P 450, glutatyon S-transferaz 



 

 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında Aphis gossypii Glover 

(Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının Dimethoate ile 

Lambda-cyhalothrin’e Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi ve 

Direnç Yönetimi  

Proje No TAGEM/BSAD/B/20/A2/P2/1537 (1. Yıl) 

Proje Lideri Dr. Okan ÖZGÜR 

Proje Yürütücü Kuruluş Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2021 (1. Yıl) 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl: 40.000 TL 2. Yıl: 5.000 TL 3. Yıl:5.000 TL 

Proje Özeti: Aphis gossypii Glover önemli bir pamuk zararlısı olup, mücadele edilmediğinde 

büyük oranda zarara neden olabilmektedir. Dünyada güncel olarak afidlerin kontrolünde karbamat, 

organofosfat, endosülfan, neonikotinoid, pymetrozin, piretroid, diafenthiuron ve parafin yağlar 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Adana’da pamuk alanlarında sorun olan A. gossypii’ye karşı yaygın 

olarak kullanılan organikfosfat ve piretroid grubundan insektisitlerin direncinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Direncin belirlenmesi iki yıl boyunca biyoassay, biyokimyasal ve moleküler 

yöntemlerle araştırılacaktır. Pamuk alanlarında periyodik olmayan çıkışlarla en az dört popülasyon 

elde edilen A. gossypii bireyleri, laboratuvarda kültüre alınacaktır. Denemelerde organikfosfat 

grubundan dimethoate ve piretroid grubundan lambda-cyhalothrin, kullanılacak ve LC50 değerleri 

belirlenip direnç düzeyleri ortaya konulacaktır. Bunun yanı sıra, Acetylcholinesterase (EST), 

Glutathion S-Transferas (GST) ve Sitokrom P450 monooksigenaz enzim aktiviteleri mikroplaka 

okuyucu spektrofotometre cihazı ile belirlenecektir. Çalışmanın diğer bir hedefi olarak, moleküler 

yöntemlerle organikfosfat ve piretroid gruplarına karşı direncin mutasyona bağlı durumu ortaya 

konulacaktır. Bu çalışma 2020 ve 2022 yılları arasında yürütülecektir. 

 

 

 

Proje Başlığı Lobesia botrana [(Denis & Schiffermuller 1775) (Lepidoptera; 

Tortricidae)]’nın Bazı İnsektisitlere Direncinin Moleküler 

Karakterizasyonu (Doktora Projesi) 

Proje No 521 

Proje Lideri Esra ALBAZ 

Proje Yürütücü Kuruluş Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 90.000 TL 

Proje Özeti: Çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici 

olmayışı, çok yıllık olması ve çoğatım veya üretim yöntemlerinin kolay oluşu gibi etkenler nedeniyle 

dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biri bağdır. Bağlarda sorun olan birçok zararlı bulunmakla 

birlikte özellikle bu zararlıların içinde Salkım güvesi (Lobesia botrana Denis & Schiffermuller 1775) 

(Lepidoptera; Tortricidae) üzüm üretimi yapan tüm Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de bağların ana zararlısıdır. Salkım güvesi, ürünü hem kalite hem de kantite yönünden 

etkilermektedir. Zararlıya karşı mücadelede biyoteknik ve biyolojik mücadele teknikleri uygulansa 

da üreticiler tarafından en çok uygulanan yöntem, gerek kolay uygulanması gerekse hemen sonuç 



vermesi nedeniyle kimyasal mücadele olmaktadır. Uygulama zamanı, sayısı ve kullanılacak ilaçlar 

bildirilse de ne yazık ki üreticiler, ürünü kaybetme korkusu nedeniyle, bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit 

uygulamaları yapabilmektedirler. Bu durumda da zararlılarda direnç gelişimi ortaya çıkmaktadır. 

Zararlı böcek populasyonlarında insektisitlere karşı direnç ile mücadele stratejilerinin 

geliştirilebilmesi için, dirence neden olan genlerin teşhis edilmesi ve metabolizmasının anlaşılması 

gerekmektedir. 

2018-2020 yılları arasında yürütülecek bu çalışmada daha önce hiç insektisit uygulanmamış 

ve çok yoğun insektisit uygulanmış bağ alanlarından toplanacak olan bazı insektisitlere hassas ve 

dirençli olması muhtemel Salkım güvesi popülasyonları iklim odalarında yetiştirilerek bu 

popülasyonlarda, bağda Salkım güvesine ruhsatlı insektisitlerden Deltamethrin, Indoxacarb ve 

Spinosad için önce biyoassay yöntemiyle LC50 ve LC90 değerleri belirlenecektir. Hassas ve dirençli 

olması muhtemel popülasyonlardaki söz konusu değerler karşılaştırılarak aradaki farkın en az 5-10 

kat olduğu durumda dirence neden olan gen bölgeleri belirlenmeye yani hassas ve dirençli 

popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklar moleküler teknikler kullanılarak saptanmaya 

çalışılacaktır. Şayet LC değerleri arasındaki fark yetersiz ise önce seleksiyon yöntemiyle 

popülasyonun söz konusu ilaçlara direnci laboratuvar koşullarında sağlanacaktır. Hassas ve dirençli 

olarak belirlenecek popülasyonlar cDNA kütüphanesi oluşturulması amacıyla yurt dışına 

gönderilecektir. Dizileri elde edilen genlerin anotasyonu, blast analizi, filogenetik analizi gibi 

biyoinformatik analizleri yapılarak dirence neden olan gen bölgelerindeki değişiklikler belirlenmiş 

olacaktır. 

 

 

Proje Başlığı Domates Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 

insektisit direncinin karakterizasyonu, metabolik dirençte rol 

oynayan aday genlerin belirlenmesi ve direnç yönetiminde 

insektisit karışımlarının araştırılması 

Proje No 119O917 

Proje Lideri Abdullah Emre ATIŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/02/2020-01/02/2021 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 31.200,00 TL 

Proje Özeti:  

İnsan beslenmesinde önemli yeri olan domates (Lycopersicon esculentum Mill.) üretiminde ülkemiz 

dünyada dördüncü sırada yer alırken, dünya domates ihracatında beşinci sırada yer alarak önemli bir 

ihracatçı ülke konumundadır. 2009 yılında ülkemizde Ege Bölgesinde tespit edilen Domates güvesi, 

Tuta absoluta (Meyric 1917) şu anda domates üretimini tehtit eden en önemli sorunlardan birisi haline 

gelmiştir. Karantinaya tabi bu zararlıya karşı en yaygın mücadele şekli insektisit uygulamalardır. 

Fakat  geleneksel  insektisitlerin yanında yeni nesil etki mekanizmalı e.g. spinosad, diamide ve 

indoxacarb insektisitlere yüksek oranda direnç geliştirdiği bildirilmiştir. Mevcut durumda ülkemizde 

de mücadeleye dair şikayetler gelmektedir. 2011 yılında ruhsat alan Voliam Targo 063 SC (45 g/l 

Chlorantraniliprole ve 18 g/l Abamectin)’nun kurumumuzda (TAGEM) yapılan çalışmalarda 

başlangıç toksisitesi  (LC50) 4.911 (3.501–6.699) ppm bulunmuştur. Durivo 300 SC (200 g/l 

Thiamethoxam ve 100 g/l Chlorantraniliprole) 2013 yılında ruhsat aldığı zaman başlangıç 

toksisitesi  (LC50) iki farklı popülasyon için 0.84 (0.24 – 2.48) ve 1.02 (0.75 – 2.04) ppm bulunmuştur. 

2018 yılında laboratuvarımızda yaptığımız denemeler sonucunda domates güvesinde Durivo ve 

Voliam Targo insektisitlerine karşı sırasıyla 813.522 (478.596-1807.186) ppm ve 17.801 (11.276-

26.205) ppm seviyede yüksek direnç tespit edilmiştir (Atış vd., 2019). Ayrıca yapılan moleküler 



çalışmalarda dirençten sorumlu G4903E ve I4746M mutasyonları bulunmuştur. Ülkemizde mevcut 

sorunu net bir şekilde ortaya koyan ve direnç yönetimine dair bir çalışma bulunmamaktadır.  

Bu amaçla bu çalışmanın birinci aşamasında Antalya’daki domates seralardan toplanacak 5 domates 

güvesi popülasyonuna yeni nesil etki mekanizmasına sahip olan spinosad, chlorantraniliprole ve 

indoxacarb etki maddeleri hassas popülasyon için belirlenen  ayırıdı doz (LC99) uygulanacaktır. Bu 

sayede etkinliği en düşük olan insektisit belirlenerek çalışma o insektisitin üzerinden ilerleyecektir. 

En az etkili insektisit belirlendikten sonra bioassay çalışmaları yapılarak popülasyonların direnci 

belirlenecektir. Çalışmanın ikinci aşamasında, henüz insektisit direnci açısından transkirptom verisi 

bulunmayan T. absoluta’da en dirençli bulunan popülasyonun RNA-seq ile transkriptom verisi elde 

edilecek. Hedef bölge direncine neden olan tanımlı mutasyonlar taranacaktır. Buna ek olarak 

metabolik dirençte rol oynayabilecek overexpress olmuş yeni aday genler belirlenecektir. Bu sayede 

zararlıya karşı etkili bir direnç programı oluşturulmasında gerekli olan ilk adımlar atılmış olacaktır. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında ise direnç yönetim programı kapsamında farklı etki mekanizmalı 

insektisit karışımlarının etkinlikleri, elde edilecek transkriptom ve bioassay verileri ışığında, 

araştırılacaktır. Bu sayede olası direncin tespiti, direnç gelişiminin geciktirilmesi ve domatesin 

üretiminin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. 

Başarılı sonuçlar alınması durumunda gereksiz ilaç kullanımının azaltılarak yoğun insektisit 

kullanımının insan, çevre diğer organizmalara olan zararı azaltılabilecektir. Etkisini kaybeden 

ilaçların tekrar kullanımları mümkün hale gelerek yeni sinerjistlerin tanımlanması ya da yeni 

bileşiklerin bulunması için yapılacak harcamalar önlenebilecektir. 

 

Proje Başlığı Batı Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera: Thripidae)’den Elde Edilen Ümitvar 

Entomopatojen Fungusların Arazi Koşullarında Zararlıya Karşı 

Etkinliklerinin Test Edilmesi 

Proje No 120O696 

Proje Lideri Musa KIRIŞIK 

Proje Yürütücü Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TUBİTAK 

Proje Başlangıç Yılı 15.11.2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 1 Yıllık Proje (TÜBİTAK 1002)  

Projenin Yıllara Göre Bütçesi Toplam Bütçe: 40.813,74 TL 

Proje Özeti: Laboratuvar şartlarında saldırgan olarak belirlenen 3 farklı izolatın (M48, M49, M50) 

arazi koşullarında da etkinliklerinin berlirlenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde ticari olarak 

kullanılan entomopatojen fungusların tamamı yurtdışından izole edilmiş preparatlar olup ithal 

edilmektedir. Buna karşın yapılan araştırmalar neticesinde yerel entomopatojen fungusların izole 

edildikleri bölgelerdeki zararlılara karşı daha başarılı oldukları bilinmektedir. Ülkemizde 

entomopatojen fungusların F. occidentalis üzerine etkisi konusunda çok sınırlı yapılan çalışma ve 

bilgi bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmaların çoğu ticari preparatlar kullanılarak veya farklı 

zararlılar üzerinden izole edilerek yapılmış çalışmalardır. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda 

F. occidentalis'den izole edilmiş ve etkinliği test edilmiş bir çalışmaya veya izolata rastlanılmamıştır. 

Bu nedenle yapılacak bu proje ile; ülkemizde tripsler üzerinden elde edilen izolatların, F. 

occidentalis'e karşı etkinlikleri belirlenecek ve bu izolatların moleküler metotlar ile tanılanması ve 

doğrulanması amaçlanmaktadır. 

 

 

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 01/01/2020   ile     31/12/2020   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 Yılı: 25.000   2018 Yılı: 15.000   2019Yılı: 15.000   2020 

Yılı: -         

Proje Özeti: Kurşuni küf hastalığı etmeni Botrytis cinerea (teleomorph Botryotinia fuckeliana) 

pek çok sebze türünde zarara sebep olabilen polifag bir patojendir. Örtü altı sebze 

yetiştiriciliğinde zarar yapan Botrytis cinerea Pers., bitkinin yaprak, gövde, çiçek veya 

meyvesinde enfeksiyon yaparak verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu hastalıkla mücadelede 

farklı etki mekanizmalarına sahip fungisitler kullanılmaktadır. Son dönemlerde bazı 

pestisitlerin yasaklanması veya kullanımının sınırlandırılması, birden fazla aktif madde içeren 

formülasyonların sayısında artış meydana getirmiştir. Bu projeyle, domates yetiştiriciliğinin 

yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinden izole edilen Botrytis cinerea izolatlarının fungisitlere 

karşı direncinin ve direnç oluşumuna neden olan mutasyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, fenhexamid, 

cyprodinil + fludioxonil ve pyraclostrobin + boscalid) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter test 

metodu ile belirlenmiş olup izolatların tamamının bu bitki koruma ürünlerine karşı duyarlı 

olduğu tespit edilmiştir. 2020 yılı PDGT’nda alınan karar doğrultusunda izolatlar arasından 

tesadüfi olarak seçilen 15 adet izolat ile tekrar petride radyal gelişim testi yürütülmüştür. 2021 

yılı içerisinde 2019 yılı PDGT’nda alınan karar doğrultusunda morfolojik ve patolojik olarak 

birbirine benzer özellikte olan B. cinerea ve B. pseudocinerea’nın ayırt edilmesine yönelik 

moleküler çalışmaların ve dirence bağlı mutasyonların moleküler karakterizasyonuna yönelik 

çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.  

 

 

 

Proje Başlığı Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden 

Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması 

Proje No TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P3/736 

Proje Lideri Dr. Rahşan AKPINAR, Gamze ERDURMUŞ 

Proje Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01 /01/2020 ile 01/01/2020   arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018 Yılı: 820.000   2019 Yılı: 680.000  2020 Yılı:-  

 2021 Yılı: - 

Proje Özeti: Bu proje ile Türkiye’deki Bal Arıları ve Bazı Yabani arı işletmelerinde görülen 

önemli bakteriyel, fungal, paraziter, viral enfeksiyonların ve Toksikolojik etkenlerin varlığı ile 

yaygınlıkları araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla; Enstitülere bağlı il ve ilçelerdeki arı 

işletmelerindeki kolonilerinden rastgele örnekleme yöntemiyle arı ve larvalı petek numunelerinin 

alınarak soğuk zincirle laboratuvara getirilmiş ve bu örnekler üzerindeki Bakteriyolojik, Fungal, 

Parazitolojik ve Viral etmenler teşhis edilmiştir. Arı ölümlerinin arttığı son günlerde arı ve bal 

peteklerinde olası pestisit kalıntılarının varlığını araştırmak için toksikolojik analizlerin yapılması da 

projenin hedefleri arasındadır. Ancak projenin bu kısmı ile ilgili ne yazık ki aşama kaydedilememiştir. 

Ayrıca bu  proje ile Türkiye’de ticari işletmelerde üretilen, seralarda kullanılan ve doğadan toplanan 

Bombus arıları da hastalık yönünden araştırılmıştır. 2021 yılı içerisinde proje çalışmaları 

tamamlanarak projenin toksikolji ile ilgili bölümü olmadan bitirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 



 

 

 

Proje Başlığı Ülkemiz Önemli Çilek Yetiştiricilik Alanlarındaki İki Noktalı 

Kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch, (Acari: 

Tetranychidae)] Popülasyonlarına Karşı Bazı Akarisit ve 

Sinerjistlerin Etkilerinin Belirlenmesi ve Direncin Moleküler 

Karakterizasyonu (BAP bilgi) 

Proje No BAP/18B0447001 

Proje Lideri Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU, Yasin Nazım ALPKENT 

Proje Yürütücü Kuruluş Ankara Üniversitesi 

Projeyi Destekleyen Kuruluş BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) 

Proje Başlangıç Yılı 01.04.2018 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020-31.12.2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2020: 4.643 TL 

Proje Özeti:  

Çalışmada kullanılan akarisitler iki faklı gruba ayrılmış, larva denemeleri Ankara Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde, ergin denemeleri enstitümüzde devam etmiştir. Mersin ili 

çileklerinden toplanan popülasyonlar geçen dönem Antalya ilinden toplanan popülasyonlara oranla 

abamectin aktifli bkü’nde daha yüksek hassasiyet kaybına neden olduğu ancak son popülasyonun 

diğer popülasyonlara göre daha hassas olduğu ortaya çıkmıştır. Bifenazate aktifli bkü popülasyonların 

geçen seneye oranla hassasiyetinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı en düşük direnç oranının 

son popülasyonda olduğu ve uygulama dozuna göre 10 kat daha fazla doz uygulayarak Lethal 

konsantrasyon toksisistesine ulaşılabileceği görülmüştür. Pyridaben aktifli bitki koruma ürününün ise 

popülasyonlar arasında hassasiyetlerinin farklı olduğu görülmüştür. Mersin ili örneklemeleri yapılmış 

olup, önümüzdeki üretim sezonunda Aydın örneklemeleri ile çalışmalar sürdürülecektir. Larva 

denemeleri Ankara Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde tamamlanmıştır. Bu dönemde 

entomopatojen fungus (Paecilomyces fumosoroseus) denemeleri yapılmış ve bitmiştir. Aynı zamanda 

bütün popülasyonların DNA ‘ları bölümde alınmış ve mutasyona bakmak için hazır hale getirilerek -

80 de saklanmaktadır. 

 

 

 

4.  

Ülkesel Proje Adı 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞLEMENİN PESTİSİT 

KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Başlığı Çileklerdeki Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine İşleme ve 

Depolamanın Etkisi (Doktora) 

Proje No BAP/16H0443004 

Proje Lideri Nuran YİĞİT 

Proje Yürütücü Kuruluş Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Ankara Üniversitesi  

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017-17500 TL 

Proje Özeti:  



Bu projenin amacı çileklerin işlenmesi ve depolanmaları esnasında pestisit kalıntılarındaki 

değişimi belirlemektir. Bu amaçla ilaçlama yapılan çileklerdeki pestisit kalıntılarının yıkama, soğuk 

muhafaza, çilek püresinin dondurularak -18oC’de depolanması ve pastörize çilek püresinin üç farklı 

sıcaklıkta (-18±2 oC, +4±0.5oC ve +20±2oC) depolaması esnasındaki değişimi belirlenmiştir. Yapılan 

uygulamaların çileklerdeki kalite değişimlerine etkilerini belirlemek amacıyla askorbik asit ve toplam 

monomerik antosiyanin analizleri yapılmıştır 

Bu proje doktora çalışması olarak kabul edilmiş ve Ankara Üniversitesi tarafından 

desteklenmiştir. 

 

 

 

5. MÜNFERİT PROJELER 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

Ülkesel Proje Adı Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan 

Zararlılara Karşı Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin 

Araştırılması 

Alt Proje Adı Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’ 

nun Kiraz Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak 

Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması 

Proje No TAGEM/BS-04/06-09-185 (2) 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Ayşe ÖZDEM 

Proje Yürütücüleri Dr. Cevdet ZEKİ, Erdoğan AYAN, Prof. Dr. Mevlüt EMEKÇİ, 

Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ, Tuba AKDENİZ FIRAT, Sibel 

ERTÜRK, Üzeyir AKTUĞ, Dr. Arzu ŞEN, Prof. Dr. Fisun 

ÇELİKEL, Emrah KAYIŞ, Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, H. 

Tevfik EMRE, Dr. Ş. Hikmet ER 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, T. C. 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Uludağ İhracatçılar 

Birliği, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Antalya İhracatçılar Birliği ve 

Ege İhracatçılar Birliği 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2004-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 2004-2018: 715.000TL 

Proje Özet: Uzakdoğu ülkeleri önemli yaş meyve ve sebze ithalatçısı olup özellikle Japonya önemli 

bir kiraz ithalatçısı konumundadır. Türkiye’nin Akdeniz meyvesineği ve Elma içkurdu ile bulaşık 

olması nedeniyle Uzakdoğu Ülkelerine kiraz ihracatı yapılamamaktadır. Bu ülkeler zararlıların 

herhangi bir yolla ülkelerine bulaşmasını istemediklerini belirterek, ithalattan önce zararlıları %100 

öldüren karantina önlemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar istemektedirler.   

Bu çalışma ile Japonya’ya kiraz ihracatının önünü açmak amacıyla, Japonya’nın istediği karantina 

koşullarından biri olan Elma içkurdu’nun kiraz meyvelerine bulaştırılmasını sağlamak ve gelişimini 

izleyerek kontrolü amacıyla soğuk uygulama ve metil bromid(MeBr) denemelerinin yapılması 

hedeflenmiştir. Çalışmalar 2004-2020 yılları arasında yürütülmüştür.  

2004 yılında, soğuk uygulama (0°C) denemeleri yapılmıştır. Elma içkurdu’nun yumurta ve kiraz 

meyvelerine bulaştırılan larvalarının 0°C’de canlı kalma süreleri araştırılmıştır. Soğuk uygulama 

yönteminin Elma içkurdu’nun kiraz meyvelerinde istenilen süre içinde öldürülmesinde uygun bir 

yöntem olamayacağı sonucuna varılmıştır. Elma içkurdu’nun 3 yumurta ve 5 larva dönemi olmak 

üzere 8 biyolojik dönemine farklı sıcaklık ve sürelerde değişik MeBr dozları ile fümigasyon 

denemeleri yapılmıştır. Hassasiyet ve küçük ölçekli denemeleri yapılmıştır. Sonuçlar elde edildikçe 



raporlar Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına gönderilmiş ve gelen öneriler dikkate 

alınarak çalışma planı güncellenmiştir.  

2017 ve 2018 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, kirazda MeBr fümigasyonunun 20-22°C’de 

üç saat uygulanması ile 32 g/m3 dozunda Elma içkurdu’nun en dayanıklı dönemi olan olgun larvaları 

%100 öldürdüğü sonucuna varılmıştır.   

Aynı koşullarda Bornova ZMAE tarafından yapılan çalışmada MeBr fümigasyonunun, 145 g/m3 

dozunda Akdeniz meyvesineği’ni %100 öldürdüğü sonucuna varılmıştır. Bilimsel çalışmaların yer 

aldığı iki rapor birleştirilerek, JMAFF’na 2018 yılında iletilmiştir. JMAFF raporu incelemiş ve uygun 

bulduğunu 2019 yılı sonunda bildirmiştir. 

Aynı zamanda bu rapor Türkiye ile Güney Kore ve Çin arasında yapılan protokoller sonucunda “Taze 

Kirazda karantina uygulaması” olarak kabul edilmiştir. Bu ülkelere ihracat olanaklarının 

geliştirilmesine yönelik 2020 yılında kirazda yapılan çalışmalar sonucunda Mebr fümigasyonunun 

15-17°C’de üç saat uygulanması ile 48 g/m3 dozunda Elma içkurdu’nun larvalarını %100 öldürdüğü 

belirlenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler Cydia pomonella, Metil bromit, fümigasyon, karantina, soğuk 

uygulama 

 

Proje Adı Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wied.) 

(Diptera:Tephritidae)’nin Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması 

Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin 

Araştırılması 

Proje No TAGEM–BS–04-06–09 / 185 (1) 

Proje Yürütücü Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ 

Proje Yürütücüleri Dr. Türkan KOÇLU (Bornova ZMAE-Emekli) (2004-2011)  

Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE) (2004-2020) 

Dr. M. Fatih TOLGA (Bornova ZMAE) (2011-2019) 

Gıda Yük. Müh. Ahmet U. DURU (Bornova ZMAE) (2016-2020)  

Zir. Yük. Müh. Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE) (2016-2020)  

Zir. Yük. Müh. İlkay ÇAKANDİKİCİ (Bornova ZMAE) (2011-

2020)  

Prof. Dr. Ahmet G. FERİZLİ (AÜZF Bitki K. B.) (2011-2020) 

Prof. Dr. Mevlut EMEKÇİ (AÜZF Bitki K. B.) (2011-2020) 

Dr. Arzu ŞEN ASLIM (Atatürk BKMAE) (2008-2020) 

Zir. Yük. Müh. Ümran AKKAN (Bornova ZMAE) (2017-2020) 

Üzeyir AKTUĞ (Ankara ZMMAE) (2018-2020) 

Zir. Yük. Müh. Özge HELVACIOĞLU (Bornova ZMAE) (2019-

2020) 

Zir. Yük. Müh. İsmet ACAR (Bornova ZMAE) (2019-2020) 

Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE) (2020) 

Zir. Yük. Müh. Deniz AKPINAR (Bornova ZMAE) (2016) 

Prof. Dr. Fisun ÇELİKEL (19 Mayıs Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri 

B.) (2004-2007) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü  

Akdeniz İhracatçılar Birliği 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2004-2020 



Projenin Toplam Bütçesi 2.179.000 TL 

Proje Özeti: Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye’nin Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.) 

(AMS) ve Elma içkurdu (Cydia pomonella L.) (EİK) ile bulaşık olması nedeniyle ihracat 

yapılamamaktadır. Uzakdoğu ülkeleri ithalattan önce bu zararlıları %100 öldüren karantina önlemleri 

konusunda bilimsel çalışmalar istemektedirler.  

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde AMS’ne karşı öncelikle soğuk uygulama 

denenmiş ve zararlı, ticari koşullarda 0.5±0.5°C sıcaklık ve %85 orantılı nemde 12 günde ölmüştür. 

Ancak Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü (AZMMAE)’nce denenen soğuk 

uygulama EİK’na etkili bulunmadığı için, ortak çalışma planına metil bromit (Mebr) ile fümigasyon 

dahil edilmiştir. Hassasiyet testlerinde AMS’nin ve EİK’nın en dayanıklı dönemleri olgun larva 

olmuştur. Sorpsiyon testine göre hesaplanan 145 g/m3 dozu ile AMS olgun larvası kullanılarak küçük 

ve büyük ölçekli testler gerçekleştirilmiştir. Kalite testleri Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü, kalıntı analizleri Eurofins ve AZMMAE tarafından yapılmıştır. Mebr’in 20-22°C’de 145 

g/m3 dozunda üç saat uygulanmasının kaliteyi olumsuz etkilemeden ve yasal Mebr kalıntı limitini 

aşmadan AMS’ni %100 öldürdüğü kanısına varılmıştır. EİK ise aynı koşullarda 32 g/m3 dozu ile 

ölmüştür. İngilizce Sonuç Raporu Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (JMAFF)’na 

iletilmiştir. JMAFF raporu incelemiş ve uygun bulduğunu 2019 yılı sonunda bildirmiştir. Karantina 

yasağının kaldırılması için denemelerin JMAFF karantina uzmanınca 2020 yılında yerinde 

denetlenmesi planlanmış, ancak küresel Covid-19 salgını nedeniyle bu ziyaret ertelenmiştir.  

Türkiye’nin Güney Kore ve Çin ile yaptığı ikili anlaşmalarla “MeBr ile fumigasyon yöntemi (145 

gr/m3, 3 saat, Meyve Çekirdek Sıcaklığı: 20-22°C) Taze Kirazda karantina uygulaması” olarak kabul 

edilmiştir. Bu ülkelere ihracat sezonunda yapılacak ticari uygulamada meyve kalitesinin daha iyi 

korunması ve çevrenin sürdürülebilirliğini teminen daha düşük sıcaklıkta fümigasyon için sektörün 

talebi olmuştur. AZMMAE tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Elma içkurdu olgun larvaları 

15-17°C’de 48 g/m3 Mebr ile üç saat fümige edilerek; BZMAE tarafından yapılan denemelere 

sonucunda ise Akdeniz meyvesineği olgun larvaları aynı sıcaklık ve sürede 56 g/m3 Mebr ile fümige 

edilip 3-4 saat havalandırma sonrası soğuk hava deposunda (1,1°C) kiraz meyveiçi sıcaklığı 1°C’nin 

altına düşünce 4 gün depolanarak %100 ölmüştür. Bu yöntemin pratiğe verilmesinden önce ticari 

koşullarda da denenmesinin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler Kiraz, Akdeniz meyvesineği, Ceratitis capitata, karantina 

uygulaması, soğuk uygulama, metil bromit, fümigasyon, kombine 

karantina uygulamaları 

 

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

Diptera:Tephritidae)’nin Turunçgil Meyvelerine Yapay 

Bulaştırılması Sonrası Soğuk Uygulamalarının Etkinliğinin 

Araştırılması 

Proje No TAGEM–BS–04-06–09 / 185 (3) 

Proje Yürütücü Kuruluş Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ 

Proje Yürütücüleri Dr. Türkan KOÇLU (Bornova ZMAE-Emekli) (2003-2011)  

Prof. Dr. Fatih ŞEN (Ege Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri B.) (2003-

2020) 

Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE) (2003-2020) 

Dr. M. Fatih TOLGA (Bornova ZMAE) (2011-2019) 

Zir. Yük. Müh. İlkay ÇAKANDİKİCİ (Bornova ZMAE) (2011-

2020)  

Zir. Yük. Müh. Ümran AKKAN (Bornova ZMAE) (2017-2020) 

Zir. Yük. Müh. Özge HELVACIOĞLU (Bornova ZMAE) (2019-

2020) 

Zir. Yük. Müh. İsmet ACAR (Bornova ZMAE) (2019-2020) 



Projeyi Destekleyen Kuruluş T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü  

Akdeniz İhracatçılar Birliği 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2003-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 835.400 TL 

Proje Özeti: Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye’nin Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.) 

(AMS) ile bulaşık olması nedeniyle turunçgil ihracatı yapılamamaktadır. Uzakdoğu ülkeleri ithalattan 

önce bu zararlıyı %100 öldüren karantina önlemleri konusunda bilimsel çalışmalar istemektedirler.  

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde AMS’ne karşı greyfurt ve limonda soğuk uygulama 

denenmiş ve ümitvar olduğu görülünce hassasiyet, küçük ölçekli ve büyük ölçekli testler yapılarak 

soğuk uygulama protokolü oluşturulmuştur. Hassasiyet testlerinde AMS’nin soğuk uygulamaya en 

dayanıklı dönemi olgun larva olmuştur. Greyfurt ve limon çalışmalarının sonuçları ZRA raporu ile 

birlikte JMAFF’a sunulmuştur. JMAFF greyfurtta yürütülen çalışmalara öncelik tanıyarak 2008 yılı 

üretim sezonu içinde hem bilimsel denemeleri, hem de Türkiye’de AMS mücadelesi, karantina 

işleyişi ve altyapı olanaklarını yerinde izlemiştir. Türkiye’den ithal edilen greyfurtların 0,3°C ve 

altında 16 gün süre ile soğuk uygulaması sonrası Japonya’ya girişine 2010 yılında yasal izin 

verilmiştir. Limonda ise aynı resmi prosedür 2013 yılı üretim sezonunda tamamlanmış ve 

Türkiye’den Japonya’ya limon ihracat yasağı 0,8°C ve altında 12 gün süre ile soğuk uygulaması 

koşuluyla 2014 yılı sonunda kaldırılarak ihracat başlamıştır. Ancak greyfurtta kabul edilen soğuk 

uygulama sıcaklığının pratik olmaması ve ticari koşullarda teknik nedenlerle daha da düşük 

tutulmasından ötürü özel sektör tarafından sıcaklık yükseltme talep edilmiş ve 2016 yılında küçük 

ölçekli çalışmalar yürütülmüştür. Greyfurtta <2.3 °C’de ve %85-90 oransal nem koşullarında soğuk 

uygulamasının Akdeniz meyvesineği’ni 16. günden itibaren öldürdüğü ve meyvelerde kalite kaybına 

yol açmadığı görülmüştür. Japonya’nın 2017 yılında International Plant Protection Convention 

(IPPC)’a üye olması, Türkiye’nin de bu organizasyona üyeliği nedeniyle; iki ülke arasındaki ihracat 

protokolü revize edilmiştir. Yeni protokolde “greyfurt vs. için yaş meyvelerin orta bölümünün 

sıcaklığı 2°C olduktan sonra kesintisiz 19 gün ≤ 2°C veya 3°C olduktan sonra 23 gün boyunca ≤3°C, 

limon vs. için yaş meyvelerin orta bölümünün sıcaklığı 2°C olduktan sonra 16 gün boyunca ≤2°C 

veya 3°C olduktan sonra 23 gün boyunca ≤3°C’de muhafaza edildiğinin teyit edilmesi” şartları yer 

almıştır. 

Anahtar Kelimeler Greyfurt, limon, Akdeniz meyvesineği, Ceratitis capitata, 

karantina uygulaması, soğuk uygulama, meyve kalitesi 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı Depolanmış Şeftalide Zararlı Akdeniz meyvesineği, Ceratitis 

capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde 

Ozon Gazının Etkisinin Araştırılması 

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 Tuğba AKDENİZ FIRAT 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021 ile 31/12/2023 arası 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2021-2023 : 53.000 TL 

Proje Özeti:  Hasat öncesi ve sonrası taze meyvelerde zararlı istilası ürünü piyasaya sürülemez hale 

getirebilmektedir. Hasat sonrası karantina uygulamaları karantina güvenliğini sağlamak ve hasat 

sonrası ürünü zararlılardan arındırmak için kullanılmaktadır. Son yıllarda sert ve yumuşak çekirdekli 

meyve türlerinde de Akdeniz meyvesineğinin zararında artış görülmeye başlanmıştır. Zararlı, ürünler 

hasat edilirken ürün içerisinde depoya taşınmakta ve depoya konduktan sonra – ürünlerin olgunlaşma 

döneminde- zararı meydana gelmekte, ürünün ticari değerini düşürmektedir. Bu çalışma ile yurt dışına 

meyve ihracatı açısından zararlı durumunda olan Akdeniz meyvesineği ‘nin MeBr ile fümigasyonuna 

alternatif olarak düşünülen ozon gazı yönteminin şeftalide, zararlının tüm dönemleri üzerindeki 

öldürücü etkisi farklı sıcaklıklar ve farklı ozon gazı konsantrasyonlarında araştırılacaktır. 2021 - 2023 



yılları arasında yürütülecek olan bu proje ile Akdeniz meyvesineğine karşı metil bromit fümigasyonuna 

alternatif bir mücadele yönteminin geliştirilerek dış pazara yaş meyve ihracatının önünün açılması 

hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler   Akdeniz meyvesineği, şeftali, yaş meyve, ozon gazı uygulaması 

 

 

Proje Adı Sazan Balığında (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Alpha-

Cypermetrin, Teflubenzuron ile Karışımlarının Akut 

Toksisitelerinin Araştırılması 

Proje Türü Konu 

Bağlı Olduğu Proje Münferit 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Ayşegül BAYKIR 

Proje Yürütücüsü Dr. Abdullah YILMAZ 

Dr. F. Sertel SEÇER 

Gamze ERDURMUŞ 

Arzu MERT 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği 

Bölümü  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2022 - 31.12.2023 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.yıl: 23.000 TL 

2.yıl: 21.000 TL 

TOPLAM: 44.000 TL 

Proje Özeti: Pestisitler; herhangi bir zararlıyı yok etmek, engellemek, uzaklaştırmak veya azaltmak 

amacıyla kullanılan kimyasal madde veya madde karışımlarıdır. Amacına uygun, gerekli doz ve 

sürelerde uygulandığında, fayda sağlayan bu kimyasallar, dikkatsiz ve yoğun kullanıldıkları takdirde 

hedef olmayan canlıları etkileyebilmekte, toprak ve sucul ekosistemleri kirletebilmektedir. Pestisitler, 

sucul hayat için potansiyel bir tehlike olup besin zinciri içerisindeki canlılarda birikime, canlıların kitle 

halinde ölümlerine, yaşam yerlerini değiştirmelerine ve yaşam fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine 

neden olmaktadır. 

Pestisitlerin sucul ekosisteme geçişi, sucul ekosistemler için endişe verici durumdadır ve hedef 

olmayan organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması, sucul ekosistemlerdeki toksik 

etkilerinin belirlenmesi, ekotoksikolojik veri eksikliklerinin ortaya konulması ve belirlenen 

eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Pestisitlerin insan ve çevreye olan zararlı etkilerinin araştırılması sonucunda birçok aktif madde 

yasaklanmıştır. Ancak, kullanılan aktif madde sayısının azaltılması ile bitkisel üretimde zararlı 

baskısının artarak devam etmesine ve pestisit üretiminde yeni arayışlara neden olmuştur. Bu durum 

pestisit üreticilerinin yeni teknolojiler geliştirerek hali hazırda kullanımına izin verilen pestisit 

aktiflerinin iki veya daha fazla kombinasyonları ile hazırlanan karışım pestisitleri üretmelerine ve 

piyasaya sunmalarına neden olmuştur. Karışım pestisitlerin insan ve çevre sağlığı açısından toksik 

etkilerinin araştırılması ve karışıma dâhil olan aktiflerin tekli toksik etkilerinin, karışım halinde 

oluşturabilecekleri toksik etkiler ile kıyaslanması önem taşımaktadır. 

Bu amaçla, ülkemizde de hali hazırda yaygın olarak kullanılan alpha-cypermethrin ve teflubenzuron 

ile karışımlarının sazan balıkları (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) üzerindeki akut toksik etkisi 

belirlenecektir. Akut toksisite çalışması OECD kılavuzları Test No:203 metoduna göre yapılacak olup 

bu pestisitlerin sazan balıkları üzerindeki 96 saatlik lethal konsantrasyonları hesaplanacaktır. 

Denemeler statik akut deney yöntemiyle ve üç tekrarlı olarak yürütülecektir. Deneme sonuçları probit 

analiz yöntemiyle değerlendirilecektir. 

Karışım pestisitlerde karışıma dâhil olan aktiflerin tekli toksik etkilerinin, karışım halinde 



oluşturabilecekleri toksik etkilerine göre nasıl sonuçlandığının belirlenmesi bu projenin özgün yönünü 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler   Pestisit, karışım pestisitler, akut toksisite (LC50), Cyprinus carpio, alpha-

cypermethrin, teflubenzuron 

 

Proje Adı Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) mücadelesinde RNA 

interferans (RNAi) tekniğinin kullanımının araştırılması 

Proje Türü Konu 

Bağlı Olduğu Proje Münferit 

Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Koordinatörü/Lideri Başak COŞKUN 

Proje Yürütücüsü Abdullah Emre ATIŞ 

Yasin Nazım ALPKENT 

Arzu MERT 

Dr. Abdullah YILMAZ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2021-31/12/2024 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 1.Yıl 87.000 

2.Yıl 43.500 

3.Yıl 33.500 

Proje Özeti: Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae), dünyada 

ve ülkemizde patatesin verim kaybına uğramasına neden olan en önemli zararlılarından birisidir. Bu 

zararlı ile mücadelede kullanılan en yaygın yöntem ise kimyasal mücadeledir. Ancak patates böceğinin 

çok sayıda döl vermesi ve insektisitlere karşı olan yüksek derecedeki detoksifikasyon yeteneği, 

kimyasala maruz kalan patates böceği populasyonlarının direnç kazanmasına ve kimyasallar ile yapılan 

kontrolün başarısız olmasına sebep olmuştur. Bu nedenle patates böceği ile mücadelede RNA 

interferans gibi yeni kontrol stratejilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

RNA interferans, çift zincirli RNA (dsRNA)’nın hücreye girmesi ile başlayan ve dsRNA’nın homoloğu 

olan mesajcı RNA’da yıkıma neden olan transkripsiyon sonrası bir gen susturma tekniğidir. RNAi 

teknolojisi, predatörler ve tozlayıcılar gibi faydalı böcekler de dahil olmak üzere, hedef olmayan 

organizmalara zarar vermeden, yalnızca o zararlıya spesifik olan gen bölgesinin hedeflenmesini 

sağlamaktadır. Bu nedenle RNAi teknolojisi ve RNAi tabanlı insektisitler önemli tarım zararlılarının 

mücadelesinde kullanılmak üzere, kimyasal insektisitlere bir alternatif olarak hızla gelişmektedir. 

Dünyada RNAi tabanlı insektisitler için ticarileştirme çalışmaları sürerken, bu insektitlerin ülkemizde 

de araştırılması ve geliştirilmesi, zirai mücadele açısından önemlidir. Bu çalışmada RNAi 

teknolojisinin patates böceği mücadelesindeki kullanım potansiyeli araştırılacaktır. 

Bu amaçla, iBeetle (Tribolium castaneum) veritabanından elde edilen ve lethal etki gösterdiği bilinen, 

ancak patates böceğindeki etkinliği daha önce ortaya konmamış genler (LdCDA2, RpII140, V-ATPase 

D) seçilerek bu genlerin patates böceğindeki etkinlikleri araştırılacaktır. Patates böcekleri dsRNA 

spreylenmiş patates yaprakları ile beslenecek, fenotipik değişimler ve ölüm oranları tespit edilecektir.  

Bu proje, seçilen genler ile RNAi teknolojisinin patates böceği mücadelesindeki kullanım 

potansiyelinin araştırılması, dsRNA’nın spreyleme şeklinde patates bitkisine uygulanması açısından 

özgün nitelik taşımaktadır ve ülkemizde ilk kez çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler   RNA interferans (RNAi), Leptinotarsa decemlineata, dsRNA, LdCDA2, 

RpII140, V-ATPase D 

 

 



 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Adı Biyopestisit Formülasyon Araştırmaları 

Proje No  

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Abdullah YILMAZ 

Proje Yürütücüleri  

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2021 - 31.12.2023 

Projenin Toplam Bütçesi 1.YIL:67.000; 2.YIL:19.000; 3.YIL: 8.000 TL 

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 

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 2020-2023 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 

 

Proje Başlığı Allatostatin Reseptörünü Hedef Alan Pestisit Moleküller 

Tasarlanması 

Proje No BİLGİ 

Proje Lideri Dr. Abdullah YILMAZ/ Prof.Dr. Necla Birgül İYİSON 

Proje Yürütücü Kuruluş Boğaziçi Üniversitesi / Zirai Mücadele Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TUBİTAK COST 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 2020 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi  

Proje Özeti:  

Böcekler, dünyadaki en kalabalık hayvan grubunu teşkil etmekte. Memeli sınıfının yaklaşık 

5000 türü olmasına karşın, böceklerin 1.4 milyondan fazla türü mevcuttur. Ekoloji ve tarımda çok 

önemli görevleri vardır, ancak tarıma ciddi zararlar verdikleri durumlar da bilinmekte. Bitki-insan 

sağlığı açısından hastalık taşıyıcısı oldukları da bilinmektedir. Pestisitlerin ormancılık, halk sağlığı, 



ev ve tarım alanının kullanımından muazzam faydalar sağlanmıştır. Ancak bunların insan ve çevre 

sağlığı açısından tehlike oluşturduğu durumlar da mevcuttur. İnsan üzerinde herhangi bir etkisi 

olmayan ancak düşük biyo-yararlanımlı ve yüksek maliyetli ideal adaylar olan böcek nöropeptitleri 

geleceğin pestisit adaylarıdır. Bu nedenle reseptörlerine karşı (G proteine-bağlı reseptör/GPCR) 

peptitlerin kendilerinin kullanılması yerine agonistlerinin tasarlanması bir alternatif olarak öne 

çıkmaktadır. Allatostatin (AST) böceklerde başkalaşım, gıda alımı ve diğer birçok önemli fizyolojik 

fonksiyonu düzenleyen juvenil hormonunun sentezlenmesini engelleyen nöropeptitdir. AST 

membranda bulunan ve GPCR olan allatostatin reseptörüne (AstR) bağlanarak sinyal iletim yolağını 

aktive eder. Bu yolağın sonunda ilgili genlerin anlatımı sağlanır ve hücre bu uyarıya bir cevap verir. 

Sunulan projedeki hedef böcek türü, çam ağaçlarının yapraklarıyla beslenen ve dolayısıyla 

Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz ülkelerinde ve Güney Afrika`daki ormanlara zarar veren çam 

kese kurdudur (Thaumetapoea pityocampa). Bu böcek, üzerinde bulunan ürtike edici tüyleri 

nedeniyle memelilerde de alerjik tepki oluşturmaktadır. Bu böceğin AstR dizisine dair bilgi 

bulunmamaktadır ve bu nedenle ilk hedef bunun ortaya çıkarılmasıdır. Dizi elde edildikten sonra 

reseptörün ortosterik ligand bağlanma cebi moleküler kenetlenme/dinamik simülasyon çalışmaları ile 

bulunarak Nokta-Hedefli Mutajenez ile doğrulanacaktır. Ortosterik cep için peptit temelli agonistler 

tasarlanacaktır. GPCR’lerde allosterik ceplerinin spesifiteyi artırdığı için reseptörün allosterik cebi de 

tanımlanacaktır. Allosterik cebe uygun moleküller bulmak için küçük molekül kütüphanelerinin (örn. 

OTAVA) taraması sonucu elde edilecektir. Elde edilen moleküllerin GPCR’yi aktifleştirip 

aktifleştirmediği, laboratuvarımızda kullanılan bir teknik olan “in vitro TGFα dökme analizi” (TGFα 

shedding assay) ile doğrulanacaktır. In vivo çalışmalar, Ankara’daki Zirai Mücadele Merkez 

Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılacaktır, tasarlanan agonistler larvalara farklı 

konsantrasyonlarda verilerek larval canlı/ölüm sayısı belirlenip davranışları üzerindeki etkisi 

gözlenecektir. Sunulan proje kapsamında, Türkiye’de orman zararlılarından biri olan çam kese 

kurduna spesifik olarak, beslenme davranışında ve böcek gelişiminde çok önemli rolü olan AstR 

kullanılarak aday bir pestisit/agonist tasarlamayı hedeflemekteyiz. Sonuçta ortaya çıkan agonist 

adayların biyoyararlılığı AST’nin kendisine göre daha yüksek, çevredeki biyobozunurluğu daha fazla 

ve ekosistem üzerine daha az yan etkilere sahip olacağını ummaktayız. 

 

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 AKDENİZ FIRAT 

Proje Yürütücü Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2020 ile 31/12/2020 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 7o C’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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


