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GİRİŞ 

Bitkiler hem toprak altında hem de toprak üstünde birçok 

mikroorganizmaya maruz kalmaktadır fakat bunların bir kısmı hastalık 

yapma yeteneğine sahip olduğundan dolayı bazı kayıplara neden 

olabilmektedir (Palukaitis, 2008). Bu patojen ve zararlıların saldırılarına 

bağlı olarak da ürün kaybı dünya çapında çok ciddi bir sorun haline 

gelmeye devam etmektedir. Bu nedenle hastalıkla mücadele 

yöntemlerinin etkin bir şekilde yapılması için hastalık etmenlerinin 

yaygınlıklarının tespit edilmesi gerekmektedir (Karaat ve ark., 2021). 

Tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlar nedeniyle her yıl çok 

büyük miktarlarda zararlar meydana gelmektedir (Islamoğlu, 2021, 

2022a). Bu sorunlarla mücadelede kimyasal mücadele oldukça ilgi 

görmektedir (İslamoğlu, 2022b). Fakat bu yoğun pestisit kullanımının 

bazı olumsuz etkilerinden dolayı da kimyasallardan uzak alternatif bazı 

yöntemler üzerine yoğunlaşmakta fayda bulunmaktadır (Atay ve ark., 

2019; Avan ve Kotan, 2021; Atay ve Soylu, 2022). 

Bitkiler sürekli olarak birçok potansiyel patojen tarafından saldırıya 

uğramakta ve savunma genlerinin aktivasyonu, reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) oluşumu, patogenezle ilgili (PR) proteinlerin sentezi, lokalize 

hücre duvarı takviyesi ve antimikrobiyal bileşiklerin üretimi gibi bazı 

fonksiyonlar ile de bu saldırılara yanıt vermektedir. Stres tarafından 

teşvik edilen, antimikrobiyal aktiviteye sahip, düşük moleküler kütleli 

sekonder bu metabolitlere “fitoaleksinler” denilmekte ve bu metabolitler 

bitki savunma mekanizmasının önemli bir parçası olarak kabul 

edilmektedir (Hammerschmidt, 1999; Pedras, 2011). Müller ve Borger, 

fitoaleksinleri “canlı hücrelerin bir parazit tarafından istila edilmesi 
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sonucu üretilen kimyasal bileşikler” olarak tanımlamışlardır (Müller ve 

Börger, 1940). 

Fitoaleksinlerin üretimi, ultraviyole ışınlar gibi biyolojik olmayan bazı 

stres ve ağır metallerin etkisi ile artabileceği belirtilmiştir. 

Fitoaleksinlerin üretim mekanizmaları açık bir şekilde bilinmemekle 

birlikte aktif oksijenin varlığının fitoaleksinlerin öldürme 

mekanizmasının ana nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir (Kuć ve 

Rush, 1985). Bu nedenle Ingham (1973), daha sonra fitoaleksinleri, 

"bitkilerde biyotik, kimyasal veya çevresel faktörlere yanıt olarak ortaya 

çıkan bir metabolik sekans yoluyla oluşan antibiyotikler" olarak yeniden 

tanımlarken, Stoessl (1980) "Sağlıklı dokularda bulunmayan veya çok az 

eser miktarda bulunan, fungus veya bakteri saldırılarına yanıt olarak 

önemli miktarlarda biriken, yüksek bitki metabolizmasına sahip ürünler" 

olarak tanımlamıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Bitki patojenlerinde fitotoksin üretimi (URL 1) 
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Fitoaleksinler, bitki savunma mekanizmalarının bir parçası olmakla 

birlikte çeşitli patojenlere karşı biyolojik aktivite gösteren ve hastalık 

direncinin moleküler belirteçleri olarak kabul edilen heterojen bir bileşik 

grubu olarak da tanımlanmaktadır (Shinbo, 2006; Huffaker, 2011). 

Bitkilerde bazı fitopatojenik mikroorganizmalar veya bazı kimyasal ve 

mekanik yaralanmalar ile bitki uyarıldıktan sonra önemli miktarlarda 

üretilmektedir. Çoğu patojenik funguslar için toksik olarak onların 

gelişmelerine engel teşkil etmekle birlikte daha az bir kısmıda bakteriler, 

nematodlar ve diğer organizmalar için de toksik olma özelliği 

taşımaktadır. Fitoaleksin türevlerinin çoğu, Amaryllidaceae, Solanaceae, 

Umbelliferae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Chenopodiaceae, 

Compositae, Convolvulaceae, Rosaceae, Orchidaceae, Ginkgoaceae, 

Piperaceae, Linaceae, Poaceae, Moraceae, Orchidaceae ve Rutaceae 

dahil olmak üzere yaklaşık 30 bitki ailesi ve yaklaşık 350 bitki ailesi 

üzerinde yapılan kapsamlı çalışmalardan elde edilmiştir. En büyük kısmı 

olan 130 kadarı, Leguminosae'den karakterize edilmiştir (Joseph, 1995). 

Fitoaleksinler bu ailelerden kimyasal olarak karakterize edilmiştir ve bu 

türevlerin büyük bir kısmı sadece Solanaceae ve Leguminosae’den izole 

edilmiştir (Darvill ve Albersheim, 1984). 

Bir familyaya ait bitkiler tarafından üretilen fitoaleksinlerin kimyasal 

yapıları genellikle birbirlerine benzer şekildedir, örneğin baklagillerin 

çoğunda fitoaleksinler oflavonoidleri ken Solanaceae'de terpenoidlerdir. 

Fitoaleksinler, kitinazlar ve glukanazlar gibi litik enzimler, oksitleyici 

maddeler, hücre duvarı lignifikasyonları ve bir dizi patogenezle ilgili 

(PR) proteinler ve bilinmeyen fonksiyonların transkriptleri de dahil 

olmak üzere bitkiler tarafından kullanılan artış gösteren savunma 
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mekanizmalarının her bir bileşenini temsil etmektedirler (Lamb ve ark., 

1989; Dixon ve Lamb, 1990). 

1.FİTOALEKSİNLERİN TARİHİ 

Fitoaleksin terimi Yunancadan türetilmiş olan bitkilerdeki ajanları 

uzaklaştırmak manasına gelen bir kelimedir ve fitoaleksinler, 

"enfeksiyon veya strese yanıt olarak bitkiler tarafından üretilen düşük 

moleküler ağırlıklı antimikrobiyal bileşikler" olarak tanımlanmıştır 

(Kuc, 1995). 

1911'de Fransız botanikçi Noel Bernard, bitkilerin özellikle fungal 

saldırılara antifungal maddeler üretebildiklerini tespit etmiştir (Bernard, 

1911).  Orchis morio ve Loroglossum hircinum (=Himantoglossum 

hircinum) isimli iki orkide yumrularının, Rhizoctonia repens tarafından 

enfekte edildikten sonra daha fazla fungal saldırılara karşı dirençli hale 

geldiklerini bulmuşlardır (Stoessl ve Arditti, 1984). Enfekteli yumru 

dokularını agar üzerine yerleştirip ortama fungusları ekleyen Bernard 

isimli araştırıcı daha sonra funguslarla enfekte olmuş dokunun, fungal 

gelişimin yayılımının engellendiği bazı bileşikler ürettiğini bulmuştur 

fakat bu bileşikler, yıllarca süre tanımlanmamıştır (Bernard, 1911).  

Fitoaleksinler kavramı, 70 yılı aşkın bir süre önce (Müller ve Börger, 

1940) daha önce uyumsuz bir Phytophthora infestans ırkı ile enfekte 

olmuş patates (Solanum tuberosum) yumru dokusunun, uyumlu bir P. 

infestans ırkına karşı direnç oluşturduğunun bulunmasına dayanılarak 

tanındı. Müller ve Börger’in patates ve Phytophthora infestans 

arasındaki etkileşim çalışmasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Yumru 

dokusunun, patojeni inhibe eden ve dokuyu patojenin diğer uyumlu 
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ırkları tarafından daha sonra enfeksiyon oluşumuna karşı koruyan 

maddeler (fitoaleksinler) ürettiği düşünülmüştür (Müller ve Börger, 

1940; Pedras, 2011; Coleman, 2011).  Böylelikle de fitoaleksinlerin 

sadece patojenlere ve zararlılara karşı bir savunma mekanizması 

oluşturduğu değil aynı zamanda bitkinin sağlığının devamlılığı için de 

önemli katkıları olduğu tespit edilmiştir (Boue, 2009; Yang, 2009; 

Pedras, 2011). Örneğin indol fitoaleksinler, Brassica sebzelerinin 

antioksidan, antikarsinojenik ve kardiyovasküler koruyucu aktivitelerine 

katkıda bulunmakta iken (Jahangir, 2009; Pedras, 2011); yer fıstığı 

(Arachis hypogea) fitoaleksinlerinin ise antidiyabetik, antikanser ve 

damar genişletici etkilere sahip olduğu bulunmuştur (Holland ve 

O’Keefe, 2010). Soya fasulyesi (Glycine max) fitoaleksini olan 

gliseolin'in biyolojik aktiviteleri, antiproliferatif ve antitümör etkileri 

içerdiği tespit edilirken (Ng, 2011), sorgum (Sorghum bicolor) 

fitoaleksinleri, 3-deoksiantosiyaninler, gastrointestinal kanser etkilerini 

azaltmaya yardımcı olabileceği bildirilmiştir (Yang, 2009). Asma 

bitkisinden (Vitis vinifera) elde edilen fitoaleksinlerinin de resveratrol, 

insanlarda kronik hastalıklar ve/veya uzun ömür ile ilgili olabilecek 

yaşlanma karşıtı, antikanserojenik, antienflamatuar ve antioksidan 

özelliklere sahip olduğu bilinmektedir (Smoliga, 2011). 

1994 yılında, fitoaleksinler dışındaki, bitkilerin hastalık direncinde rol 

oynadığı düşünülen, tüm düşük moleküler ağırlıklı antifungal 

metabolitlere "fitoantisipin" ismi verilmiştir (Van Etten ve ark., 1994). 
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2.PATOJENLERE KARŞI FİTOALEKSİNLER 

Hastalık direnci, bir bitkinin hastalık gelişimini önleme, kısıtlama veya 

engelleme becerisi manasına gelirken virülans, bulaşıcı bir hastalık 

etmeninin direnci yenme yeteneğine verilen isim adlandırılmıştır (Lapin 

ve Van den Ackerveken, 2013). Fitoaleksinler ise enfeksiyon 

bölgelerinde ve çevresinde lokalize olmaktadırlar. Yapısal olarak çeşitli 

olmalarından dolayı da antimikrobiyal aktiviteleri ve yapıları arasındaki 

bağlantı net değildir (Mert-Turk, 2002). 

Dayanıklılık mekanizması üzerine yapılan araştırmalar, bitkilerin 

kendilerini patojenlere karşı bir dizi savunma stratejisinin harekete 

geçirilmesi ön enfeksiyon başladığı ve bu yolla kendilerini 

savunduklarını göstermiştir. Direnç mekanizmaları genellikle herhangi 

bir enfeksiyona cevap olarak meydana gelmektedir. Enfeksiyon sonrası 

meydana gelen direnç; fungal tabaka oluşumu, absisyon tabakası 

oluşumu, tylozis gibi bazı histolojik savunma reaksiyonlarını; 

fungitoksik maddelerin artan konsantrasyonu, hücre duvarının şişmesi, 

hiflerin kılıf oluşturması, lignifikasyon gibi biyokimyasal direnç 

mekanizmalarını; hipersensitive reaksiyonlar ve fitoaleksinler gibi aktif 

savunma mekanizması şeklinde oluşmaktadır (Holt ve ark., 2000) (Şekil 

2). 
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Şekil 2. Hastalıklara karşı bitki direnci sağlayıcı olarak doğal bileşinler ve içerisinde 

fitoaleksinlerin de bulunduğu yeni biyokontrol stratejileri (Jamiołkowska, 2020).  

 

Fitoaleksinler, bitkinin elisitör bileşiklere maruz kalması veya saldırısı 

yoluyla aktif olan ve bitkinin savunma mekanizmasının bir parçasını 

oluşturan antimikrobiyal bileşikler arasında yer almaktadır. Bitkilerden 

elde edilen antimikrobiyal bileşikler, fitoaleksinler ve fitoantisipinler 

olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. (Hammerschmidt, 1999). 

Fitoantisipinler enfeksiyon öncesinde ya bitkilerde kendiliğinden var 

olan veya enfeksiyon sonrasında meydana gelen düşük molekül 

ağırlığına sahip olan antimikrobiyal bileşikler olarak tanımlanmakta iken  

fitoaleksinler bitkiler abiyotik strese maruz kalındığında veya 

mikroorganizma tehditi ile karşı karşıya kalındıktan sonra bitkilerde 

sentezlenen ve bitkinin enfeksiyon bölgesinde biriken in vitroda fungus 

ve  bakteri gelişimini inhibe eden, düşük molekül ağırlığına sahip 
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antimikrobiyal savunma bileşikleri olarak bildirilmiştir (Mert-Turk, 

2002; Ahuja ve ark., 2012) (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Fitoaleksinlerin biyolojik, kimyasal sentezleri ve biyolojik aktiviteleri 

(Valletta ve ark., 2023) 

Fitoaleksin birikiminin, herhangi bir faktörün potansiyel patojenin 

engellenmesini tek başına açıklayamayacağı ortak bir savunma 

sisteminin parçası olarak kabul etmek mümkün olacaktır (Mansfield, 

1999). 

Fitoaleksinler, kimyasal fungisitlerden büyük ölçüde daha az toksiktir. 

Fitoaleksin fungitoksisitesi, asmadaki gri küf etmeni olan B. cinerea 

üzerinde çim tüpünde uzamanın, radyal misel gelişiminin ve misel kuru 

ağırlığının artmasının engellenmesiyle kendini açıkca göstermektedir. 

Fitoaleksinler, phaseollin ya da kievitone ile Rhizoctonia solani 

arasındaki etkileşimlerde fungal hücreler tarafından glikoz alımını da 

etkileyebildiği ifade edilmiştir. B. cinerea'nın konidilerinde, stilbene 

fitoaleksinler, resveratrol and pterostilbene ile uygulamadan sonra 
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mitokondride düzensizlikler ve plazma zarında bozulmalar meydana 

getirdiği, Camalexin ise yine aynı fungusda fungal apoptotik programlı 

hücre ölümünün teşvikinde yer aldığı tespit edilmiştir (Shlezinger ve 

ark., 2011). 

Fitoaleksinler fungus hücrelerinin morfolojik ve fizyolojik ve sitolojik 

özellikleri üzerinde de bazı etkiler gösterebilmektedir. Solanaceae 

familyasından dört fitoaleksinin (rishitin, fitüberin, anhidro-β-rotunol ve 

solavetivone) üç Phytophthora türü üzerindeki aktivitesi, zoospor 

hareketlerinde azalmalara, hücrelerde değişimlere, hücre zarında 

patlamalara ve sitoplazmik granülasyona neden olduğu tespit edilmiştir 

(Harris ve Dannis, 1997). 

Bezelyede pisatin ve yeşil fasulyede phaseollin birikimi sonucu 

fitoaleksinlerin hem açılmış bezelye veya fasulye kabuklarına 

yerleştirilen inokulum damlacıklarında hem de inokulum 

damlacıklarının hemen altındaki dokularda da fungitoksik 

konsantrasyonlarda biriktiği bildirilmiştir (Cruickshank ve Perrin, 1968). 

Penicillium digitatum'un portakallarda neden olduğu yeşil küf 

belirtilerinde azalmalara, bazı kumarin fitoaleksin, skopoletin gibi 

fitoaleksinlerin in vivo çalışmalarında etkinlikleri gösterilirken (Sanzani 

ve ark., 2014), fenolik fitoaleksinlerin (resveratrol, skopoletin, skoparon 

ve umbelliferon) elmalarda Penicillium expansum gelişimini ve patulin 

birikimini önemli ölçüde engellediği tespit edilmiştir. Fitoaleksinlerin 

antifungal aktivitelerinin yanı sıra bir miktar antibakteriyel aktiviteye de 

sahip oldukları belirtilmiştir (Lyon ve Bayliss, 1975).  
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SONUÇLAR 

Fitoaleksinler, bitkilerde hastalık direnci için karmaşık mekanizmaların 

bileşenlerinden yalnızca biridir. Fitoaleksin üretimi ve birikimi, yaralı 

veya enfekte olmuş hücreleri çevreleyen sağlıklı bitki hücrelerinde 

meydana gelir ve hasarlı hücreler tarafından üretilen, salınan ve komşu 

sağlıklı hücrelere yayılan alarm maddeleri tarafından uyarılır. 

Fitoaleksinler, patojenlere karşı bitki direnci için önemli kabul 

edilmelerine rağmen, çoğu tür ve çeşidin fitoaleksinleri henüz 

karakterize edilmemiştir. Bazı yeni araştırmalar, fitoaleksinlerin 

metabolizmasını kontrol eden düzenleyici ağların araştırılması için 

olanaklar açılmalı ve fitoaleksinlerin patojenlere karşı savunmadaki 

rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlaması gerekmektedir. Fitoaleksinlerin 

etki şekli ve patojenler savunma mekanizmaları hakkında daha iyi bilgi, 

belirli dokularda ve belirli gelişim aşamalarında fitoaleksin üretiminin 

yönlendirilmiş kontrolü için yeni olasılıkları ortaya çıkarmalıdır. 

Günümüzde ileri moleküler teknikler sayesinde ortaya çıkan hızlı 

gelişmeler bitki patojenlerinin birçoğunun toksin üretiminden sorumlu 

genlerin ve konukçularında da dayanıklılık ve hassasiyete neden olan 

genlerin daha hızlı tespit edilmesine olanak saplamıştır. Fakat birçok 

toksinin konukçularındaki hedef organları ve etki şekilleri hala tam 

olarak bilinmemektedir. Gelecekte fitotoksinlerin bitkilere olan etki 

şekillerinin tüm mekanizmaları tespit edildikçe bitki fizyolojisinin tüm 

bilinmeyen yönleri daha anlaşılır bir hale geleceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Tarım, hem ülkemiz için hem de dünyada asla ihmale gelmeyecek 

stratejik bir sektördür (Avan, 2021). Tarımda verimi sınırlayan birçok 

hastalık zararlı ve yabancı ot türleri bulunmaktadır. (Karaat ve ark., 

2021). Tarımsal ürünlerin miktar ve kalitelerini sınırlayan en önemli 

faktörler arasında biyotik faktörler ilk sırada yer almaktadır (Avan, 

2022). Bu biyotik faktörler arasında bulunan zararlılar ile mücadelede 

zararlının ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmaması veya kimyasal 

mücadele yapılıp yapılmamasına karar vermede sayım metotları en 

önemli faktörlerden biri olmuştur. Zararlıların ekonomik zarar eşiğine 

ulaşmasının doğru olarak belirlenmesi, zararlıların zararlarının 

önlenmesi bakımından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Buna 

bağlı olarak örnekleme tarımsal mücadelenin amacına ulaşması için en 

doğru olarak yapılması gereken işlemlerden biri olmuştur (Morris, 

1955).  

Dünyada kıt olan kaynakların sürdürülebilir bir şekilde insanlığın 

yararına kullanılabilmesi için, yine insan tarafından değiştirilmiş 

sistemlerin ekolojilerini ve o ekolojilerde yaşayan organizmaları 

anlamamız oldukça önemlidir (Losey, 2006). Agroekosistemler, tarımsal 

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle etkileşim içinde olan canlı ve cansız 

bileşenleri içermektedir. Tarım alanlarında bulunan zararlı böcekler, 

yabani otlar ve doğal düşmanlar gibi böcekler, tarımsal ekosistemlerin 

ekonomik ve ekolojik başarısında önemli rol oynarlar (Klein, 2007). Bu 

alanlarda bulunan faydalı böcekler tarımsal ürünlerde verimini artırarak 

ve pestisitlere olan bağımlılığı azaltarak agroekosistemlerde 

üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Çünkü sentetik 
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pestisitlerin bitkisel üretimde sıklıkla kullanılmasıyla hem insan 

sağlığına hem de çevreye verdikleri zararlar önemli ölçüde artırmıştır 

(Avan, 2021). Bu nedenle, son zamanda, bitki hastalıklarıyla 

mücadelede kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan 

zararlı etkilerinden dolayı insanlar alternatif mücadele yöntemleri 

üzerinde durmaktadırlar (Atay ve ark., 2019; Atay ve Soylu, 2022). 

Agroekosistemlerde zararlı böcek popülasyonlarının tarım alanlarında 

durumunu değerlendirmek için örnek alma yöntemlerinin geliştirilmesi, 

zararlıların kontrolünün gelişimi ve ilerlemesi için kritik öneme sahiptir 

(Morris, 1955). Örnekleme, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM)’nin 

geçmişinde uygulanan "bul ve yok et" stratejilerinden farklı olarak, 

ekoloji ve zararlı yönetimi programlarındaki tüm faaliyetleri yöneten 

temel verileri üretir. Örnekleme ile tarımda zararlı böcekleri ile mücadele 

ederken aynı zamanda zararlıların istila durumlarını, göç hareketlerini, 

beslenmelerini ve üremesi gibi zararlılar hakkında temel bilgileri vermiş 

olur (Gonzalez, 1971).  

Bununla birlikte canlı türlerin türlerini belirlemek ve sayılarını tahmin 

etmek için popülasyon örneklemesi ekolojideki en temel araştırma 

faaliyetlerinden birisidir (Nyrop ve Binns, 1991). Aslında, bir türün 

örneklemesi yapılmadan, doğal popülasyonları hakkında herhangi bir 

araştırma yürütmek oldukça zordur. İyi geliştirilmiş bir örnekleme, 

çerçevesi olmadan, ekolojik araştırmaları güvenilir olmamakta ve 

başarıdan uzak olacağı açıktır (Pedigo, 1992). Bununla birlikte, tek bir 

örnekleme tekniği ile belirli bir taksonomik grubun tüm türlerini 

toplamaya çalışmak neredeyse imkânsız olmaktadır. Örnekleme 

yapılırken türün yoğunluğu, dağılımı, yaşı, üremesi ve göç davranışları 
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hakkında veriler elde edilerek araştırma programları için temel verileri 

sağlar. Zararlı türlerin bir alandaki tür zenginliği hakkında temsili bir 

fikir edinmek için tercihen en az iki veya üç örnekleme tekniğinin 

kullanılması, ayrıca arazide görsel gözlemlerin yapılması çalışmaların 

güvenirliği açısında zorunlu olmaktadır (Kogan ve Herzog, 1980). 

Tarımda zararlı böceklerde örnekleme yapmak suretiyle, zararlıların 

biyolojileri, tercih ettikleri habitatları ve zararları hakkında araştırıcılara 

geniş ölçüde bilgi verir. Zararlıların düşük yoğunluklu olduğu yıllarda, 

popülasyonlarının takibi, zarar düzeyinin tahmini habitatın yetersiz 

koşulları nedeni ile örneklemenin yanlış olduğu izlenimini verebilir. 

Ilıman ve tropik iklimlerde böcekler, belirli bir yıllık aktivite modeli 

gösterirler (Tauber ve Tauber, 1981). Ilıman bölgelerde bu modeller, 

türlerin ilkbahar, yaz, sonbahar ve hatta kış aylarında en aktif olmalarını 

sağlayan sıcaklık ve nem ile birlikte fotoperiyod tarafından tetiklenir. Bu 

abiyotik faktörlerin iyi takibi ile örneklemelerin güvenirliği de 

artmaktadır (Van Asch ve Visser, 2007). 

Zararlılarla mücadelede pestisit kullanımına karar verirken, tek bir 

zaman noktasındaki zararlı yoğunluğunu tahmin etmek veya 

sınıflandırmak genellikle yeterlidir. Ancak, bir popülasyonun biyolojik 

dönemlerinin belirlenerek belli bir dönemde kimyasal mücadele 

yapılacaksa örneklemenin sık sık tekrarlanması gerekebilir (Morris, 

1960). Bununla birlikte, kimyasal mücadelede nispeten dar bir zaman 

aralığında zararlı yoğunluğuna ilişkin bir karar verilmek zorunluluğu 

bulunmaktadır.   Bunlar için en önemli olanlardan bazıları, nereden örnek 

alınacağını, ne zaman örnek alınacağını, kaç örnek alınacağını ve bilgi 
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toplamak için örnek alma tekniğini geliştirilmesi gerekmektedir (Binns 

ve Nyrop, 1992).  

Bu çalışmada; tarımsal alanlarda zararlılarla mücadele için örnekleme 

metotları kısaca gözden geçirilmiştir. 

1. ÖRNEKLEME NEDİR? 

Örnekleme, belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği 

evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümelere örnekleme denir. 

Diğer bir deyişle evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir 

parçasıdır diye de tarif edilebilir (Şekil 1) (Shelton ve Trumble, 1991). 

 

Şekil 1. Örneklemenin genel tarifi (http://docs.neu.edu.tr/staff/ilker.etikan/) 

 

Tipik olarak evren çok büyüktür veya tüm evren elemanları hakkında 

bilgiler elde etmek imkânsızdır veya elde etmek için evreni değiştirmek 

veya elemanlarına zarar vermek gerekecektir veya çok büyük masraf ve 
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emek gerekecektir. Bu nedenle tam sayım ile tüm sayısal değerlerin elde 

edilmesi oldukça zordur (Binns ve Nyrop,  1992). 

Örnekleme ile kullanılabilir bir büyüklükte altküme elde edilir. Örnek 

verileri toplanır; örnek verileri hakkında istatistikler hesaplanır ve örnek 

istatistikleri üzerinde çıkarımsal istatistikler kullanarak evren hakkında 

bilgiler elde edilir (Morris, 1960). 

Örneğin, Bir pamuk tarlasında zararlı Bemisia tabaci (Genn.) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonunun ekonomik zarar eşiğini aşıp 

aşmaması ölçülmek istenilirse ya pamuk tarlasındaki bütün 

yapraklardaki B. tabaci sayılarak yaprak başına düşen zararlı sayısı 

tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu yöntem oldukça zor hatta imkânsız 

olması nedeniyle tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun yerine Tarım 

Bakanlığı teknik talimatlarında da ifade edildiği gibi, Beyazsinek ile 

bulaşık olduğu saptanan tarlanın her 5 dekarı bir ünite olarak kabul 

edilerek, köşegenler yönünde her 5 adımda bir tesadüfen seçilen bitki 

seçilerek bitkinin alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak 

toplanır. Yaprak başına 5 ergin veya 10 larva olduğunda kimyasal 

mücadele uygulanmasına karar verilir (Anonymous, 1996). 

2. ÖRNEKLEME YAPMANIN AVANTAJLARI  

     1- Örnekleme yapmak hızlı bir şekilde veri toplamayı sağlar  

Entomoloji çalışmalarda zararlının türüne bağlı olarak mücadele zamanı 

kısıtlı olduğu durumlarda örnekleme yapmak çok büyük avantaj 

sağlamaktadır. Birçok araştırmacı zararlılar hakkında hızlı veri toplamak 

için bu yöntemi seçmekte yâda zorunlu olmaktadır. Örnekleme için 

zararlılar hakkında veri toplama çeşitli şekillerde olmakla birlikte en çok 
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kullanılan yöntemler; basit örnekleme, tabakalı  örnekleme 

ve    sistematik örnekleme gibi tekniklerle sağlıklı ve hızlı şekilde veriler 

toplanmaktadır (Şekil 2) (Shelton ve Trumble, 1991). 

 
 

Şekil 2. Örnekleme yapmanın avantajları 

 

      2-Örnekleme yapmak maliyetinin ucuz olmasını sağlar  

Örnekleme yöntemlerinde harcanan para tam sayım yöntemine kıyasla 

oldukça daha az maliyetlidir.  Araştırmacıların daha az yatırımla veya 

hiç yatırım yapmadan ve kısa bir süre içinde daha fazla örnekleme 

yaparak popülasyon tahminlerini doğruya yakın oranla yapabilirler. 

Örnekleme metotlarının düşük maliyeti, araştırmacıların bu tekniği 

benimsemesinin ana nedenlerinden biridir. Küçük bir bütçe söz konusu 

olduğunda, araştırmacılar bütçeyi projenin diğer alanlarında 

kullanabilmeleri sağlanan önemli avantajlardan biridir (Şekil 2) (Morris, 

1960; Shelton ve Trumble, 1991). 

https://www.questionpro.com/blog/simple-random-sampling/
https://www.questionpro.com/blog/stratified-random-sampling/
https://www.questionpro.com/blog/systematic-sampling/
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       3-Araştırma verilerinin toplanmasının kolay olması 

Örnekleme yöntemlerinin kullanılmasıyla araştırmacılar verilere kolayca 

erişilebilir ve böylece örneklem için eleman toplamak daha kolay 

olmaktadır. Örnekleme de veri toplama kolay ve erişilebilirdir 

olmaktadır, veri toplamak için çok fazla hareket etmeleri gerekmez. 

Örnekleme ile sayımlar hızlı bir şekilde karşılanır ve veri toplama birkaç 

saat içinde bile başlayabilir ve sonuçlanabilir (Şekil 2) (Morris, 1960; 

Shelton ve Trumble, 1991). 

 

       4-Örnekleme yapmak daha az zaman harcanmasını sağlar  

Entomoloji çalışmaları birçok değişkenin rol aldığı çalışmalardır. Bu 

nedenle verilerin toplanmasında hızlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bir popülasyon hakkında karar verirken biotik ve abiotik faktörlerin 

değişme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle kısa zamanda sayımların 

yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Örnekleme ile tüm bu sorunlar 

aşılmaktadır.  (Şekil 2) (Shelton ve Trumble, 1991).  

 

        5-Uyulması gereken daha az kural bulunmaktadır 

Örnekleme yöntemleri ile bir kitlenin üyelerini filtrelemek için bir 

kontrol listesinden seçmeyi gerektirmez. Burada, kritik bilgi ve verilerin 

toplanması karmaşık hale gelmez. Örneğin, sadece beyzsinek 

larvalarının yada pupalarının sayılması gibi (Şekil 2) (Morris, 1960; 

Shelton ve Trumble, 1991). 

3. ÖRNEKLEME SÜRECİNİN AŞAMALARI  

1. Aşama: Evrenin tanımlanması: Örnekleme sürecinde atılacak 

ilk adım araştırmaya konu olan popülasyonun belirlenmesidir. 

Popülasyonun belirlenmesi, araştırmanın konusu ile doğrudan ilgilidir. 

https://www.questionpro.com/blog/data-collection/
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Popülasyonun çok geniş tanımlanması durumunda, çalışma sonunda elde 

edilecek sonuçlar gerçeği yansıtmayabilir. Örneğin bir buğday tarlasında 

faydalı zararlı bütün böcek türlerinin belirlemmesi çalışmasında evren 

oldukça karışık ve büyük tutulmaktadır. Dolaysıyla da elde edilen 

örneklemelerin hata payları da yüksek olacaktır. Ancak sadece zararlılar 

yâda Eurygaster spp. türleri ele alındığında ise evren sınırlandırılmış 

olacak ve örneklemedeki hata payları da oldukça düşük olacaktır (Adis, 

1979; Gill, 2012).    

 

Şekil 3. Örnekleme Sürecinin Aşamaları (http://docs.neu.edu.tr/staff/ilker.etikan) 

2. Aşama: Çerçevenin belirlenmesi (Araştırma evreninin 

belirlenmesi): Popülasyon tanımlandıktan sonraki adımda, örneklemin 

içerisinden elde edileceği örneklem çerçevesi belirlenir. Örneklem 

çerçevesi, örneklemin seçileceği elemanların listesidir.  Örneğin bir 

buğday tarlasındaki Eurygaster integriceps, Eurygaster austriaca yâda 



29 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

Eurygaster maura (Hemiptera; Scutelleridae)’nın ayrı ayrı tür bazında 

örneklenmesi. Örneklem çerçevesinin popülasyonu temsil etmediği 

durumlarda “örneklem çerçevesi hatası (sampling frame error)” oluşur 

(Şekil 2) (Morris, 1960). 

3. Aşama: Örnekleme yönteminin seçimi: Araştırmanın 

sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir sonraki önemli karar örnekleme 

yöntemidir. Seçilen örnekleme yöntemine göre popülasyon hakkında 

toplanacak yöntem değişecektir. Örnekleme yöntemleri iki farklı ana 

kategoride olasılıklı ve olasılık dışı örnekleme yöntemleri olarak iki 

kısma ayrılır.  

Olasılıklı örnekleme yöntemleri, istatistiksel testler yapmaya ve çıktıları 

popülasyon özelinde genelleştirmeye imkan sağlar. Olasılık dışı 

örnekleme yöntemleri daha çok kitle üzerinde ön keşif imkanı sağlar. 

Örnekleme yapılırken bunlara dikkat edilmesi örneklemedeki hata 

paylarını oldukça düşürecektir (Şekil 2) (Shelton ve Trumble, 1991). 

4. Aşama: Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi: Popülasyon 

ve örneklem çerçevesi tanımlandıktan sonra doğru ve tutarlı bir 

tahminleme yapabilmek için ne kadarlık bir örneklem büyüklüğünden 

veri toplanması gerektiği belirlenir. Örneklem büyüklüğü, araştırma 

sonunda elde edilecek çıkarımların kalitesini doğrudan etkiler. Her 

araştırma için örneklemlerin “yeterince” büyük olması gerekmektedir. 

Burada “Yeterince” ile kast edilen, araştırma sonuçlarını negatif 

etkilemeyecek ve araştırma maliyetlerini aşmayacak seviyede olmalıdır 

(Şekil 2) (Adis, 1979; Gill, 2012). 
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5. Aşama: Verilerin derlenmesi: Son olarak, bir önceki 

adımlarda verilen kararlar eşliğinde veri toplama sürecine geçilir. Bu 

aşamada, önceki kararların dikkatle uygulanması ve örneklem oluşturma 

sürecinin titizlikle uygulanması önemlidir (Şekil 2) (Adis, 1979; Gill, 

2012). 

4. ENTOMOLOJİDE KULLANILAN BAZI ÖRNEKLEME 

METOTLARI 

Entomolojide zararlıların ve faydalıların örneklemek için iki ana 

örnekleme yaklaşımı vardır. Atrap, darbe (vurma), zemini arama, 

kayaların altını arama, yaprak döküntülerini eleme, ağaç kabuğunu 

soyma gibi aktif örnekleme birinci grupta yer alıken, yem tuzakları, ışık 

tuzakları ve sarı yapışkan tuzaklar, diğer yapışkan tuzaklar ve feromon 

tuzakları pasif örnekleme grubunda yer almaktadır. 

Bu yöntemlerin hangisinin kullanılması gerektiği, böceklerin türlerine 

göre değişmektedir. Uçan böcekler, bitki üzerinde yaşayan böcekler, 

toprak içinde yaşayan böcekler veya gizlenen böcekleri gibi farklı böcek 

türlerini örnekleme için farklı örnekleme yöntemleri kullanılır. Belirli bir 

durumda kullanılan en uygun yöntem, her zaman örnekleme amaçlarına 

ve hedeflenen böcek türlerine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, bir 

alanın biyoçeşitlilik değerlendirmesi için yapılan örneklemede, bir dizi 

böcek grubunu hedefleyen bir çok geniş ölçekli pasif yakalama yöntemi 

kullanılması doğru sonuçları verecektir.   

Belirli bir böcek türü için tarımsal zararlıları izleme veya belirli bir 

grubun hedefli örneklenmesi, daha çok aktif örneklenmeyi ve birkaç 

örnekleme yöntemi içerebilir hatta sadece atrap yöntemini gerektirebilir. 
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Birçok durumda, özellikle aynı böceğin farklı yaşam evreleri genellikle 

farklı habitat nişlerinde yaşadığı için, birden fazla örnekleme yönteminin 

gerekli olabileceği veya belirli bir türü veya grubunu hedeflemede daha 

başarılı sonuçlanabileceği göstermektedir.  Tüm yöntemlerin avantajları 

ve dezavantajları bulunmakta ve bir alanın geniş bir böcek biyoçeşitliliği 

değerlendirmesi yapılmıyorsa, örnekleme buna göre planlanmalıdır. 

Tarım alanlarda faydalı ve zararlı türlerin örneklenmesinde genellikle şu 

yöntemler kullanılmaktadır.  

 

Şekil 4. Entomolojide kullanılan aktif ve pasif örnekleme metotları 
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1- Vurma (Darbe) Yöntemi: 

Bitki örtüsü altında bir örtü veya darbe 

ağı tutulur.  Bitki dallarında veya bitki 

üstünde bulunan böcekleri 

örneklemek için yapraklara veya 

dallara bir çubukla kuvvetlice vurulur 

ve böceklerin ağa düşmesi sağlanır. 

Ağa düşen böcekler ağdan toplanır. 

Bu örnekleme yöntemi daha çok zararlıların ergin öncesi dönemleri ve 

birçok bitkide yaşayan böcekler için etkili bir yöntemdir (Şekil 5) 

(Richards ve Waloff, 1961)                                      

                                                                                                

2- Atrap Yöntemi: Genellikle 

uzun bir sap ve derin ağ torbası olan bir 

ağdan ibaret olan atrap, ya büyük uçan 

böcekleri tek tek toplamak için 

(kelebekler, eşek arıları, sinekler, 

yusufçuklar) ya da yaprakların 

üzerinde beslenen küçük böceklerin 

örneklenmesinde kullanılır.  Atrapların 

kullanılması daha çok sonsuz sembolü şeklinde süpürerek birçok küçük 

böceğin yapraklarda örneklenmesi için kullanılır (Şekil 6) (Giles ve 

Ascher, 2006).  

 

Şekil 6. Atrap Yöntemi 

Şekil 5. Darbe Yöntemi 
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3- Elle Toplama: Entomolojide 

elle toplama daha çok orta yâda büyük 

böceklerin toplanmasında kullanılan 

bir örnekleme yöntemidir. Ancak bu 

yöntemde örneklenecek türün, ele 

alındığında bir tehdit veya sağlık 

tehlikesi olmaması gerekmektedir. 

Hangi böceklerin ısırma veya sokma 

yeteneğine sahip olduğunu bilmek bu 

yöntemde ayrı bir önem arz etmektedir. 

Çeneleri ve/veya iğneleri ile deriye 

ulaşamayacakları şekilde göğüs 

kafesinin yanlarından tutmak 

gerekebilir. Vücutlarında diken veya 

kıl bulunan tırtıllardan kaçınılmalıdır, 

çünkü bunların bazılarının bu yapılarla ilişkili zehir keseleri 

bulunmaktadır. Benzer şekilde, vücutlarında üretilen tahriş edici 

(cantharadin) nedeniyle kabarcıklı böceklere dokunmaktan da 

kaçınılması gerekmektedir. 

Tarımsal zararlılarda özellikle grup halinde yaşayan zararlıların 

kendileri, bitki organları ile birlikte kesilip toplanarak zararlarının önüne 

geçilebilir. Örneğin Çamkese tırtılı Thaumetopoea pıtyocampa  

(Lepıdoptera: Thaumetopoeıdae) (Şekil 7) ve Altın kelebek Euproctis 

chrysorrhoea (Lepidoptera: Lymantriidae) (Şekil 8) gibi zararlıların kış 

aylarında bulundukları keseler dallarla birlikte kesilip gömülmelidir. 

Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) ve Elma 

Şekil 7. Çamkese tırtılı 

Şekil 8. Altınkelebek 
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iç kurdu Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) gibi zararlılardan 

zarar görmüş meyveler toplanıp gömülmelidir. Bazı böceklerin grup 

halinde bulunan yumurtaları da bulundukları bitki aksamı ile birlikte 

kesilip imha edilmelidir. Patates böceği Leptinotarsa decemlineata 

(Coleoptera,. Chrysomelıdae)’nin ergin ve larvaları büyük olduğu için 

kolayca görülebilir. Küçük alanlarda larva ve erginleri toplayarak yok 

etmek, yumurtalarını ezmek, oldukça etkilidir. 

 

4- Gözle Kontrol Yöntemi: Yaprak 

bitleri Aphis spp.  (Hemiptera: Aphididae) 

ve Beyazsinek, Bemisia tabaci 

(Hemiptera: Aleyrodidae) (Şekil 9) gibi 

zararlıların tespitinde faydalı olup, darbe 

ve atrap yöntemlerinin desteklenmesi için 

kullanılan faydalı bir yöntemdir. Bu 

yöntem tarımsal örneklemede önemli bir 

destek rolü oynar. Yaprakta beslenen böceklerin kontrolü yapılırken 

ergin larva veya yumurta aramak için tomurcuklar ve çiçekler iyice 

kontrol edilmelidir. Ayrıca toprakta bulunan böceklerin kontrolü için 

bitkinin tabanını ve bitki etrafını kazmayı eşeleyerek kontrol edilmelidir 

(Elliott, 1991). 

 

 

 

 

Şekil 9. Beyazsinek 
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5. PASİF YÖNTEMLER 

1-Sarı Yapışkan Tuzaklar: Bu tip 

tuzaklar dah çok böceklerin renklere 

yönelimlerinden faydalanılarak geliştirilmiş 

tuzaklardır. Günümüzde birçok tarımsal 

zararlılar renkli yapışkan tuzaklarla, birçok 

üründe toplu yakalama ve izleme amacıyla 

kullanılmaktadır. Pek çok böceğin belirli bir 

ışık dalga boyunu tercih ettiği bulunmuştur 

ve bu nedenle entomologlar ve bilim 

adamları, bu davranıştan yararlanan çok sayıda böcek zararlısına karşı 

izleme araçları ve mücadele amaçlı tuzaklar geliştirmişlerdir (Pinto-

Zevallos ve Vanninen, 2013). Sarı yapışkan tuzaklar, Pamuk, hardal gibi 

farklı ürünler, patlıcan, salatalık gibi sebzeler ve çiçekler üzerindeki 

beyazsinekler, yaprak pireleri ve yaprak bitleri gibi böcekler için 

kullanılan tuzaklardan biridir. Bu tuzaklar, entegre zararlı yönetiminin 

(IPM) çok önemli bir bileşeni olan zararlıların izlenmesine yardımcı olur 

ve böcek popülasyonlarının ekonomik zarar seviyesinin (EZS) altında 

tutulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, zararlıların popülasyonu hakkında 

ölçülebilir önemli bilgiler sunarlar. Bitki koruma yöntemlerinin 

etkinliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler vererek 

mücadelenin başarılı olup olmadığı hakkında önemli değerlendirmeler 

yapılabilir (Shweta ve Rajmohana, 2016).   

Şekil 10. Sarı yapışkan tuzak 
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2-Işık Tuzakları: 

Entomolojide ışık tuzakları, 

zararlıların varlığını veya 

yokluğunu belirlemek veya 

popülasyon yoğunlukların ve 

dinamiklerini belirlemek için 

kullanılabilir (Shah, 1989). 

Bununla birlikte, ışık tuzakları ile 

birlikte zararlı yönetimi amacıyla, 

genellikle görsel numune alma veya tarama ağı kullanılır.  

3- Feromon Tuzaklar: 

Zararlıların izleme için kullanılan bu 

tuzaklar, belirli bir türün cinsiyet 

feromonuna dayalı belirli bir kimyasalla 

böcekleri çeken tuzaklardır. Bu nedenle 

genellikle bir türün yalnızca bir 

cinsiyetini, genellikle erkekleri 

yakalarlar. Genellikle kimyasal 

feromonun çevresinde yapışkan bir 

yüzey olacak şekilde tasarlanırlar, 

böylece yakalanan bireyden popülasyon 

sayısı tahmin edilebilir. Feromon tuzakları, Tatlı patates kurdu, Cylas 

formicarius (Coleoptera: Brentidae) gibi birçok ekonomik zararlı 

türlerde kullanılmaktadır (Şekil 12) (Wu ve WeiI, 1987). 

 

 

Şekil 11. Işık tuzakları 

Şekil 12. Feromon tuzağı 
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4- Diğer Tuzak Tipleri:  

Malaise tuzağı: Havadaki uçan böcekleri yakalamak için 

kullanılan çadır benzeri bir tuzaktır. Bu, tüm örneklerin genellikle 

etanolle dolu büyük bir kavanozda yakalandığı bir kütle yakalama 

egzersizidir. Bunlar, değişen bir süre için, örneğin bir hafta için 

ayarlanabilir. Bu tuzaklar, uçuş halindeki böcekleri yakalayan 

sistemlerdir. Bu nedenle, orman yolları veya nehir kıyıları üzerindeki 

orman kenarları veya açıklıklar gibi uçan böceklerin doğal uçuş yollarına 

yerleştirildiğinde en iyi şekilde sonuç alınır. Özellikle eşekarısı, sinek, 

böcek ve böcek toplamak için kullanılırlar (McCravy ve  Baxa, 2011; 

Martin-Park ve ark., 2018). 

Çukur Tuzaklar: Küçük sarı plastik tabakların arazi yüzeyine 

açılan küçük çukurlara yerleştirilmesi esasına dayanır. Bu tabakların 

yarısı su ile doldurulurken bir veya iki damla deterjan da eklenir (yüzey 

gerilimini kırmak için). Belli bir süre arazide bekletilen bu sarı tabaklar 

toplanarak, tabakların içine düşen böcekler alınarak bir alkol şişesine 

aktarılır. Arazide bırakılan sarı tavalar daha uzun süre dışarıda 

bırakılırsa, suya koruyucu olarak tuz eklenebilir. Bir çok böceğin sarı 

renge karşı cezb edildiği için sarı tabaklar kullanılması tevsiye edilmiştir 

(Droege ve ark., 2010). 
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6. ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEMEYE YENİ YAKLAŞIMLAR 

a- Yumurtlama Tuzakları:  

Yumurtlama tuzakları (OT) 

1965'ten beri özellikle 

sivrisineklerin varlığını ve 

popülasyonunu izlemek için 

ABD'de kullanılmaktadır. Ergin 

dişinin yumurtaları küçük, siyah, su 

dolu kaplara bırakma tercihinden 

yararlanarak oluşturulmuş 

tuzaklardır (Fay ve Perry, 1965). Yumurtlama tuzakları yaygın olarak 

Dipterler’de kullanılır. Bunların üretimi ucuz olup kolayca 

konuşlandırılır ve kontrol edilirler. (Harrington ve ark., 2008),  

b- D-VAC: Benzinli 

motorla çalışan ve bir kişinin 

sırtında taşınan portatif 

aspiratördür. D-VAC vakumlu 

numune almanın diğer numune 

alma tekniklerine kıyasla en önemli 

avantajı, küçük omurgasız böcek 

türlerinin ve daha da büyük böcek 

türlerin ergin öncesi formlarının daha kolay olarak örneklenmesidir. 

Örnekleme sırasında diğer örnekleme metotlarında elde edilemeyen 

küçük vücut kütleli böceklerin örneklenmesi sağlanır. Ancak ağ hava 

yoluyla oluşan hava basıncının taşınması sonucu çok küçük böceklerin 

örneklenmesi yeteri kadar sağlıklı olmayabilir. D-VAC, tırtıllar, 

Şekil 13. Yumurtlama tuzağı 

Şekil 14. D-Vac 
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böcekler vb. gibi daha ağır böcekleri örneklemek için de uygundur. Pek 

çok sinek gibi kırılgan böcekler için, pek uygun olmamasına rağmen    

yoğun bitki örtüsünde, çalılıkların içindeki böceklerin örneklenmesi için 

uygun bir yöntem olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir 

(Duffey, 1980; Elliott ve ark., 2006). 

c- Ortaya çıkma tuzakları: 

Ortaya çıkma tuzakları, çoğu böceğin 

ortaya çıktıktan sonra ışığa doğru 

hareket etmesi olgusuna dayanır. Bu 

tuzaklar, genellikle diğer tuzaklama 

teknikleriyle nadiren toplanan türleri 

ortaya çıkarır.  (Pollet ve Grootaert, 

1987). Bu tür bir toplama yöntemi, 

larva gelişim süresi ve besin tercihi 

hakkında da ayrıntılı bilgi toplanır. 

Tuzağın fiziki yapısı genellikle siyah kumaştan (naylon veya başka bir 

doku) yapılmış büyük bir piramidal yapıdan ve üstünde bir toplama 

kavanozundan oluşmuştur. Bu tuzakların iklim koşullarının ne ölçüde 

etkilendiği ve mevcut faunanın ne kadarının örneklediği hakkında daha 

ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Şekil 15) 

(Glen, 1976).   

d- Emme Tuzakları: Şu anda farklı tipte emme tuzakları 

mevcuttur: Rothampsted tipi tuzaklar, en az 10 m yükseklikte havayı 

emen yüksek kulelerdir ve çoğunlukla yaprak bitleri (Hemiptera: 

Aphididae) veya tatarcıklar (Diptera: Ceratopogonidae)’nın 

örneklenmesinde kullanılırlar  (Pollet ve Grootaert, 1987). 

Şekil 15. Ortaya çıkma tuzakları 
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Tuzak, esas olarak beyaz bir gazlı bez 

kapaklı ve üstte bir girişi olan açılır 

kapanır bir kaptan ibarettir. Hava, 

elektrikli bir fan tarafından üstteki 

siyah bir yakalama borusu 

aracılığıyla tuzağa emilir ve yaklaşan 

sivrisinekleri ve diğer böcekleri bir 

toplama torbasına çeker. Hava daha 

sonra beyaz gazlı bezden geçerek 

artan akımlar oluşturarak tuzaktan 

çıkar (BioGents, 2007). Böcekler toplama torbasında toplanır ve 

kurutulur. Naylon toplama torbası bir soğutucuya konulabilir ve daha 

sonra derin dondurucuya aktarılabilir (Şekil 16).   

              e- Kanatlı Tuzaklar: Kanatlı tuzaklar, altında bir toplama kabı 

bulunan iki renkli plastik çapraz kanattan (mavi veya sarı) oluşur. 

Böcekler bir kanatçıkla çarptıktan sonra toplama kabına düşer. Kanatlı 

tuzaklar, çanak tuzaklara göre daha az kullanılmaktadır ve optimal tuzak 

sayısı ve aralığı ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir (Gibbs, 

2017) (Şekil 17).   

 

Şekil 17. Kanatlı Tuzaklar 

Şekil 16. Emme tuzakları 
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Mavi kanatlı tuzak ışık yansımasının, tercih ettikleri konukçu 

bitkilerinkini taklit ederek bu bazı arıları çekebileceği ileri sürülmüştür 

(Gibbs, 2017; Buchanan ve ark., 20014).  

SONUÇLAR 

Örnekleme ister laboratuvarda, ister serada veya tarlada yürütülsün, 

entomoloji disiplinindeki deneysel ya da uygulamalı temelli araştırma 

programının temel bir bileşeni olduğu açıktır. Entomolojik çalışmalarda 

amaç ister belirli bir türün veya tür grubunun popülasyonunu veya 

topluluk ekolojisini anlamak, ister entegre zararlı yönetimi (IPM) için 

karar için olsun, zararlıların popülasyon dinamiklerini tanımlamak, 

ölçmek için örnekleme temel bir unsur olmuştur. Bir popülasyon sayımı 

birçok nedenden dolayı çok arzu edilebilir olsa da, belirli bir alan 

nispeten küçük olsa bile (örneğin küçük bir sera veya tarla alanı olsa 

bile), her böcek, örümcek veya akarı kapsamlı bir şekilde saymak için 

nadiren zaman ve kaynaklar bulunur. Bunun yerine, popülasyondan bir 

örnek çizmeye ve bu örnekten elde edilen bilgileri, popülasyon 

yoğunluğu veya büyüklüğü gibi değişkenleri tahmin etmek ve tüm 

popülasyona uygulanabilecek çıkarımlar yapmak için örnekleme 

vazgeçilmez bir yöntemdir. 
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GİRİŞ  

Patates dünyada üretimi yapılan ana gıda ürünleri arasında buğday, mısır 

ve pirinçten sonra dördüncü sırada yer alan, tahıllar dışında en önemli 

ürünlerden birisidir. Diğer önemli besin kaynaklarına göre verim 

potansiyellerinin ve besin değerlerinin yüksekliği nedeniyle patates, 

artan nüfus ve gıda talebi açısından dünyada açlığa ve yoksulluğa karşı 

kullanılabilecek en önemli bitkilerden biri olarak görülmektedirler. 

Dünyada patates üretiminde Çin %22, Hindistan %14, Ukrayna %6 ve 

Rusya %5’lik pay almaktadır. Türkiye ise %1’lik pay ile 16’ncı sırada 

yer almaktadır. Ülkemizde patates üretimi 2021 yılında 73 ilde yaklaşık 

139 bin ha alanda 5,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Konya, Niğde, 

Afyonkarahisar ve Kayseri patates üretiminde önemli ilk dört ildir. Bu 

dört il, ülke üretiminin %45’ini, ekim alanlarının ise %41’ini 

oluşturmaktadır (BÜGEM, 2022). 

Patates üretiminde toprak kökenli patojenler, hem yeşil aksamda hem de 

toprak altında gelişmesi nedeniyle, doğrudan yumruyu enfekte ederek 

tarla ve depoda çok ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Patates 

yumru hastalıklarından Chytridiomycete Synchytrium endobioticum'un 

neden olduğu Patates siğil hastalığı, patates üretimini çok ciddi boyutta 

sınırlayan önemli bir hastalıktır. S. endobioticum toprak kökenli obligat 

biyotrof bir fungustur ve canlılığını toprakta 50 cm'ye kadar derinlikte, 

40-50 yıl boyunca dormant olarak devam ettirebilen kış sporangiumu 

(dinlenme sporu) (Şekil 1) ile sürdürebilmektedir (Noble and Glynne, 

1970; Hampson, 1975, 1981; Putnam and Sindermann, 1994; 

Steinmoller ve ark., 2012; Przetakiewicz, 2015). Bu süreçte dinlenme 

sporangiumu ne zaman konukçu ile bir araya gelirse çimlenir yani 
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içeriğindeki sayıları 200-300 arasında bulunan hareketli zoosporlarını 

serbest bırakarak bunlar vasıtasıyla patates bitkisinin genç organlarının; 

sürgün gözleri, genç yumrular, stolon, kökboğazı gibi kısımlarının 

epidermal hücrelerini enfekte eder ve bu kısımlarda oluşan urlarda 

bulunan yazlık sporangiumla çoğalarak (sekorder sporlar) 

enfeksiyonuna devam eder. S. endobioticum'un kış sporangiumunun 

ömür uzunluğu ve virülansı, bulaşık bir alandan toplanan toprakta 

bioassay yapılarak incelenmiş, bu alanda hiç patates üretimi yapılmadığı 

halde etmenin canlılığını 43 yıl sürdürdüğü belirlenmiştir 

(Przetakiewicz, 2015). Bu etmen, ömür uzunluğu ve dayanıklılığı 

nedeniyle tüm dünyada sıfır toleranslı, çok önemli bir iç ve dış karantina 

patojeni olarak bildirilmektedir (EPPO, 2002a). 

 

 

Şekil 1. Synchytrium endobioticum’un canlı dinlenme sporlarının mikroskop 

görüntüsü (Çakır, 2015). 

 

Patates üretiminde, siğil hastalığı patates bitkisini öldürmez ancak 

bitkinin yetişme döneminde yeşil aksamında bazen canlılıkta bir 

azalmaya neden olabilir, bitki adeta susuz kalmış gibi bir görümünde 

olabilir. Enfekte olmuş bitkiler, özellikle gövde tabanında siğiller 

oluştuğunda, zaman zaman genel güç azalması belirtileri gösterir 
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(Obidiegwu ve ark., 2014). Ancak bu durum başka nedenlerle de ortaya 

çıkabileceği için bir tarlada hastalığın olduğu konusunda karar vermek 

için yeterli olmayabilir. Ülkemizde Nevşehir gibi hastalığın yaygın 

görüldüğü illerde patates tarlalarında yapılan sürvey çalışmalarında 

toprak altında çok ağır inokulum ve enfeksiyon şartlarında bile genel 

olarak çiçek ya da yaprak gibi yeşil aksam belirtileri tespit edilememiş, 

bulaşık tarlalardaki bitkilerin yeşil aksamlarının sağlıklı bir tarladan 

hiçbir farklılık göstermediği bildirilmiştir (Çakır ve Demirci, 2013). Bu 

hastalık, yeşil aksamda seyrek olarak çiçek veya yaprak enfeksiyonu 

gösterir. Bu tip enfeksiyonların nemli iklim şartlarında etmenle bulaşık 

toprağın yeşil aksam ile teması, ya da çok agresif patotipler nedeniyle 

oluşabileceği düşünülmektedir. Patateste hastalık belirtisi, kökler hariç, 

yumru meristematik dokuları, gözler, sürgünler, stolon ve çiçek 

salkımlarının enfekte olmasıyla patojen tarafından stimüle edilen aşırı 

hücre büyümesi ve hücre çoğalmasının sonucu karnabahar benzeri etli, 

pürüzlü oluşan siğiller ile karakterize edilir (Şekil 2). Siğiller başlangıçta 

beyaz ya da yeşil renkli, olgunlaşma ile birlikte kahverengine dönüşerek 

çürür ve toprağa karışır ve bu şekilde topraktaki inokulumun katlanarak 

artmasına neden olur.  
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Şekil 2. Patates siğil hastalığının stolon, yumru ve kökboğazında meydana getirdiği 

siğiller ve bu hastalıkla enfekte olmayan kökler (Çakır, 2015). 

Patates siğil hastalığında patates bitkisinin köklerinin enfekte olmaması 

dolayısıyla ur oluşmaması, kist nematodları (Globodera spp.) ya da tozlu 

uyuz (Spongospora subterranea f. sp. subterranea) gibi patates bitkisi 

köklerinde ur oluşturan hastalıklardan ayrılmasında tipik bir özelliktir. 

Diğer taraftan, S. endobioticum’un kontrollü şartlarda, yapılan yapay 

inokulasyonlarda, özellikle Solanaceae (Patlıcangiller) familyasından 

birçok yabancı ot türünü enfekte ettiği belirlenmiştir (Tablo 1) (USDA, 

2023). Patates dışında, yapay inokülasyonlarda enfeksiyon oluşturduğu 

tek kültür bitkisi domates olup, bu bitkide patatesten farklı olarak 

köklerde ur (Şekil 3) meydana getirmiştir (Çakır ve ark., 2008, EPPO 

2022).  
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Şekil 3. Synchytrium endobioticum’un domateste köklerinde meydana getirdiği urlar 

(Çakır ve ark., 2008).  

Tablo 1. S. endobioticum'un yapay inokülasyonlarla enfeksiyon oluşturduğu 

Solanaceae (Patlıcangiller) familyasından diğer bitki konukçuları listesi 

 

Bilimsel Adı  Genel Adı  Kaynakça 

Datura spp.  Şeytan elması, 
boru çiçeği 

Hampson, 1979  

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.  Apple-of-Peru  

(Peru elması) 
Martin, 1929  

Phadtare and Sharma, 1971  

Nicotiana rustica L.  Aztec tobacco 

(Maraş Otu, deli 

tütün) 

Phadtare and Sharma, 1971  

Nicotiana spp.  Tütün  Phadtare and Sharma, 1971  

Physalis alkekengi L. var. franchetii 

(Mast.) Makino (=Physalis franchetii 
Mast.)  

Hozuki  Hampson, 1979  

Schizanthus spp.  Schizanthus 

(Kelebek Çiçeği, 

Fakir Orkidesi) 

Hampson, 1979  

Solanum americanum Mill.  

(=Solanum nodiflorum 

Jacq.)  

İtüzümü Martin, 1929  

Phadtare and Sharma, 1971  

Solanum chacoense Bitter  wild potato  Weiss, 1925  

Solanum commersonii Poir.  Commerson’s 

nightshade  

Weiss, 1925  
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Solanum dulcamara L.  Bitter nightshade 

(Yaban 

Yasemini) 

Cotton, 1916  

  

Solanum dulcamara L. var.  

villosissimum Desv.  

Climbing 

nightshade  

Martin, 1929  

  

Solanum jamesii Torr.  wild potato  Weiss, 1925  

Solanum lycopersicum L.  Domates Lyman et al., 1920  

Solanum nigrum L.  Köpek üzümü  Cotton, 1916  

  

Solanum pimpinellifolium L.  

(=Lycopersicon  

pimpinellifolium (L.) Mill.)  

Currant tomato  Phadtare and Sharma, 1971  

Sarbhoy et al., 1975  

Solanum pseudocapsicum L.  Jerusalem-cherry  Phadtare and Sharma, 1971  

Sarbhoy et al., 1975  

Solanum sisymbriifolium Lam.  Sticky nightshade 

(İtüzümü) 

Sarbhoy et al., 1975  

Solanum spp.  Nightshade 

(İtüzümü)  

Alvarez, 1976  

Solanum villosum Mill.  Red nightshade 
(İtüzümü) 

Martin, 1929  

Kaynak : USDA, 2023. 

Yoğun bulaşık topraklarda, bu hastalıktan dolayı potansiyel ürün 

kayıplarının %50-100 olabileceği bildirilmektedir (Hampson, 1993; 

Melnik, 1998). Hastalık hasattan sonrada gelişmeye devam 

edebileceğinden, yumruların uzun süre saklanması sırasında hasatta pek 

fark edilmeyen küçük siğiller ortaya çıkabilir (Obidiegwu ve ark., 2014). 

Depoda sekonder bakterilerinde etkisiyle siğiller hızlı bir şekilde 

çürüyerek yumrunun da çürümesine, depo kayıplarının meydana 

gelmesine neden olur. 

Dinlenme sporları; hastalıklı topraklarda yetiştirilen yumrular, 

konukçusu olmayan diğer bitkiler, bulaşık toprak, kültürel uygulamalar 

esnasında kullanılan alet, ekipman ve ayakkabılarla hastalıksız yerlere 
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taşınabilmektedir. Siğil hastalığı, 1 sporangium / g toprak inokulum 

yoğunluğunda bile oluşabilir (Hampson, 1992). Patojenin insanlar 

vasıtası ile kolaylıkla nakledilmesi hastalığı daha tehlikeli bir hale 

getirmektedir. İnsan davranışları hastalığın yayılmasında en önemli 

faktördür. Bu hastalığın yayılması ve bulaşmasının önlenmesi insanların 

eğitilmesi ile sağlanabilir.  

Patates siğil hastalığından meydana gelen ekonomik kayıplar; doğrudan 

patojenin meydana getirdiği enfeksiyondan ziyade; uluslararası ticari 

pazarların kaybı, istila edilmiş alanda patates üretiminin yasaklanarak 

uygulanan uzun süreli karantina ve ürün rotasyonu, yasal yaptırımlar, 

artan araştırma aktiviteleri, tampon bölgede yalnızca dayanıklı patates 

çeşitlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek gibi faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır (Hampson, 1993; Przetakiewicz, 2015). 

S. endobioticum’un sporangiumlarının çok uzun yıllar toprakta canlı 

kalabilme yeteneği ve herhangi etkili kimyasal mücadelesinin 

bulunmaması nedeniyle günümüzde hastalıkla mücadelede en etkili 

önlemler olarak; yayılmayı engelleyici karantina tedbirleri; bulaşık 

alanlarda patates üretiminin yasaklanması ve bu alan etrafındaki temiz 

tarlalardan oluşturulan tampon bölgede (güvenlik kuşağı), bulaşık 

tarlada tespit edilen S. endobioticum’un patotipine ya da o ülkede 

bulunan patotiplerin tamamına dayanıklı patates çeşit/çeşitlerinin 

yetiştirilmesi önerilmektedir. Synchytrium endobioticum, Avrupa 

Birliği’nin hakkında direktif bulunan en önemli dört karantina 

organizmasından birisidir. Hastalıkla mücadele etmek ve yayılmasını 

engellemek için gerekli tedbirler alınmadığı taktirde topluluk genelinde 

patates tarımının sürekli bir risk altında bulunacağı bildirilerek, Avrupa 
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Birliği’nin 69/464/ECC sayılı konsey direktifi 1969 yılında uygulamaya 

verilmiştir. Bu direktif patates siğil hastalığı ile mücadele etmek ve 

yayılmasının engellenmesi için üye ülkeler tarafından alınacak olan 

minimum yaptırımları bildirmekteydi (EC 1969). EU 69/464/EEC sayılı 

direktif etmenin kontrolü ve yayılmasının engellenmesi için tüm Avrupa 

Birliği ülkelerinde uygulandı ancak bu direktifin kabulünden bu yana 

etmenin biyolojisi ve dağılımı ile ilgili yeni teknik ve bilimsel gelişmeler 

yanında, etmenin tespiti ve tanısı için yeni test yöntemleri, eradikasyon 

ve yayılmasını önlemek için diğer önlemler geliştirildiği bildirilerek 

Avrupa Birliği tarafından 2022 yılında yürürlükten kaldırılarak (EU, 

2022), yerine Avrupa Birliği 2022/1195 sayı ve 11 Temmuz 2022 

tarihinde yayımlanan Resmi Gazetesi’nde Avrupa Birliği Komisyonu 

“Synchytrium endobioticum’un (Schilbersky) Percival, Yayılmasının 

Önlenmesi ve Eradikasyonu İçin Önlemleri Belirleyen Uygulama 

Yönetmeliği” başlıklı yeni yönetmelik yürürlüğe girmiştir.  

Bu çalışmada bu yeni yönetmelikte; Avrupa Birliği ülkelerinde elde 

edilen yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda Synchytrium 

endobioticum’un neden olduğu Patates siğil hastalığının mücadelesine 

ilişkin etmenin patotip, tanı, dayanıklı çeşitler ve bu veriler 

doğrultusunda uygulanan karantina önlemlerine getirilen yeni 

yaklaşımların neden sonuç ilişkileri, yenilikçi yönüyle ile tartışılarak 

açıklanmıştır. 

 1. AVRUPA’DA PATATES SİĞİL HASTALIĞININ ORTAYA 

ÇIKIŞI VE YAYILIŞI 

Avrupa, Patates siğil hastalığı ile ilk kez 19. yüzyılın sonlarında 

tanışmıştır. Hastalığın ilk defa 1840’larda Avrupa’da patates üretimini 
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sınırlandıran Patates geç yanıklık (Phytophthora infestans) hastalığından 

sonra Güney Amerika’dan Avrupa’ya ıslah materyali olarak transfer 

edilen patates örnekleri ve bulaşık toprakla bulaştığı düşünülmektedir. 

Hastalık etmeni ilk olarak 1896 yılında, Hornany’de (o zamanlar 

Macaristan'ın bir bölümü, şu anda Slovakya'da bulunan patates üretim 

alanlarında) Budapeşte Üniversitesi'nden Profesör Schilbersky 

tarafından Chrysophlyctis endobiotica olarak tanımlanmış (Hampson 

1993), 1909'da adı Synchytrium endobioticum Percival olarak 

değiştirilmiştir (Percival, 1910). 

Avrupa’da patates siğil hastalığının belirtilerinin olduğu ilk yumrunun 

İngiltere’de bulunduğu (Taylor, 1920) yine bu hastalığın Avrupa’da 

varlığı ilk kez 1901 yılında da İngiltere’de resmen bildirilmiştir. Ancak 

hastalığın İngiltere ve İskoçya’da varlığının 1876 veya 1878 başlarında 

olduğu tahmin edilmekte ve 1888 yılından itibaren de İngiltere’den 

Avrupa’ya yayıldığı sanılmaktadır. Hastalık daha sonra bütün Avrupa ve 

Sovyet Rusya ülkelerinde epidemi oluşturmuştur. Almanya’da hastalık 

ilk olarak 1908 yılında Westphalia’da Spieckermann tarafından 

gözlenmiştir. 1927’de Almanya’da 2.8 milyon ha patates üretim alanının 

2700 ha alanı hastalıkla bulaşık durumda idi. Eski Sovyetler Birliğinde, 

1938’de tespit edilmiş ve yaklaşık 118.000 yetiştirme noktasında 

görülmüş olup, 1971’de toplam 16.352 ha alan hastalıkla bulaşmıştır. 

Patates siğili İsveç’te ilkin 1912, Polonya’da ise 1925’te tespit edilmiştir. 

Hollanda’da 1915 sonbaharında resmi olarak tanımlanmış olmasına 

rağmen 1907 yılından itibaren görüldüğü bildirilmektedir (Baayen ve 

ark., 2006). Alınan sıkı karantina tedbirlerine rağmen bu hastalık Avrupa 

ve Doğu Blok ülkelerinde lokal olarak varlığını sürdürmektedir. Hastalık 
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gittikçe yayılmış ve günümüzde EPPO Bölgesinde: Ermenistan, Beyaz 

Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Karadağ, 

Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya (Orta Rusya, Kuzey Rusya, Güney 

Rusya), Slovakya, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık 

(İngiltere, İskoçya)’da, Afrika: Güney Afrika, Tunus’da, Asya: Butan, 

Çin (Guizhou), Hindistan (Sikkim, Batı Bengal), Nepal’de, Kuzey 

Amerika: Kanada (Newfoundland, Prince Edward Adası)’da, Güney 

Amerika: Bolivya, Falkland Adaları, Peru ve Okyanusya: Yeni 

Zelanda’da belirlenmiştir. Hastalık Avrupa'da geniş çapta yayılım 

göstermiş, yasal tedbirler dünyanın diğer bölgelerine dağılımı 

sınırlamıştır (EPPO, 2022).  

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE PATATES SİĞİL HASTALIĞI 

MÜCADELESİNDEKİ YENİLİKLER 

Synchytrium endobioticum Avrupa Birliği’nde Direktif 2000/29/EC’de 

IAII karantina zararlısı olarak sınıflandırılmıştır, yani Avrupa’da 

bulunan ancak topluluk içinde giriş veya yayılması yasaklanmış olan 

patojendir (European Union, 2000). Avrupa Birliği’nin 69/464/ECC 

sayılı konsey direktifi (Control of Wart Disease) 1969 yılından 

günümüze kadar uygulanarak, Patates siğil hastalığı ile mücadele etmek 

ve yayılmasının engellenmesi için AB üyesi ülkeler tarafından alınacak 

olan minimum yaptırımları bildirmiş ancak ülkeler gerekli gördüğünde 

daha sıkı önlem alma konusunda serbest bırakılmışlardır (EU, 1969).  

Bu direktife göre, patates üretim yerinde tek bir bitkide hastalık 

belirlendiğinde o parselin tamamı bulaşık olarak tanımlanmaktadır. İstila 

edilmiş (bulaşık) tarlanın karantinaya alınarak sınırlandırılması ve bu 
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alanda patates üretiminin yasaklanması, alan etrafında hastalıktan temiz 

tarlalardan meydana gelen bir tampon bölgeden oluşan bölümde, istila 

edilmiş alandaki etmenin patotipine dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi 

sekonder enfeksiyonların önlenmesi açısından zorunluluk olarak 

uygulamaya verilmiştir. Mücadele için gerekli olan bilimsel veriler; 

teşhis, tanı, sürvey, topraktan etmenin izolasyonu, bulaşık alanın 

izlenmesi, karantina önlemleri, patotip ve dayanıklı patates çeşitlerinin 

belirlenmesi gibi teknik detayların metodolojisi EPPO (Avrupa ve 

Akdeniz Bitki Koruma Örgütü) PM 3/59, 7/28, 3/88, 9/5 gibi 

protokollerle uygulamaya verilmiştir (EPPO, 2017a,b,c; 2020). Etmenin 

kontrolü ve yayılmasının engellenmesi için tüm Avrupa Birliği 

ülkelerinde bu direktifin kabulünden bu yana, etmenin biyolojisi ve 

dağılımı ile ilgili yeni teknik ve bilimsel gelişmeler yanında, etmeni 

tespit etmek ve tanımlamak için yeni test yöntemleri, eradikasyon ve 

yayılmasını önlemek için diğer yöntemler geliştirilmiştir. Bu nedenle AB 

69/464/EEC Direktifi yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak eski direktifte 

yer alan belirli önlemlerden özellikle S. endobioticum’un yayılmasının 

önlenmesi ile ilgili olanlar “bulaşık alanın sınırlandırılması ve tampon 

bölge uygulaması yine de uygundur ve bu nedenle uygulaması 

sağlanmalıdır” şeklinde yeni yönetmelikte devam edilmesi gereken 

önlemler olarak yer verilmiştir.  

Patates siğil hastalığı değişik Avrupa Birliği üye ülkelerinde öne çıkan 

bir hastalıktır. Avrupa’da hastalığın ilk çıkışından günümüze kadar halen 

önemli bir sorun olarak gündemde olması, yayılımının devam etmesi, 

patates çeşitlerinin etmenin patotip/patotiplerine dayanıklılığının 

belirlenmesi, direnç testleri, tavsiye edilen en güncel ortak prosedür ve 
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teknik protokollere göre yapılma gerekliliği, bulaşık alanlardan etmeni 

yok etmek için alınması gerekli önlemler olarak kabul edilmiştir. 2022 

yılında yayımlanan yeni direktifte S. endobioticum’un eradike edilmesi 

ve daha fazla yayılmamasını sağlamak amacıyla uygulanacak önlemlerin 

tümü direktif içerisinde tanımlanarak ve teknik detayları (tanı, teşhis, 

patotip, dayanıklı çeşit, karantina uygulamaları) verilerek Birlik 

içerisinde ortak metot ile uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Ülkemizin 

de EPPO’ya üye bir ülke olması nedeniyle bilimsel düzenlemelere uygun 

olarak S. endobioticum’un mücadele yönetmeliğinde yeni düzenlemelere 

gidilmiştir.  

Yeni direktif; üretim sistemlerine göre en uygun zamanda ve en uygun 

koşullarda tarla, depo gibi yerlerde görsel muayene, inceleme, numune 

alma, örnekleme ve testlerin yapılmasını sağlamak için alanların 

kullanım amacına uygun olarak yıllık kontrol ve sürveylere ilişkin 

kuralların en son teknik ve bilimsel gelişmelere uygun olarak 

gerçekleştirilmesi, etmen tarafından istila edildiği tespit edilen üretim 

yerlerinin (bulaşık alan) şeffaf kontrollerinin sağlanması, karantina 

alanlarının oluşturulması, resmi olarak bulaşık (istila) olduğu belirlenen 

alanların kayıt altına alınması, izlenmesi, bulaşık üretim alanları ve 

hastalıklı bitkilerle ilgili uygun önlemlerin alınması ve etmenin yok 

edilmesi ve yayılmasının önlemesi hedeflenmiştir. 

Hastalığın mücadelesi için tampon bölge (güvenlik kuşağı) uygulaması 

ve bulaşık alandaki etmenin patotipine dayanıklı olduğu yeni direktifte 

tanımlanan resmi testlerle belirlenmiş patates çeşitlerinin bu tampon 

bölgede yetiştirilmesi, özellikle bulaşık tarladan gelebilecek sekonder 

enfeksiyonların engellenmesi için gereklidir. Yani bulaşık tarla 
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inokulumu primer enfeksiyon kaynağı alanı olarak tanımlanırken, 

buradan güvenlik kuşağına olabilecek herhangi bir taşınma riski de 

sekonder enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. AB eski direktifinde (EU 

69/464/EEC) tampon bölgenin büyüklüğü ile ilgili bir standart 

verilmemekle birlikte ülkelere sekonder enfeksiyonları önleyebilecek 

büyüklükte güvenli bir alan oluşturmalarına izin verilmiştir. Genel 

olarak tampon bölge, bulaşık tarla etrafında bulunan ilk temiz tarladan 

başlamak üzere komşu tarla ya da tarlalardan oluşmalıdır. Tampon bölge 

uygulamaları Avrupa’da ülkelere ve coğrafi koşullara bağlı olarak 

değişiklik göstermiştir. Genel olarak tüm ülkelerde tepe, dağ, ağaçlık, 

yol, akarsu, dere gibi bulaşık alana sınır olan yerler doğal bariyer olarak 

değerlendirilmiş ve bulaşık parsel etrafında varsa bu alanlar doğal 

güvenlik kuşağı olarak kullanılmıştır. Ancak bulaşık alan/parsel 

etrafında diğer tarlalar mevcutsa; hastalıktan temiz tarlaları kapsayan ve 

ülkelerin uygulamalarına bağlı olarak değişen büyüklükte veya 

genişlikte olan güvenlik kuşağı uygulamaları yapılmıştır. Örneğin 

Almanya’da 1 km genişlikte bulunan alandaki tarlaları içeren bölge 

güvenlik kuşağı olarak kullanılırken, Hollanda ise büyük bir parselin 

(örneğin 100 ha gibi) belirli bir bölgesinde hastalık olduğu ancak diğer 

kısımlarında yapılan kontrollerde hastalığın olmadığı bilimsel olarak 

ortaya konulmuşsa, aynı parseldeki istila edilmiş alanı bölmek suretiyle 

temiz bölümden ayırarak karantina altına alınırken, kalan temiz bölümün 

ise güvenlik kuşağı olarak kullanıldığı bildirilmiştir (EPPO, 2005). 

Avrupa dışında Kanada’da ise istila edilmiş alana ilk bitişik temiz tarla 

(temiz komşu tarla) ile tampon bölge uygulaması yapılırken, ülkemizde 

de benzer şekilde bulaşık tarla etrafındaki bitişik temiz tarlalar güvenlik 

kuşağı olarak uygulanmaktadır (Şekil 4). Yeni direktifte tampon 
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bölgenin sınırlandırılmasının, zararlı organizmanın dinlenme sporlarının 

yayılma riskinin yanı sıra zararlının biyolojisine, bulaşıklık düzeyine, 

alanda patates bitkilerinin ekim sıklığı ve dağılımına, ilgili çevresel ve 

coğrafi koşulları da kapsayan sağlam bilimsel esaslara dayanma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Şekil 4. Farklı ülkelerdeki güvelik kuşağı uygulamaları 

Hastalığın yayılması devam ettiğinden, yeni düzenlemelerde tampon 

bölgede yayılmayı engelleyen tedbirler daha sıkılaştırılarak zorunlu bir 

uygulama olarak bildirilmektedir. Buna göre yeni direktifte; makineler 

ve ekipmanlar, bulaşık alandan çıkarılmadan önce veya çıkarıldıktan 

hemen sonra ve güvenlik kuşağı veya sınırlandırılmış alanın dışında 

bulunan herhangi bir üretim sahasına girmeden önce toprak ve bitki 

kalıntılarından temizlenir. Bulaşık bir alan kaynaklı herhangi bir toprak 

veya artık, yalnızca zararlının tanımlanabilir bir yayılma riskinin 

bulunmadığını garanti eden koşullar altında o bölgenin dışına taşınabilir, 

kullanılabilir veya biriktirilebilir (EU, 2022). 

Hastalık pek çok ülkede farklı patoptiplerin meydana gelmesine neden 

olmuştur. Tampon bölge üzerinde yetiştirilecek dayanıklı patates 
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çeşitleri bulaşık tarladaki S. endobioticum’un patotipe bağlı olarak 

farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde etmenin patotipleri patates 

çeşitlerinde verdikleri reaksiyonlara göre patolojik olarak ayırt 

edilmektedir. Avrupa’da dayanıklı patates çeşitleri üzerinde siğil 

geliştirme ilk olarak 1941’de Almanya’da Geiβübel’de ve hemen hemen 

aynı zamanda Silberhütte, Güney Bohemia’da Çek Cumhuriyeti’nde 

ortaya konulmuştur. Yeni patotiplerin tanımlanması başlangıçta 

çoğunlukla Almanya’da, Çek Cumhuriyeti’nde ve eski USSR’de 

bulunmuştur. Şimdiye kadar ilk kez Avrupa’da İngiltere’de hastalık 

tespit edilmesine rağmen yeni patotipler tespit edilememiştir (Baayen ve 

ark., 2006). Avrupa’da bugüne kadar 40’dan fazla patotip bildirilmesine 

rağmen bunların bir kısmı zamanla yok olurken, bir kısmı ise halen 

yaygın olarak görülmektedir (Baayen ve ark., 2006; van de Vossenberg 

ve ark., 2022). Şimdiye kadar tanımlanmış 38 patotip bildirilmektedir 

(Przetakiewicz, 2014). S. endobioticum’un tanısı yapılan patotiplerinin 

orijinleri Hollanda, Almanya, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti’dir. Bu 

patotiplerin ayırımında da Tomensa, Eersteling, Producent, Combi, 

Saphir, Delcora, Miriam, Karolin, Ulme ve Belita patates çeşitleri 

kullanılmıştır (EPPO, 2004). Ancak yeni düzenlenen direktifte hem 

patotipler hem de bu patotipleri ayırt edici patates çeşitlerinde 

değişikliğe gidilmiştir. Bunun en önemli nedeni patotip ayırt edici 

patates çeşitlerinin birkaçı dışında ticari olarak üretilmemesi, sadece gen 

merkezlerinde bu testler için bulundurulması nedeniyle çoğunun temini 

bunlara sahip birkaç Avrupa ülkesi (Almanya, Hollanda, Polonya gibi) 

dışında birçok ülke için mümkün olmamaktaydı. İkinci olarak, 

uluslararası kabul gören standart bir ayırıcı çeşit setinin kullanılmaması 

nedeniyle tanımlanan patotiplerin iyi bir şekilde mukayesesi de 
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yapılamamaktaydı. Ülkeler patotipleri EPPO (2004)’de yer alan eski 

patotip ayırıcı patates çeşitleriyle (Tablo 2), ya da birlikte kendi 

ülkelerinde (Ukrayna, Çekya, Polonya gibi) lokal yetiştirilen, oradaki 

patotiplere, reaksiyonları belirlenmiş patates çeşitlerini kullanarak da 

ayırmaktaydılar. Bu durum farklı patates çeşitleriyle testlenmesi 

nedeniyle aynı patotipin farklı kod isimleri ile ortaya çıkmasına neden 

olmaktaydı (Baayen ve ark., 2006). Ortak bir patates ayırıcı patates 

çeşitlerinden oluşan aynı setin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma 

sunmak için yapılan çalışmalar sonucunda, tüm Avrupa Birliği’nde 

kullanılacak Tomensa, Evora, Deodara, Irga, Producent, Talent, Saphir 

ve Ikar, Gawin, Karolin, Belita güncel patates çeşitlerinden oluşan yeni 

bir patotip ayırıcı patates çeşit seti oluşturulmuştur (Tablo 3). Patotipler 

üzerinde yapılan çalışmalarda daha önce Avrupa’da yaygın patotipler 

1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1), 18(T1) olarak bildirilirken, son yapılan 

çalışmalarda 8(F1) ve 18(T1) patotiplerinin ikisinin de tüm ayırıcı 

patateslerde aynı reaksiyonu verdiği, sadece bir tek Miriam patates 

çeşidindeki reaksiyonlarının farklı (tüm ayırıcı patates çeşitlerinde 8(F1) 

ve 18(T1) patotipleri hassas (S) reaksiyonu verirken, sadece Miriam 

patates çeşidinde 8(F1) patotipine dayanıklı, 18(T1) patotipine hassas) 

olmasının (Tablo 2) uygulama açısından değerlendirmede bazı sorunlara 

neden olmuştur. Örneğin bir test birkaç kez tekrar edilirken, Miriam 

çeşidi bir testte dayanıklı reaksiyon verirken, bir diğerinde bazen 1 

yumruda bile olsa hassas reaksiyon gösterebiliyordu. Bu durum sadece 

Miriam çeşidinde patolojik olarak ayrılabilen 8(F1) ve 18 (F1) 

patotiplerinin ayırt edilmesinde şüpheli sonuçların alınmasına neden 

olabiliyordu. Bu nedenle 8(F1) patotipinin 18 (F1) patotipi ile aynı olma 

ihtimali dikkate alınarak patotip 8(F1) yeni direktiften çıkarılmıştır. 
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Flath ve ark. (2014)’de yaptıkları bir araştırmada; iki farklı test 

protokolünün üç farklı ülkeye (Almanya, Polonya, ve Hollanda) ait beş 

siğil laboratuvarlarında uygulanan çalışmalarında, Miriam çeşidinin 

patotip 6(O1) ve 18(T1)'i ayırmak için alınan sonuçlar arasında 

tutarsızlık belirlenmiş bu nedenle daha az uygun olduğu kanıtlayarak 

yerine Alman Talent çeşidi önerilmiştir. Avrupa Birliği’ndeki eski 

standartlarda kullanılan ayırıcı patates çeşitleri ve yaygın patotipler 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Avrupa Birliği’ndeki eski standartlarda kullanılan ayırıcı patates çeşitleri ve 

yaygın patotipleri.  
 

Ayırıcı Patates 

Çeşitler 

Synchytrium endobioticum’un patotipleri 

1(D1) 2(G1) 6(O1) 8(F1) 18(T1) 

Deodara S S S S S 

Tomensa S S S S S 

Eeersterling S S S S S 

Producent R S S S S 

Combi R S S S S 

Saphir R S R R R 

Delcora R R R S S 

Miriam  R R R R S 

Karolin R R R R R 

Ulme R R R R R 

Belita R R R R - 

‘S’: Hassas ,‘R’: Dayanıklı 

Kırmızı renkle verilen patotip ve ayırıcı patates çeşitleri yeni direktifte yapılan 

düzenlemeler ile test protokollerden çıkarılmıştır. 

Bu düzenleme sonrasında AB ülkelerinde yaygın 1(D1), 2(G1), 6(O1), 

18(T1) patotipleri yanı sıra daha önce ülkemizde ilk kez Nevşehir ilinde 

belirlenen 38 Nevşehir patotipi (Çakır ve ark., 2009) yeni direktifte 

Avrupa’da görülen patotipler içerisinde yer almıştır. Nevşehir’den alınan 

S. endobioticum izolatları patotiplerinin belirlenmesi için 2005-2008 
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yıllarında Almanya’da Glynne–Lemmerzahl test metodu, Hollanda’da 

Spieckermann test metodu ve Türkiye’de tarla ve laboratuvar testi 

Spieckermann metodu ile araştırılmıştır. Bu çalışmada Nevşehir’e ait 

izolatlardan ikisinin (Nevşehir 2 ve Nevşehir 3 izolatlarının) Deodara, 

Producent, Delcora, Saphir, Miriam ve Belita patotip ayırıcı patates 

çeşitleriyle yapılan testlerinin değerlendirilmesinde alınan 

reaksiyonların hiçbirinin Batı Avrupa'da bilinen patotiplere ait olmadığı 

belirlenmiştir. Bunun üzerine Nevşehir 2 ve Nevşehir 3 izolatlarına yeni 

bir patotip olarak bir kod verilerek 38 (Nevşehir) olarak bildirilmiştir 

(Çakır ve ark., 2009). Yeni belirlenen bu patotipin kodlanması Avrupa 

patotip kodlama sistemine göre sıra numarası takip edilerek yapılmıştır. 

Bu sisteme göre; patotiplerin düzenlenmesinde arap rakamları (şimdiki 

kullandığımız rakamlar) ve patotipin bulunduğu yerin baş harfi 

kullanılmaktadır. Örneğin Avrupa’da ilk belirlenen patotip 1(D1) 

tanımlanır (1: ilk belirlenen patotip, D: bulunuş yeri Dahlem’in baş harfi 

olan harf kodu D, 1:Dahlem’deki ilk bulunan) daha sonra 1941’de 

GieBübel’de belirlenen yeni patotip ise 2(G1) olarak, ikinci belirlenen 

patotip ve bulunuş yeri GieBübel’in “G” baş harfi verilerek kodlanmıştır. 

En son kodlanan patotip 37(K5) olarak Çekya’da kodlanmış bunu 

takiben yeni ortaya konulan patotip 38 (Nevşehir) olarak kodlanmıştır 

(Baayen ve ark., 2006; Çakır, 2006; Çakır ve ark., 2009). Daha sonraki 

yıllarda bu patotip (38 Nevşehir) Gürcistan’da ilk olarak 2019 yılında 

Didajara köyünde (Ghoghoberidze, 2020) ve 2020 yılında da Mussel ve 

Onstwedde olmak üzere Hollanda’da ilk kez rapor edilmiştir. Bu 

patotipin genetik olarak da diğer patotiplerden farklı olduğu yalnızca 

patotip 38 (Nevşehir) izolatında gözlemlenen ve diğer patotiplerden 

ayıran iki yapısal varyantın β ve δ spesifik bir kombinasyonunun bu 
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izolatlarda bulunduğu tespit edilmiştir (van de Vossenberg ve ark., 

2023). Bu bilimsel bulgulardan sonra Avrupa’da olduğu bilinen 

patotipler 1(D1), 2(G1), 6(O1), 18(T1) ve 38 (Nevşehir) olarak yeni 

düzenlemede yer almıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Avrupa Birliği tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre yeni patotip ayırıcı 

patates çeşitlerinde Synchytrium endobioticum patotiplerinin reaksiyon tablosu 

 

 

    ‘S’: Hassas, ‘R’: Dayanıklı 

    ‘*’: çeşidin S. endobioticum'a karşı zayıf duyarlılığını gösterir. ("siğil oluşumu 

olmayan nekrotik olmayan sori alanlarının varlığı") 

   ‘**’Bu patotip Cakir ve ark.(2009) tarafından ilk kez Nevşehir’de tespit edilmiştir. 

EPPO standartlarında yer alan tarla testleri ile patotip ve patates 

çeşitlerinde dayanıklı/hassas reaksiyon belirleme metodu S. 

endobioticum ile bulaşık bir tarlaya patates çeşitlerinin dikilmesi 

şeklinde yapılmaktaydı. Bu çalışma için test edilecek her bir patates 

çeşidinden en az 5x6 yumru tesadüf parselleri deneme desenine göre 

dikilerek, bitkiler olgunlaştığı zaman yumrular hasat edilip; sap, 

gövdenin başlangıcı, stolonlar ve yumrulardaki siğil oluşumu kontrol 

edilerek metodun skalasına göre hasta/sağlam şeklinde değerlendirilip 

çeşit reaksiyonları veya eğer bu çalışma ayırıcı patates çeşitleri ile 

yapılıyorsa da patotip ortaya konulmaktaydı (EPPO, 2004). Yeni 

Patates Çeşitleri 

S. endobioticum patotipleri 

1(D1) 2(G1) 6(O1) 18(T1)  38 

Nevşehir 

** 

Tomensa/Evora/Deodara S S S S S 

Irga/Producent R S S S S 

Talent R R* R* S S 

Saphir R S R R S 

Ikar/Gawin/Karolin/Belita R R R R R 
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düzenlemelerde patates çeşitlerinin siğil patotiplerine dayanıklılığı 

testlerinin EPPO “PM 3/88(1) Testing of potato varieties to assess 

resistance to Synchytrium endobioticum” test standartına göre yapılması 

gerekliliği bildirilmektedir (EPPO, 2020). Bu standarda göre daha önce 

tanısı yapılan referans patotipler; dayanıklılığı belirlenecek patates 

çeşitlerine laboratuvar/iklim odası şartlarında EPPO PM 3/88’de tavsiye 

edilen Glynne-Lemmerzahl yöntemi (Glynne, 1925; Lemmerzahl, 1930; 

Noble ve Glynne, 1970), SASA (Science and Advice for Scottish 

Agriculture) test yöntemi ve Spieckermann yöntemi (Spieckermann ve 

Kothoff, 1924) ile Avrupa’da yaygın patotiplerin inokulasyonu yapılarak 

belli bir inkubasyon süresi sonunda da metodun skalasına göre stereo 

mikroskop altında değerlendirme yapılmaktadır. Bu standartta tarla ve 

saksı denemeleri ile yapılan dayanıklılık belirleme çalışmaları tavsiye 

edilmemektedir. Bunun gerekçeleri ise uzun yıllar yapılan çalışmaların 

sonuçları ve tecrübeleri ile ortaya konmuştur. Tarla denemeleriyle çeşit 

dayanıklılığı çalışmalarının tavsiye edilmemesinin en önemli nedenleri 

arasında şunlar sıralanabilir; Halihazırda bulaşık tarlada karantina 

uygulaması ile azaltılan inokulum, patates dikimi yapılan deneme ile 

inokulum yeniden katlanarak yükselmesidir. Tarla denemelerinde 

denenen patates çeşitlerine eşit miktarda inokulum rastlamaması ve 

sonucu etkileyen sadece patojen ve çeşit dışında diğer etkenlerinde 

devrede olması söz konusudur. Siğil hastalığı etmeninin bulaşık toprakta 

patojenliğini etkileyen; spor yaşı, sayısı, uygulama şekli, patates çeşidi 

yaşı ve durumu, toprak ortamı, toprağın geçirgenliği, tekstürü, sulama 

rejimi, pH vd hastalık konusunda tutarlı sonuç almayı etkileyen faktörler 

olarak bildirilmektedir. Örneğin patates dikiminden sonra yağışın önemi 

büyüktür, ancak bu takdirde etmenin enfeksiyonu başlatan zoospor 
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hareketi için ideal koşullar oluşur. pH’daki değişiklikler ile örneğin üre 

kullanımı ile enfeksiyon sırasında amonyak varlığının ortaya çıkması 

zoosporların ortaya çıkma işlemini, hareketini ve yerleşmesini 

engelleyebilir. Toprak yapısı ise killi topraklarda urların büyümesi 

kumlu topraklara göre daha fazla olduğu, siğil oluşumunda aşırı sulama 

sınırlayıcı bir faktör olarak rol aldığı gibi bildirilen hususlar tarla 

koşullarında kontrol edilememektedir (Hampson, 1988).  

Avrupa Birliği yeni direktifinde kabul edilen EPPO PM 3/88(1) 

protokolünde, S. endobioticum patotiplerine dayanıklılık belirleme 

çalışmaları; her patates çeşidine eşit miktarda saf patotiplerin 

inokulumunun verilerek eşit ve kontrollü şartlarda geliştirilen 

enfeksiyonlar sonucu patates çeşitlerinin gerçek reaksiyonlarının ortaya 

konulabileceği belirtilmektedir. Örneğin çeşitler üç kategoride; 

dayanıklı, yüksek, çok yüksek dayanıklı ya da hassas, çok hassas gibi 

sınıflandırılabilmektedir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için ise 

denenen patates yumrularının belli bir orandaki skala değerinde, aynı 

reaksiyonu vermesi gerekmektedir (Şekil 5 a, b). Bu çalışmalar 

başlamadan önce her patotipe ait testte kullanılmak üzere saf olarak elde 

edilen patotip inokulumlarının saflık kontrolleri ayırıcı çeşitlerindeki her 

bir patotipin reaksiyonu ile karşılaştırılarak doğrulandıktan sonra eşit 

inokulum uygulamasıyla çeşit dayanıklılık testi başlatılır. Tarla 

çalışmalarında ise denenen patates çeşitlerine eşit inokulum 

uygulanamaz ve tarladaki diğer etkenler söz konusu olduğundan 

çeşitlerin gerçek reaksiyon verileri asla elde edilememekte, sadece 

hasatta siğil oluşumu olup olmadığı belirlenebilmektedir. Dayanıklı 

patates çeşidi; S. endobioticum’un belirli bir patotip/patotiplerinin 
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kontaminasyonuna maruz kaldığında, hiçbir dinlenme sporu 

üretmeyecek şekilde tepki veren patates çeşidi olarak tanımlanmaktadır 

(EU, 2022). Tarla denemeleri ile patates çeşitlerinin dayanıklılığını 

belirlemek için yapılan çalışmalarda denemenin yapıldığı tarladaki 

patotipin mutlaka bilinmesi gereklidir. Deneme tarlasındaki patotip 

bilinmeden yapılan çalışmalarda; dayanıklı bulunan patates çeşitlerinin 

bir başka tarlaya dayanıklı çeşit olarak tavsiye edilmesi söz konusu 

olamaz. Belirlenen dayanıklılık reaksiyonu deneme yapılan tarlaya ait 

bir sonuçtur, başka bir tarladaki farklı bir patotiple bir araya geldiğinde 

değişiklik gösterebilecektir, bu nedenlerle alınan sonuçların diğer 

tarlalara tavsiye mümkün olmamaktadır.  

a)  

b)  

Şekil 5. EPPO PM 3/88(1) protokolüne göre Synchytrium endobioticum'a karşı patates 

çeşitlerinin reaksiyon tipleri a) dayanıklı (R1, R2, R3), b) hassas (S1, S2) reaksiyoun 

skala görselleri (EPPO, 2022). 

 

 

 

 

Dayanıklılık Grubu 

R1  

Reaksiyon Tipi Ekstrem Dayanıklı 

Score 1 

R2  

Reaksiyon Tipi Dayanıklı  

Score 2 

R3  

Reaksiyon Tipi Zayıf Dayanıklı 

Score 3 

 
 

    

 

S1 

Reaksiyon tipi Az Hassas 

Score 4 

S2 

Reaksiyon tipi Çok 

Hassas, Score 5 
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3. PATATES SİĞİL HASTALIĞI KARANTİNA TEDBİRLERİN 

İPTALİ İÇİN KOŞULLAR 

Avrupa Birliği’nin yeni “Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival’ın Yayılmasının Önlenmesi ve Eradikasyonu İçin Önlemleri 

Belirleyen Uygulama Yönetmeliği”de uygulanan karantina önlemlerinin 

iptallerinin şartları detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır.  

Tedbirlerin iptali 

S. endobioticum’un son tespitinden itibaren en az 50 yıl geçtikten sonra 

ve bulaşık alanda tüm bu süre boyunca aşağıdaki zorunlu uygulamalar 

yapıldıysa bulaşık alandaki yasaklamalar iptal edilebilir. 

Bu uygulamalar; bu süre boyunca bulaşık parselde patates dikilmez, 

büyütülmez veya depolanmaz. Üretim materyali olarak kullanılmak 

üzere hiçbir bitki (fide, fidan vb. gibi her çeşit üretim materyali) 

üretilemez veya depolanamaz. Bulaşık parselde yetiştirilen ancak 

konukçu olmayan bitkiler, üzerlerinde bulunan bulaşık toprak aracılığı 

ile S. endobioticum’un sporangiumunu yayma konusunda bir risk 

oluşturacağından, bulaşık alandan tampon bölgeye (güvenlik kuşağına) 

taşınmadan önce veya hemen sonrasında uygun yöntemlerle toprağından 

temizlenir. Topraktan arındırılmamış bitkiler ise, ancak aşağıdaki iki 

koşulun yerine getirilmesi halinde sınırlandırılmış alan dışına 

çıkarılabilir;  

a) Zararlı organizmayı yayma konusunda tanımlanabilir bir risk 

olmamasını sağlamak amacıyla uygun yöntemlerle bu bitkilerden toprağı 

arındırmak için taşınır toprağın taşınması ve kaldırılması resmi gözetim 
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altında gerçekleşir ve zararlı organizmanın yayılmasını etkili bir şekilde 

önlemek için uygun tedbirler alınır ve,  

b) Etmeni yaymak için tanımlanabilir bir riskin olmadığının ortaya 

konulduğu şartlar altında; o bölgenin dışına taşınabilir, kullanılabilir 

veya depolanabilir.  

Aynı şekilde bu alanlarda kullanılan makine ve ekipman da bulaşık alan 

dışına çıkmadan toprağından temizlenmelidir. Güvenlik kuşağında, 

sınırlandırılmış alanın dışında yeniden dikilmesi amaçlanan hiçbir bitki 

yetiştirilmez. Güvenlik kuşağında patates yetiştirilecekse bulaşık alanda 

bulunan etmenin belirlenen patotipine veya ülkede varlığı bilinen tüm 

patotiplere dayanıklı olan bir çeşit yetiştirilir. Güvenlik kuşağı dışına 

herhangi bir toprak veya bitki artığı, yalnızca zararlıyı yaymak için 

tanımlanabilir bir riskin olmadığının ortaya konulduğu koşullar altında o 

bölgenin dışına taşınabilir, kullanılabilir veya depolanabilir. Tüm bu 

hükümlere uyulduğunu ve bulaşık alanın kalıcı otlak olarak 

kullanılmadığını da gösteren bir ürün kaydı da gereklidir. 

S.endobioticum’un son tespitinden itibaren en az 20 yıl geçtikten sonra; 

yukarıda yer alan tüm hükümlere uyulduğunu ve bulaşık alanın kalıcı 

otlak olarak kullanılmadığı taktirde; kontrollü şartlarda yapılan iki 

biyoassayde hassas patates çeşitlerinde etmenin yumru, kökboğazı ve 

stolonlarında enfeksiyon belirtisi bulunmamışsa veya bir biyoassayde 

hassas patates çeşitlerinde (Deodara, Evora, Morene, Tomensa, 

Maritiema, Arran Chief gibi) etmenin yumru, kökboğazı ve stolonlarında 

bulaşıklık belirtisi bulunmamışsa ve buna ilave olarak Pratt (1976) 

toprak eleme yöntemi; van Leeuwen ve ark. (2005) toprak eleme 

yöntemi; Wander ve ark. (2007) bölgesel santrifüj tekniği olmak üzere 
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belirtilen yöntemlerden biri ile bulaşık alan toprağının analizinin 

yapılması ve mikroskopla doğrudan incelenmesinde canlı dinlenme 

sporlarının bulunmaması gerekmektedir. 

Tedbirlerin kısmen iptali 

Bulaşık alanlarda S. endobioticum’un son tespitinin üzerinden en az 10 

yıl geçtikten sonra öngörülen tedbirlerin kısmen iptal edilmesi 

düşünülebilir. Bu durumda hükümlere tüm bu süre boyunca uyulduğunu 

ve bulaşık alanın kalıcı otlak olarak kullanılmadığını sağladıktan sonra 

hassas patates çeşitleri (Deodara, Evora, Morene, Tomensa, Maritiema, 

Arran Chief gibi) ile yapılan iki bioassayde etmenin yumru, kökboğazı 

ve stolonlarında hiçbir bulaşıklık belirtisi bulunmamalıdır veya hassas 

patates çeşitleriyle bir bioassayde bulaşıklık belirtisi bulunmaması, 

ayrıca Pratt (1976) toprak eleme yöntemi; van Leeuwen ve ark. (2005) 

toprak eleme yöntemi, Wander ve ark. (2007) bölgesel santrifüj tekniği 

olmak üzere belirtilen yöntemlerden biri ile sporların bulaşık alan 

toprağının ekstraksiyonunun ardından mikroskopla doğrudan 

incelenmesi sonucu gram toprak başına 5'ten az canlı dinlenme sporu 

bulunması istenir. 

Bu koşullar sağlanmadığında taktirde, en az 2 yıllık bir bekleme 

süresinin ardından tedbirlerin kısmen geri alınması yeniden 

değerlendirilerek iptal edilebilir. Bu bekleme süresinin uzunluğunu 

belirlerken bulaşıklık seviyesi ve/veya tespit edilen canlı sporların sayısı 

dikkate alınır. 
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SONUÇ 

Siğil hastalığı patatesin çok önemli ve ağır yaptırımları olan bir karantina 

hastalığıdır. Hastalık etmeni Synchytrium endobioticum'un tek 

konukçusu patates olmasına rağmen bulaşık alanda yetişmiş konukçu 

olmayan bitkilerle de topraktaki dinlenme sporlarının ürüne yapışan 

toprakla taşınma riski nedeniyle, uluslararası ticarette mahsulün siğil 

hastalığından temiz alanlardan gelmiş olması zorunluluğu vardır. 

Bulaşık alanlarda yetiştirilmiş konukçu olmayan bitkilere ait ürünlerin 

uluslararası ticareti de yasaklanmıştır ancak bu ürünler işlenerek 

(konserve, turşu, hazır gıda gibi) ticareti yapılabilir. S. endobioticum'un 

dinlenme sporlarının toprakta uzun ömürlülüğü, yeni patotiplerinin 

ortaya çıkışı, hastalığın kimyasal mücadelesinde etkin bir uygulamanın 

olmaması ve bilinen münavebe yöntemlerinin bu hastalıkla mücadelede 

yetersiz kalması nedeniyle hastalığın bulunduğu alanda hapsedilerek 

topraktaki dinlenme sporangiumlarından oluşan inokulumunun eradike 

edilmesi ve yayılmasının önlenmesi gereklidir.  

Hastalığın Avrupa’da mücadelesi için alınacak minimum tedbirler 1969 

yılında EU/69/464/EEC konsey direktifi ile tanımlanmış ve 2022 yılına 

kadar uygulanmıştır. Bu direktife göre bir tarlada tek bir bitkide hastalık 

tespit edildiğinde o parselin tamamı bulaşık olarak kabul edilir ve bu 

alanda patates üretimi yasaklanır. Uygulanan karantina ile birlikte 

bulaşık alanların etrafındaki tampon bölgede etmene dayanıklı patates 

çeşitlerinin yetiştirilmesi günümüzde de bilinen yayılmayı engelleyici en 

etkin uygulamalardır. Hastalığın Avrupa Birliği’nin 2022/1195 Sayı ve 

11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesinde yayımlanan, “Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
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Percival'in Yayılmasının Önlenmesi ve Eradikasyonu İçin Önlemleri 

Belirleyen Uygulama Yönetmeliği” ile EU/69/464/EEC konsey direktifi 

uygulamadan kaldırılmış, son yıllarda yapılan bilimsel gelişmeler 

ışığında etmenin mücadelesinde kullanılacak uygulama ve bilimsel 

testler detaylı bir şekilde tanımlanarak yeniden düzenlenmiş ve bu 

şekilde tüm üye ülkelerde uygulanacak bir standartlaşmaya gidilmiştir. 

Bununla; Avrupa ülkelerinde geçmişte gerek patotiplerde gerekse buna 

buna bağlı olarak belirlenebilen dayanıklı patates çeşitlerinde ve patotip 

ayrıcı patates çeşitlerinde farklı uygulamalar sonucu meydana gelen 

karmaşıklığın ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 

günümüzde neredeyse bulunamayan, çoğunun ticareti bile yapılmadan 

sadece gen merkezlerinde bulunan ayırıcı patateslerin çeşitlerinin 

uygulamadan kaldırılarak Avrupa patotipleri için yeni ayırıcı patates 

çeşitlerinden oluşan tüm AB’ne üye ülkeler için ortak patotip ayırıcı 

patates çeşitleri ortaya konulmuş, patotipler ve bunları belirleme 

metotları ise yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmiştir. Bir diğer önlemde yayılmayı önleyici tedbirlerin tüm 

ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla tampon bölge 

ve bulaşık alan uygulamalarının nasıl yapılacağı, bu alanlarda konukçu 

olamayan ürünler ve kullanılan makine ve ekipman için toprağından 

temizlendikten ya da uygun bir metotla toprağın uzaklaştırılmasından 

sonra bulaşık alan dışına çıkarılabileceği hususu ayrıntılı olarak 

açıklanarak önlemler eskiye göre daha sıkılaştırılmıştır. Ülkeler arasında 

çok uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalar ve tecrübelerle ortaya 

konulan metot birliği, şu anda sadece patolojik olarak tanımlanabilen 

patotiplerin aynı patotip ayırıcı patates çeşitlerinin üzerinde uygulanarak 

belirlenmesinin sağlaması, yeni patotiplere dayanıklı patates çeşitlerinin 
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aynı yöntemlerle çalışılması, tüm bunların laboratuvar çalışmalarıyla 

kontrollü ortamlarda yapılarak uygulamaya verilmesi, alınan sonuçların 

her yerde uygulanmasının sağlanması ve geçerliliği açısından Patates 

siğil hastalığı ile mücadelede gelecekte başarılı olmak için büyük avantaj 

sağlayacağı düşünmekteyiz. 
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GİRİŞ 

Bitkisel üretimde; cansız faktörler (meteorolojik faktörler, toprak 

faktörleri, zehirli gazlar ve hatalı tarımsan işlemler) ve canlı faktörlerden 

(hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlar) dolayı ciddi kalite ve 

verim kayıpları olmaktadır. Öyle ki; bazen hasat sonrası kayıpları da 

düşününce ürünlerin tamamını kaybetme riski ile karşı karşıya 

kalınabilmektedir (Kotan, 2020). Bazı çevresel faktörler ve iklimsel 

değişimler de, bitkisel üretimde hastalık ve zararlı miktarında artışa 

neden olmaktadır (Avan, 2021c).   

Hastalık,  zararlı ve yabancı otlar ile mücadelede kullanılan yöntemler; 

Karantina Tedbirleri, Kültürel Tedbirler, Fiziksel Mücadele, Mekaniksel 

Mücadele, Kimyasal Mücadele ve Entegre Mücadele şeklinde 

gruplandırılmaktadır (Melan, 2004). Ancak bu yöntemlerin pek çoğunun 

çoğu zaman yetersiz kalmasından dolayı bitkisel üretimdeki bu verim ve 

kalite kayıplarının önlebilmesi için dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

yoğun bir kimyasal gübre ve pestisit kullanılmaktadır. Bitkisel üretimde 

uzun süreli kimyasal kullanımının; sağlık, çevre ve gıda güvenliği 

üzerine verdiği zararların artık çok büyük boyutlara ulaştığı (Avan, 

2021a), bu yoğun kullanımı ile de bitki patojenlerinde direnç oluşumu 

meydana gelerek bitki hastalıklarıyla mücadele imkânlarını 

güçleştirmektedir. Bu nedenle de bitki patojenlerine karşı bitkiyi 

korumak için çevre dostu ve sürdürülebilir bir biyolojik alternatif metot 

arayışı içerisine girilmiştir (Avan, 2021b, 2022). 

Bitkisel üretimde kimyasal bitki besleme ve bitki koruma ürünlerinin 

kullanımı 1940’lı yıllarda sentetik pestisitlerin keşfedilmesinden sonra 

hızla artmış, bu kimyasallar tek kurtarıcı olarak gösterilmiş ve 1950’li 
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yıllara kadar da bu kimyasalların uzun süreli olumsuz etkileri fark 

edilmemiştir. Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların uzun vadede 

çevreye yaptıkları geriye dönüşümsüz olumsuz etkileri ilk olarak 1962 

yılında Rachel Carson tarafından "Sessiz İlkbahar" (Silent Spring) adlı 

kitapta da anlatılmıştır (Uygun, 2010). Bugün gelinen noktada yoğun 

kimyasal kullanımının; önemli bir küresel çevre ve sağlık sorununa 

dönüştüğünü, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından tehdit 

oluşturduğunu,  patojen ve zararlı etmenlerde ilaçlara karşı dayanıklılık 

riskinin oluştuğunu, bitkisel ürünlerde kalıntı sorununun ciddi boyutlara 

ulaştığını gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Sinks ve ark., 

1985; Shim ve ark., 2009; Dara, 2016; Eze ve ark., 2016; Huang ve ark., 

2019; Kotan, 2020).  

Bitkisel üretimde çevre ve insan sağlığı için olumsuz endişeleri minimize 

eden ve kimyasallara alternatif etkili çevre dostu yöntemlere ilgi her 

geçen gün daha da artmaktadır. Bitkisel, hayvansal veya 

mikroorganizma kaynaklı biyolojik ajanlar kullanılarak bitki hastalık, 

zararlı ve yabancı otların kontrol edilmesi; organik veya organomineral 

gübrelerle birlikte bitki gelişimini teşvik eden mikroorganizmaların 

kullanımı bitki koruma ve bitki beslemede kullanılan sentetik 

kimyasallara güçlü bir alternatif sunmaktadır. Hatta bitkisel, hayvansal 

ve mikroorganizma kaynaklı bitki koruma ürünlerinin devreye sokularak 

kimyasal pestisit tüketiminin azaltılması pek çok gelişmiş ülkenin devlet 

politikası haline gelmiştir (Kotan, 2020).  

Bitkisel üretimde kullanılan bitki besleme ürünleri; Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın "Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair 

Yönetmelik" ve "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal 
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Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" ile düzenlenmektedir. Bitki 

koruma ürünleri ise "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve 

Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmektedir. Bu 

yönetmelikler incelendiğinde çokta doğru bir yaklaşımla bitki besleme 

ürünlerinden kimyevi gübrelerin; organik, mineral ve mikrobiyal 

kaynaklı gübrelerden ayrılarak ayrı bir yönetmelikte ele alınması ve 

ruhsatlandırılması konusunda istenilen belge ve bilgilerin ayrı ayrı 

düzenlendiği görülmektedir. Ancak bitki koruma ürünlerinde yıllarca 

çeşitli platformlarda çok sayıda araştırıcı tarafından dile getirilmesine 

rağmen en zararlı bir kimyasal ile sütü yoğurda dönüştüren faydalı bir 

mikroorganizmadan veya insanların gıda olarak tükettiği bir bitkisel yağ 

veya ekstreden geliştirilecek bir tarım ilacı aynı kefeye konularak 

ruhsatlandırmada izlenmesi gereken yol-yöntem ve belgelerin aynı 

olması ve bu testlerin çoğunun da yurtdışında yapılması zorunluluğu 

hem yerli kimyasal pestisitlerin hem de biyopestisit olarak 

adlandırdığımız bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması imkânsız 

hale getirmiştir (Kotan, 2020; 2022). 

1. FAYDALI MİKROORGANİZMALARIN TARIMDA 

KULLANIMI 

Faydalı mikroorganizzmaların bitkisel üretimde mikrobiyal gübre veya 

biyopestisit olarak kullanımı son yıllarda Dünyada üzerinde en çok 

durulan bir konudur. Bu faydalı mikroorganizmaların büyük bir kısmını 

bakteriler oluşturmaktadır. Faydalı mikroorganizmalar bitkilerin dışa 

açılan doğal açıklıkları (stoma, lentisel ve hidatot) çevresinde, hücreler 

arasında, kök korteksinde veya iletim demetlerinde serbest olarak 

yaşarlar. Yaşadıkları bu alanlarda sağladıkları birçok faydaları yüzünden 
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faydalı mikroorganizmalar bitkisel üretimde dört farklı başlıkta 

kullanılırlar (Kotan, 2020). Bunlar; 1. Mikrobiyal Gübreler: 

Topraktaki bitki besin maddelerinin miktarını veya faydalılığını artırarak 

bitki gelişimini hızlandıran ve verimi artıran ürünler. 2. Biyopestisitler: 

Bitki patojenleri ve/veya zararlılarını kontrol ederek ve/veya stres 

koşullarına karşı bitkileri koruyarak bitki gelişimine katkıda bulunan 

ürünler. 3. Bitki Gelişim Düzenleyicisi: Bitki gelişimi düzenleyici 

maddelerin bitkideki konsantrasyonunu değiştirerek bitki gelişimini 

hızlandıran ya da yavaşlatan ürünler. 4. Toprak Düzenleyicisi: 

Topraktaki kimyasal ilaç, toksik metaller, organik moleküller, ya da 

yağları parçalayarak zararsız hale getirenler veya faydalılığını 

artıranlardır (Kotan, 2020). Bunlara ek olarak bakterilerin yapay besi 

ortamlarında geliştirilerek ürettikleri bazı metabolitler sayesinde, zararlı 

mücadelesinde cezbedici veya uzaklaştırıcı olarak kullanıldığını; bu 

metabolitlerin bitkilerin sistemik dayanıklılık mekanizmasında rol 

oynadığını gösteren de çok sayıda çalışma da bulunmaktadır (Fridlender 

ve ark., 1993; Shulaev ve ark., 1995¸ Abriouel ve ark., 2011; Kumar ve 

Singh, 2015). 

Bitki veya mikroorganizma kaynaklı biyopestisitler yüzyıllardır bitki 

hastalık etmenleri veya zararlıları kontrol etmek için kullanılmakta olup 

son yıllarda dünyada hızla büyüyen bir pazar haline gelmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection 

Agency (EPA)); Biyopestisitleri, "hayvanlar, bitkiler (bitki türevli 

yağlar, neem, azadirachtin gibi), mikroorganizmalar (bakteriler, 

funguslar gibi) veya onların fermantasyon ürünleri, virüsler ve bazı doğal 

minerallerden (potasyum bikarbonat gibi) elde edilen pestisit türleri 
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olarak sınıflandırmıştır (EPA, 2017). Buna göre, biyopestisitler 

'hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve bazı mineraller gibi doğal 

malzemelerden elde edilir denilmektedir (EPA, 2021). Ülkemizde Bitki 

Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkındaki 

Yönetmelikte bitki koruma ürünleri 13 farklı başlık altında 

gruplandırılmıştır. Bunlar; 1. Pestisitler (insektisit, fungisit, herbisit, 

akarisit, mollusit, rodentisit, fumigant, nematisit), 2. Bitki gelişim 

düzenleyicileri, 3. Cezbediciler, 4. Uzaklaştırıcılar, 5. Böcek gelişim 

düzenleyicileri ve engelleyicileri, 6. Beslenmeyi engelleyiciler, 7. 

Mikrobiyal pestisitler, 8. Bitki aktivatörleri, 9. Fizyolojik hastalıkların 

tedavisinde kullanılan maddeler, 10. Biyolojik mücadele etmenleri, 11. 

Biyoteknik mücadele ürünleri, 12. Yaprak kurutucu (desikant) ve 

dökücüler (defoliant), 13. Bitki ekstraktlarıdır (Kotan, 2020). Bu 

gruplandırmada da görüldüğü gibi aslında çok daha geniş bir kavramı 

ifade eden biyopestisit kavramı mikrobiyal biyopestisit olarak dar bir 

alana sıkıştırılmıştır. 

Nikotin gibi bitki özlerinin 17. yüzyılda bir meyve zararlısı olan Tetrops 

praeusta ve diğer bazı zararlıları kontrol etmek için kullanıldığı en eski 

tarımsal biyopestisit kayıtlarından birisidir (BPIA, 2017). Lepidopteran 

zararlılarına karşı Beauveria bassiana fungusunun biyolojik mücadelede 

kullanımı 1835 yılında başlamış yine mineral yağların bitki koruyucu 

olarak kullanımı ise 19. yüzyılın başında yapılan çalışmalarda ispat 

edilmiştir (BPIA, 2017). Dünyadaki biyopestisit çalışmaları 20. yüzyılın 

başlarında hızlı bir şekilde artmıştır Bacillus thuringiensis bakterisi 

1901'de Japon biyolog Shigetane Ishiwata tarafından hastalıklı bir 

ipekböceğinden, on yıl sonra ise Alman araştırmacı Ernst Berliner 
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tarafından un güvesi tırtılında izole edilmiş ve geliştirilen ilk ticari 

biyopestisit olarak kayıtlara geçmiş ve bugüne kadar da en yaygın 

kullanılan bakteri türüdür (BPIA, 2017). Diğer bakteri türlerinden 

Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus ve Bacillus subtilis’in 

biyopestisit olarak kullanımına 1970’li yıllarda başlanmış, 1977 yılında 

ise Bacillus thuringiensis var. israelensis kullanılmıştır (BPIA, 2017). 

1980 ve 1990’lı yıllarda ise kök kanserine karşı Agrobacterium 

radiobacter bakteri türünün (Escobar ve Dandekar, 2003) ve meyve 

bahçelerinde ateş yanıklığı hastalığına karşı Pseudomonas fluorescens 

bakteri türünün, 1990 yılında ise Trichoderma türlerinin kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir  (Stockwell ve ark., 2010). Türkiye’de 

hastalıklar ile biyolojik mücadele çalışmaları ilk olarak bundan 55 yıl 

öncesine dayanmaktadır  (Bora ve Nemli, 1973). Bugüne gelindiğinde 5 

bine yakın çalışmanın sonuçlandırılarak çeşitli bilimsel dergilerde 

yayınlandığı görülmektedir. 

Biyopestisitler şu anda küresel olarak kullanılan bitki koruma 

ürünlerinin yaklaşık %2'sini oluştursa da pazardaki büyüme oranı son 

yirmi yılda her yıl %10 düzeyinde artan bir eğilim göstermektedir 

(Brzoskiewicz, 2018). Hatta biyopestisit pazarının geleneksel tarım 

kimyasalları ile kıyaslandığında yaklaşık üç katı oranında hızlı bir 

büyüme gösterdiği belirtilmektedir (Chandler ve ark., 2011). Küresel 

biyopestisit pazarının 2022 yılında 9 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı 

belirtilmiştir (Brzoskiewicz, 2018). 1995'ten 2017 yılına kadar Amerika 

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) Biyopestisitler 

Bölümü'ne 100'den fazla mikrobiyal biyopestisit tescil edilirken bugün 

bu sayının 250’ye yakın olduğu, Avrupa Birliği'ndeki tescilli biyopestisit 
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sayısının 60’ın üzerinde olduğu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü'ne ait 30 ülkede ise 225'den fazla olduğu belirtilmektedir (EPA, 

2017). Bitkisel üretimdeki toplam biyopestisit kullanımının 

yaklaşık %45'inin ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleştiği Asya’da 

ise bu kullanım oranının yaklaşık %5 olduğu belirtilmektedir (Kumar ve 

Singh, 2016). 

Dünyada biyolojik ürünlerin kullanımına yönelik eğilimin giderek 

artmasının sebepleri arasında; sağlıklı beslenme bilincinin artmasına 

paralel olarak iyi tarım ve organik tarıma olan ilginin her geçen gün 

artması, biyolojik ürünlerin tek başına veya azaltılmış kimyasal gübre 

veya pestisit uygulamaları ile birlikte bitkisel üretimde üstün verim ve 

kalite sağlama potansiyeline sahip olmaları, Avrupa Birliği Ülkeleri 

başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde birçok kimyasal pestisit aktif 

maddesinin ortaya çıkan zararlarından dolayı kullanımlarının 

yasaklanması, yeni kimyasal pestisitlerin ruhsatlandırılmasında yapılan 

düzenlemelerden dolayı piyasaya yeni ürün sokmanın önündeki 

kısıtlayıcı tedbirler, her geçen gün kimyasal pestisit geliştirmenin artan 

maliyetleri sayılabilir (Erbach, 2012; Dara, 2015; Dara, 2016; Eze ve 

ark., 2016; BPIA, 2017). Mikrobiyal gübre ve biyopestisitlerin 

avantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir. İnsan ya da hayvan sağlığı 

açısından risk oluşturma ihtimalleri çok daha düşüktür. Kimyasallara 

kıyasla çok daha ucuz,  çevreci, doğal dengeyi koruyucudurlar. Yaban 

hayatı ve doğadaki faydalı türleri koruma açısından çok avantajlıdırlar. 

Biyopestisitler sadece hedef zararlı ya da hastalık etmeninin kontrol 

edilmesini sağlarlar. Bitkisel üretimin önemli sorunlarından biri olan 

kalıntı problemi oluşturmazlar. Birçok mekanizmaya sahip olabildikleri 
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için bitkiye çok daha geniş bir fayda sağlarlar. Özellikle toprak 

patojenlerine karşı çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Kurallarına 

uygun kullanıldıklarında kimyasallara nazaran çok daha ekonomiktirler. 

İyi bir toprak düzenleyici ve toksik kimyasallardan arındırıcı özellikleri 

de vardır. Bitkileri ekstrem koşullara karşı da koruyabilmektedirler  

(Chang ve ark., 2011). 

Biyostimülantlar bir başka ifade ile bitki biyouyarıcıları ise son yıllarda 

üzerinde önemle durulan bir başka konudur. Bunlar "besin etkinliğini, 

abiyotik stres toleransını ve/veya ürün kalite özelliklerini, besin 

içeriğinden bağımsız olarak geliştirmek amacıyla bitkilere uygulanan 

herhangi bir madde veya mikroorganizma" olarak tanımlanır (Du Jardin, 

2015). Bazı araştırıcılar biyostimülantları bitkilerin besinleri almasına 

yardımcı olma, abiyotik stres faktörlerine toleransı artırma ve ürün 

kalitesini artırma konusundaki benzerliklerine dayanarak bitki koruma 

ürünü değil de bitki besleme ürünleri ile aynı kategoride 

değerlendirmektedirler. Bu konuda da başta ABD olmak üzere gelişmiş 

pek çok ülkede yasal düzenlemelerde eksiklikle bulunduğu ancak bu 

eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir  

(Chatzikonstantinou, 2017). 

Ülkemizde son on yılda bakteri içerikli mikrobiyal gübrelerin 

tescillendirilmesi konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bazı 

firmalar bu ürünleri hala yurtdışından temin etme yoluna giderlerken, 

bazı firmalar ise akademik çalışmalar sonucunda yerli 

mikroorganizmalardan (bakteri veya fungus) oluşan ve deneme 

raporlarını bakanlığa sunarak mikrobiyal gübreleri tescil ettirmişlerdir. 

Bu yerli mikrobiyal gübrelerin çok başarılı bir şekilde üreticiler 
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tarafından kullanıldığı ve her geçen gün ilginin de arttığı görülmektedir. 

Ülkemizde bitki besleme ve bitki koruma alanında faaliyet gösteren 

birçok büyük firmanın da son yıllarda bitkisel üretimde kullanılan 

biyolojik ürün geliştirme alanında büyük yatırımlar yaptığı 

görülmektedir.  

Mikrobiyal gübrelerde durumun önemi gerek bakanlığın ilgili birimi 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü gerekse de üreticiler tarafından her 

geçen gün daha iyi anlaşılmasına rağmen ne yazık ki biyopestisitler 

konusunda aynı ilerlemenin sağlanamadığını üzüntüyle izlemekteyiz. 

Bakanlığın ilgili birimi olan Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

bazı firmalar adına otuz civarında ithal biyopestisit ruhsatlandırılmış 

ancak ülkemizde yıllarca yürütülen akademik çalışmalarda çok etkili 

biyoajanlar elde edilmesine rağmen ilgili yönetmeliklerden kaynaklanan 

bazı sıkıntılar yüzünden ruhsatlandırılmış mikroorganizma içerikli tek 

bir yerli biyopestisit hala bulunmamaktadır. Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire 

Başkanlığı’nın 9-10 Eylül 2020 tarihinde düzenlediği "Bitki Sağlığında 

Dost Mikroorganizmalar Çalıştayında" konu etraflıca tartışılmış 

özellikle ülkemizdeki biyolojik mücadele çalışmalarının gerek 

Bakanlığa bağlı Enstitülerde gerekse de Üniversitelerde yıllardır 

yürütüldüğü, çok başarılı sonuçlar alındığı, bu çalışma sonuçlarının 

gerek yurt içi gerekse de yurtdışında önemli dergilerde yayınladığı, 

ülkemizden elde edilen bu faydalı mikroorganizmaların araştırıcılar 

tarafından muhafaza altına alındığı, ama yönetmeliklerden kaynaklı 

sorunlardan dolayı ruhsatlı ürüne dönüştürülemediği, mutlaka bu 

sorunların ilgili yönetmeliklerde düzeltilmesi gerektiği Çalıştay Sonuç 
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Raporunda belirtilmiş ve internette de açık erişime açılmıştır. Sonuç 

olarak; biyolojik ürünlerin (biyopestisitler, faydalı böcekler, bitkisel 

ekstre ve uçucu yağlar) ve bazı doğal mineral maddelerin (kaolin gibi) 

kimyasallar için düzenlenen "Bitki Koruma Ürünlerinin 

Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikten" 

çıkarılarak konu uzmanlarınca yapılacak bir çalıştay ile ayrı bir 

yönetmelik halinde düzenlenmediği sürece kimyasal pestisitlerin 

ithalatına devam edileceği, milyonlarca doların heba edilmeye devam 

edeceği, alternatif yöntemlerin önü açılmadığı sürece ülkemizin bu 

kimyasallar ile kirlenmeye devam edeceği, araştırıcıların muhafaza 

altına aldığı biyopestisit özelliğine sahip mikroorganizma kaynaklı bu 

kıymetli gen kaynaklarının ülke tarımının hizmetine sunulamayacağı 

gün gibi aşikardır. 

Son yıllarda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı araştırıcı grupları 

tarafından yapılan biyolojik mücadele ile ilgili çalışmaların sayısı her 

geçen gün artmaktadır. Örneğin zararlıların (Basım ve Katırcıoğlu, 1990; 

Sezen ve Demirbağ, 1999; Tokgönül ve Çınar, 1999; Yaman ve ark., 

1999; Yaman ve Demirbag, 2000; Demir ve ark., 2002; Özaktan ve 

Gezen, 2002; Yaman ve ark., 2002; Sezen ve ark., 2005; Sezen ve ark., 

2007; Ertürk ve ark., 2008; Tozlu ve ark., 2017a; Tozlu ve ark., 2018a; 

Çelik, 2019), bakteriyel hastalıkların (Aysan ve ark., 1999; Altın ve 

Bora, 2001; Aysan ve ark., 2003; Ozaktan ve Bora, 2006; Karabıçak ve 

Kotan, 2014; Aktaş ve Kotan, 2016), fungal hastalıkların (Bora ve 

Özaktan 2000; Eşitken ve ark. 2002; Altındağ ve ark. 2006; Kucuk ve 

ark., 2007; Yıldız ve ark. 2007; Akgul ve Mirik, 2008; Baysal ve ark. 

2008; Oktay ve Benlioglu 2010; Tozlu, 2016; Tozlu ve ark., 2017b; 

http://www.springerlink.com/content/9k3384g60q7153v1/fulltext.html#CR54
http://www.springerlink.com/content/9k3384g60q7153v1/fulltext.html#CR68
http://www.springerlink.com/content/9k3384g60q7153v1/fulltext.html#CR12
http://www.springerlink.com/content/9k3384g60q7153v1/fulltext.html#CR70
http://www.springerlink.com/content/9k3384g60q7153v1/fulltext.html#CR57
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Karagoz ve ark., 2018; Tozlu ve ark., 2018b; Tekiner ve ark., 2019; 

Çakar, 2020; Avan ve Kotan, 2021), virüs hastalıklarının (Aksoy ve 

Yılmaz, 2008), nematodların (Aksoy ve Mennan 2004) ve yabancı 

otların (Kotan ve ark., 2012) kontrolüne yönelik pek çok biyolojik 

mücadele çalışması yapılmıştır.  

Biyolojik mücadele; doğal veya genetik yapısı değiştirilmiş 

mikroorganizmalar (biyolojik savaş elemanları = genellikle fungus ve 

bakteriler) ya da onların ürettikleri metabolitler kullanılarak patojen 

mikroorganizmaların ve zararlıların ortadan kaldırılması veya 

popülasyonlarının baskı altına alınmasını amaçlayan bir tarımsal 

mücadele yöntemidir (Chet ve ark., 1993). Biyolojik mücadele ile ilgili 

ilk ciddi çalışmalar ise 1961 yıllarında başlamış (Ross, 1961) ve 

günümüze kadar yapılan başarılı çalışmalar sayesinde, birçok ülkede 

kültür bitkilerindeki hastalıklara karşı etkili olan biyoajanlar ya da 

bunların ürünleri ticari olarak üretilmiş ve biyopestisit olarak formüle 

edilerek pazara sunulmuştur (Lenteren, 1995; Rabasse ve Steenis, 1999). 

Biyolojik mücadele mikrobiyal etkileşim ve konukçu dayanıklılığı 

kapsamında ele alınmakta olup; bir biyoajan antibiyosis, yarışma, 

hiperparazitizm, hipovirulans, uyarılmış dayanıklılık ve çapraz 

korumadan oluşan mekanizmalarından bir veya birkaçını kullanmaktadır 

(Bora, 2002). Yapılan çeşitli çalışmalarda hastalık ve zararlı etmenlerin 

mücadelesinde başarılı bir şekilde kullanılan pek çok bakteriyel biyoajan 

belirlenmiş olup günümüzde pek çoğunun da ticari formulasyonu 

yapılmıştır (Lumsden ve ark., 1995).  Biyolojik mücadelede yeni bir 

yaklaşımda bitki büyümesini teşvik eden bakteriler (PGPR) kullanılarak 

bitki sistemik dayanıklılığının teşvik edilmesidir. Özellikle PGPR 
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biyolojik kontrol amacıyla kullanımı ile bitki sağlığının korunmasıyla 

birlikte üretim artışı da sağlanabilmektedir (Kotan 2020).  

Biyolojik mücadele, bitki gelişimini teşvik eden mikroorganizmalar, 

bitkisel ekstre ve uçucu yağlar konusunda çalışmalar yürüten ve bu 

çalışmaların sonuçlarını bir kısmını da özel sektör işbirliği ile 

uygulamaya aktaran kurumların başında Atatürk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümü yer almaktadır. Bu bölümde çalışma 

ekibimiz tarafından izole edilen yerli bakteri veya fungal izolatlar, 

bitkisel ekstre ve uçucu yağlar kullanılarak ülkemiz açısından önemli 

olan birçok fungal ve bakteriyel hastalığa, çeşitli zararlılara ve yabancı 

otlara karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları ve bitki besleme 

açısından büyük önem arz eden mikrobiyal gübre çalışmaları hakkında 

bilgiler verilmiştir (Tablo 1, 2, 3, 4).  

Tablo 1. Araştırma ekibimiz tarafından yapılan bazı fungal bitki patojenleri ile ilgili 

biyolojik mücadele çalışmaları  

Yıl Fungal 

Patojenler 

Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Biyoajanlar 

İzolasyon İzolat Etki 

(%) 

Kaynak 

2004 Monilia 

linhartina 

Depo Bacillus subtilis  Topraktan BA-

142 

37 Şahin ve 

ark., 2002 

2009 Aspergillus 

flavus 

Depo Bacillus subtilis  Bitkiden RK-6 85 Kotan ve 

ark., 2008 

2009 Fusarium spp. Lab. - 

Depo 

Bacillus subtilis  Topraktan BA-

140 

80-

90 

Kotan ve 

ark., 2009 

2014 Bipolaris 

sorokiniana 

Saksı Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-

6D 

79 Gökçe ve 

Kotan, 

2016 

2014 Fusarium 

culmorum 

Lab. Bacillus subtilis  Topraktan TV-

125 

90 Senol ve 

ark., 2014 

2016 Uncinula 

necator 

Arazi Pseudomonas 

fluorescens  

Topraktan FDG-

37 

97 Demir ve 

Kotan 

2016 
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Yıl Fungal 

Patojenler 

Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Biyoajanlar 

İzolasyon İzolat Etki 

(%) 

Kaynak 

2016 Sclerotinia 

sclerotiorum 

Saksı Bacillus subtilis  Topraktan TV-

6F 

79 Tozlu ve 

ark., 2016 

2017 Alternaria 

solani 

Lab.-

Sera 

Bacillus 

amyloliquefaciens  

Topraktan TV-

12H 

68-

80 

Çamlıca 

ve Tozlu, 

2017 

2017 Geotrichum 

candidum 

Lab.-

Sera 

Pseudomonas 

fluorescens  

Topraktan FDG-

37 

68-

80 

Çamlıca 

ve Tozlu, 

2017 

2017 Penicillium 

digitatum 

Lab.-

Depo 

Bacillus subtilis Topraktan TV-

17C 

72-

80 

Mohamm

adi ve 

ark., 2017 

2018 Botrytis 

cinerea 

Lab. Bacillus subtilis Topraktan TV-

6F 

95 Tekiner 

ve ark., 

2020 

2018 Alternaria 

alternata  

Lab. Bacillus subtilis Topraktan TV-

6F 

87 Tozlu ve 

ark., 2020 

2019 Botrytis 

cinerea 

Saksı Bacillus 

amyloliquefaciens  

Topraktan TV-

87A 

100 Akça, 

2019 

2019 Fusarium 

proliferatum 

Saksı Bacillus subtilis Topraktan JMB 

A 

100 Şahinoğl

u, 2019 

2020 Alternaria 

alternata 

Petri Bacillus velezensis Topraktan TV-

85D 

64 Tekiner 

ve ark., 

2020 

2020 Botrytis 

cinerea 

Petri Bacillus subtilis Topraktan TV-

6F 

95 Tekiner 

ve ark., 

2020 

2022 Limon depo 

hastalıkları 

Depo Brevibacillus 

choshinensis 

Topraktan TV-

53D 

67 Tekiner 

ve ark., 

2022 

2022 Limon depo 

hastalıkları 

Depo Bacillus subtilis Topraktan TV-

16F 

66 Tekiner 

ve ark., 

2022 

2022 Limon depo 

hastalıkları 

Depo Pseudomonas 

fluorescens  

Topraktan FDG-

37 

62 Tekiner 

ve ark., 

2022 

2022 Alternaria 

alternata 

Lab. Lactobacillus 

coryniformis 

Sütten 3N11 50 Dikbaş ve 

ark., 2022 
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Tablo 2. Araştırma ekibimiz tarafından yapılan bazı bakteriyel bitki patojenleri ile ilgili 

biyolojik mücadele çalışmalarımız 

 

Yıl Bakteriyel 

Patojenler 

Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Biyoajanlar 

İzolasyon İzolat Etki 

(%) 

Kaynak 

2000 X. campestris 

pv. vesicatoria 

Lab.-

Saksı 

Bacillus 

subtilis  

Toprakta BA-140 90-

100 

Şahin ve 

ark., 2000 

2000 X. campestris 

pv. vesicatoria 

Lab.-

Saksı 

Pseudomonas 

putida  

Toprakta BA-8 90-

100 

Şahin ve 

ark., 2000 

2004 Erwinia 

amylovora 

Lab.-

Arazi 

Pantoea 

aglomerans  

Bitkiden RK-79 70-

100 

Kotan ve 

ark., 2004 

2004 Erwinia 

amylovora 

Lab.-

Arazi 

Pseudomonas 

putida  

Bitkiden RK-142 70-

100 

Kotan ve 

ark., 2004 

2006 P.  syringae pv. 

syringae 

Lab. Pantoea 

agglomerans   

Bitkiden RK-84 90 Kotan ve 

Sahin, 2006 

2010 X.axonopodis 

pv. vitians 

Saksı Pantoea 

aglomerans 

Bitkiden RK-198 100 Karagöz ve 

Kotan, 

2010 

2014 Streptomyces 

scabies 

Arazi Bacillus 

megaterium  

Toprakta KBA-

10 

29 Karagöz ve 

ark., 2014 

2014 X. campestris 

pv. vesicatoria 

Saksı Pantoea 

agglomerans   

Toprakta RK-

1048 

90 Mohammad

i ve Kotan, 

2014 

2018 C. 

michiganensis 

sp. 

michiganensis 

Sera-

Arazi 

Bacillus 

pumilus 

Toprakta TV-

49A 

94-

89 

Mohammad

i, 2018 

2018 C. 

michiganensis 

sp. 

michiganensis 

Sera-

Arazi 

Bacillus 

velezensis 

Toprakta TV-

85D 

88-

85 

Mohammad

i, 2018 

2019 X. arboricola 

pv. corylina 

Lab.-

Sera 

Bacillus 

megaterium  

Toprakta KBA-

10 

80-

80 

Rodriguez., 

2019 

2020 Agrobacterium 

tumefaciens 

Petri-

Saksı 

Bacillus 

amyloliquefaci

ens 

Böcekten FDG-

48 

85-

70 

Tekiner, 

2020 

2020 Agrobacterium 

tumefaciens 

Petri-

Saksı 

Bacillus 

subtilis  

Toprakta RK-

1978 

85-

75 

Tekiner, 

2020 
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Tablo 3. Araştırma ekibimiz tarafından yapılan bazı zararlı böcekler ile ilgili biyolojik 

mücadele çalışmalarımız  

Yıl Zararlı 

Etmenler 

Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Biyoajanlar 

İzolasyon İzolat Etki 

(%) 

Kaynak 

2011 Culex pipiens Lab. Bacillus 

sphaericus 

Böcekten FD-48 100 Saraç ve 

ark., 2011 

2011 Bruchus 

dentipes 

Lab. B. thuringiensis 

ssp. kurstakii  

Böcekten FDP-

41 

76 Tozlu ve 

ark., 2011 

2013 Culex pipiens Lab. Brevibacillus 

brevis 

Böcekten FD-1 100 Dadasoglu 

ve ark., 

2013 

2014 Caliroa cerasi Lab. Brevibacillus 

brevis 

Böcekten FD-1 75 Dadasoglu 

ve ark., 

2014 

2016 Diprion pini Lab. Bacillus 

atrophaeus 

Topraktan CP-1 80 Dadasoglu 

ve ark., 

2016 

2018 Ricania 

simulans 

Arazi Brevibacillus 

brevis  

Topraktan CP-1 42 Göktürk ve 

ark., 2018 

2018 Pseudaulucas

pis pentagonu 

Lab. Bacillus 

pumilus  

Topraktan TV-

67C 

100 Tozlu ve 

ark., 2018 

2018 Icerya 

purchasi 

Lab. B. thuringiensis 

ssp. kenyae  

Böcekten FDP-

42 

100 Tozlu ve 

ark., 2018 

2018 Icerya 

purchasi 

Lab. Pseudomonas 

fluorescens  

Böcekten RK-

1773 

100 Tozlu ve 

ark., 2018 

2020 Culiseta 

longiareolata 

Lab. B. thuringiensis 

ssp. kenyae 

Böcekten FDP-8 100 Aydın ve 

Durmuşoğl

u, 2020 

2020 Culiseta 

longiareolata 

Lab. Bacillus 

sphaericus 

Böcekten ÖE-1 100 Aydın ve 

Durmuşoğl

u, 2020 

2020 Halyomorpha 

halys 

Lab. B. thuringiensis 

ssp. kurstakii 

Böcekten FD-51 90 Tozlu ve 

ark., 2019 

2020 Halyomorpha 

halys 

Lab. Brevibacillus 

brevis 

Böcekten FD-1 95 Tozlu ve 

ark., 2019 

2020 Halyomorpha 

halys 

Lab. Pseudomonas 

fluorescens 

Böcekten FD-71 95 Tozlu ve 

ark., 2019 
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Yıl Zararlı 

Etmenler 

Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Biyoajanlar 

İzolasyon İzolat Etki 

(%) 

Kaynak 

2020 Tinocallis 

saltans 

Lab.-

Arazi 

B. thuringiensis 

ssp. kurstakii  

Böcekten FDP-

41 

100-32 Tozlu ve 

ark., 2021 

2021 Sitophilus 

zeamais 

Lab. Lactobacillus 

coryniformis 

Sütten 3N11 100 Dikbaş ve 

ark., 2021 

2021 Leptinotarsa 

decemlineata 

Lab.-

Arazi 

B. thuringiensis 

ssp. kurstakii 

Böcekten FDP-

41 

41-30 Erarslan ve 

Kotan 2021 

2021 Tinocallis 

saltans 

Lab.-

Arazi 

Beauveria 

bassiana 

Böcekten ET-10 86-13 Tozlu ve 

ark., 2021 

2021 Tinocallis 

saltans 

Lab.-

Arazi 

B. thuringiensis 

ssp. kurstakii 

Böcekten FDP-

41 

100-31 Tozlu ve 

ark., 2021 

2022 Cydalima 

perspectalis 

Lab. Beauveria 

bassiana 

Böcekten ET-10 100 Tozlu ve 

ark., 2022a 

2022 Cydalima 

perspectalis 

Lab. V.ibrio hollisae  Böcekten FD-70 100 Tozlu ve 

ark., 2022a 

2022 Cydalima 

perspectalis 

Lab. Brevibacillus 

brevis 

Böcekten FD-1 100 Tozlu ve 

ark., 2022a 

2022 Cydalima 

perspectalis 

Lab. Bacillus cereus Böcekten FD-63 100 Tozlu ve 

ark., 2022a 

2022 Cymbalophor

a rivularis 

Lab. Beauveria 

bassiana 

Böcekten ET-10 96 Tozlu ve 

ark., 2022b 

2022 Cymbalophor

a rivularis 

Lab. Pseudomonas 

putida  

Topraktan K-19B 83 Tozlu ve 

ark., 2022b 

Tablo 4. Araştırma ekibimiz tarafından yapılan bazı stres faktörleri ile ilgili 

çalışmalarımız 

Yıl Stres Faktörü Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Bakteriler 

İzolasyon İzolat Etki Kaynak 

2021 Kuraklık Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-

91C 

Etkili Yildirim ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-6D Etkili Yildirim ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık Arazi Bacillus 

subtilis  

Topraktan RK-

1900 

Etkili Yildirim ve 

ark., 2021 
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Yıl Stres Faktörü Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Bakteriler 

İzolasyon İzolat Etki Kaynak 

2021 Kuraklık-Amino 

Asit 

Arazi Pantoea 

agglomerans 

Topraktan RK-92 Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık-Amino 

Asit 

Arazi Bacillus 

megaterium 

Topraktan TV-

20E 

Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık-Amino 

Asit 

Arazi Bacillus 

subtilis 

Topraktan TV-

17C 

Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık-Amino 

Asit 

Arazi Pseudomonas 

flourescens 

Topraktan FDG-

37 

Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık-Amino 

Asit 

Arazi Brevibacillus 

brevis 

Topraktan FD-1 Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık- Amino 

Asit 

Arazi Peanibacillus 

polymyxa 

Topraktan KIN-

37 

Etkili Güneş ve 

ark., 2021 

2021 Kuraklık-Hormon Arazi Bacillus 

pumilus 

Topraktan RK-

103 

Etkili Turan ve 

ark., 2014 

2021 Kuraklık-Hormon Arazi Bacillus 

sphaericus 

Topraktan FD-48 Etkili Turan ve 

ark., 2014 

2021 Cornus alba’da 

köklendirici 

Arazi Bacillus 

megatorium 

Topraktan TV-3D Etkili Külekçi ve 

ark., 2021 

2021 Cornus alba’da 

köklendirici 

Arazi Paenibacillus 

polymixa 

Topraktan TV-

12E 

Etkili Külekçi ve 

ark., 2021 

2021 Cornus alba’da 

köklendirici 

Arazi Pantoea 

agglomeras  

Topraktan RK-79 Etkili Külekçi ve 

ark., 2021 

2021 Cornus alba’da 

köklendirici 

Arazi Pantoea 

agglomeras  

Topraktan RK-92 Etkili Külekçi ve 

ark., 2021 

2016 Kuraklık Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-6D Etkili Samancioğl

u ve ark., 

2016 

2016 Pestisit kalıntısı Lab. Pantoea 

agglomerans  

Topraktan RK-79 Etkili Karagöz ve 

ark., 2016 

2016 Pestisit kalıntısı Lab. Pantoea 

agglomerans  

Topraktan RK-92 Etkili Karagöz ve 

ark., 2016 

2021 Cornus alba’da 

köklendirici 

Arazi Pseudomonas 

fluoresens  

Topraktan FDG-

37 

Etkili Külekçi ve 

ark., 2021 
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Yıl Stres Faktörü Çalışma 

Yeri 

Etkili 

Bakteriler 

İzolasyon İzolat Etki Kaynak 

2021 Elma fidanı, 

köklendirici 

Arazi Bacillus 

subtilis 

Topraktan TV-

17C 

Etkili Kotan ve 

ark., 2021 

2021 Domates bitki 

sağlığı 

Arazi Pantoea 

agglomerans  

Topraktan RK-92 Etkili Oral ve 

Kotan, 

2021 

2021 Domates bitki 

sağlığı 

Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-

91C 

Etkili Oral ve 

Kotan, 

2021 

2021 Domates bitki 

sağlığı 

Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan KBA-

10 

Etkili Oral ve 

Kotan 2021 

2021 Şeker pancarı 

verim ve kalite 

Arazi Bacillus 

megatorium 

Topraktan TV-3D Etkili Şimşek ve 

ark., 2021 

2021 Şeker pancarı 

verim ve kalite 

Arazi Pantoea 

agglomerans  

Topraktan RK-92 Etkili Şimşek ve 

ark., 2021 

2021 Şeker pancarı 

verim ve kalite 

Arazi Bacillus 

megaterium  

Topraktan TV-6D Etkili Şimşek ve 

ark., 2021 

2021 Bioremidasyonda Lab. Bacillus 

thuringiensis 

Böcekten CP-1 Etkili Kara ve 

ark., 2021 

2021 Bioremidasyonda Lab. Bacillus 

subtilis 

Böcekten FD-1 Etkili Kara ve 

ark., 2021 

2022 Bioremidasyonda Lab. Bacillus 

amyloliquefac

iens  

Böcekten TV-

17C 

Etkili Alak ve 

ark., 2022 

2022 Bioremidasyonda Lab. Bacillus 

sphaericus  

Böcekten FD-48 Etkili Alak ve 

ark., 2022 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişmiş ülkelerde; önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık süreçte pestisit 

tüketiminin kademeli olarak % 10 düzeyinde azaltılması, bunların yerine 

organik ve biyopestisitlerin kullanımının % 20 düzeyinde artırılması 

hedeflenmektedir. Hatta 2050-2055 yıllarına kadar pestisit tüketiminin 

hızla azaltılarak biyopestisit tüketiminin artırılması ile kimyasal 



103 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

pestisitler ile biyopestisitlerin tüketiminin aynı düzeye geleceği görüşü 

birçok ortamda dillendirilmektedir. Türkiye’de; TÜBİTAK’ın Vizyon 

2023 Bilim ve Teknoloji Öngörüsü Projesi kapsamında Tarım ve Gıda 

Paneli Son Raporunda; bazı yörelerde aşırı sulama, gübreleme, kimyasal 

madde ve tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı önemli çevre ve sağlık 

sorunları ortaya çıkardığı belirtilmiştir. Çözüm olarak da; tarımda 

kullanılan kimyasal ilaçların çevreye ve insan sağlığına olumsuz 

etkilerini azaltacak biyolojik ürünlerin geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu yaklaşım, gerek sağlık açısından gerek çevresel 

sorunlar açısından gerekse de tarım alanlarımızın sürdürülebilirliği 

açısından oldukça doğru ve uygulanabilir bir yaklaşım olarak 

görülmektedir. Ülkemizde yıllardır yürütülen biyolojik mücadele ve 

mikrobiyal gübre çalışmalarının sonuçları da bu yaklaşımı 

desteklemektedir. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından çok zengindir ve 

yapılan biyolojik mücadele çalışmalarına bakıldığında 5 binin üzerinde 

çalışma yapıldığı ve hastalık ya da zararlının kontrolünde çok etkili 

olduğu görülen binlerce mikroorganizma izolatının araştırıcılar 

tarafından elde edildiği ve muhafaza altına alındığı görülmektedir.  

Biyopreparat üretim noktasında ülkemizdeki Ar-Ge yapan 

üniversitelerimizin altyapı ve yetişmiş personel mevcut durumuna 

bakıldığında; Kimyasal pestisitlerin ve biyopestisitlerin üretim süreci 

oldukça uzmanlık gerektiren ve ciddi yatırımların yapılmasını gereken 

bir süreçtir. Mikrobiyal kökenli biyopestisitlerin geliştirilmesi sürecinde; 

önce doğadan çok sayıda mikroorganizma saf olarak elde edilmekte, 

sonra bu organizmaların tanıları yapılmakta, bazı özellikleri bakımından 

laboratuvar testleri ile karakterize edilmektedir. Daha sonra; çalışılacak 
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hastalık ya da patojen etmen her ne ise ona karşı laboratuvar koşullarında 

bu yüzlerce hatta binlerce organizma test edilmekte; seçilen etkili 

mikroorganizmalar sera ya da arazi koşullarında test edilerek en etkili 

mikroorganizma ve uygulama dozu bulunmaktadır. Bu çalışmalar yıllar 

süren uzun soluklu çalışmalar olmakla birlikte ülkemizde bu süreci 

tamamlamış binlerce çalışma bulunmaktadır. Bu noktadan sonra bir 

adım ötesi taşıyıcı oluşturma yani mikroorganizmayı formülasyon haline 

getirme sürecidir. Özel sektör işbirliği ile de formülasyon ve sanayi 

ölçeğinde üretim prosesleri de özelliklede sıvı formülasyonlarda başarılı 

bir şekilde yapılmakta ancak yerli pestisitlerin ve biyopestisitlerin 

ruhsatlandırılması noktasında yönetmelikler açısından bazı sıkıntılardan 

dolayı ruhsat alınamamaktadır. Nitekim 100 yıldır ülkemizde binlerce 

çalışma yapılıp, çok başarılı sonuçlar alınmasına rağmen tek bir yerli 

biyopestisitin dahi ruhsatlandırılamamış olması bunu açık bir şekilde 

göstermektedir.  

ÖNERİLER 

1. Kimyasal Pestisit ve Gübrelerin gerek dünyada gerekse de ülkemizde 

sağlık ve çevresel etkileri konusunda sorunlu bir hale geldiği aşikârdır. 

Daha temiz bir çevre, sağlıklı gıda-sağlıklı nesiller ve sürdürülebilir 

tarım için kimyasal pestisitlere alternatif ürünlere gerek vardır. Bu 

alternatif bitki koruma ürünleri arasında gelişmiş ülkelerin de tarımda 

yaygın bir şekilde kullandığı biyopestisitler, bitki aktivatörleri, biyolojik 

mücadele etmenleri, tuzak ve feromonlar, böcek cezbedicileri, bitkisel 

kökenli ekstraktlar veya yağların ilgili yönetmeliklerde yapılacak 

değişiklikler ile bir an önce devreye sokulması, kullanımının 

yaygınlaştırılması ve bu alanda faaliyet gösteren özel sektörün 
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desteklenmesi ve ülkemizde organik tarımın ve iyi tarım 

uygulamalarının zaman kaybedilmeden yaygınlaştırılması 

gerekmektedir.  

2. Biyopestisit ve faydalı böceklerin kitlesel üretimine ve 

ruhsatlandırılmasına yönelik sonuç odaklı projelere destek verilmeli, 

projelerin mutlaka konu uzmanı kişilerce değerlendirilmesi sağlanmalı 

ve bu alanda faaliyet gösteren yerli firmaların yurtdışından teknoloji 

transferine yönelik harcamalarına da destek verilmelidir. Gerekirse, ilgili 

Bakanlık veya Üniversiteler bünyesinde acilen Bitki Besleme ve Bitki 

Koruma Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezleri kurulmalıdır. 

3. Mevcut yönetmelikler; Üniversiteler ve Araştırma Enstitülerinin 

yaptığı araştırmaların sonucunu uygulamaya aktararak ürüne 

dönüştürme noktasında makul ve bilimsel yeniliklere göre yeniden 

düzenlenmelidir. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve 

Piyasaya Arzı Hakkındaki Yönetmelikte; Biyolojik Kökenli Bitki 

Koruma Ürünlerinin kimyasallardan ayrılarak Biyopestisitler ana başlığı 

altında Mikrobiyal Orjinli, Bitkisel Orjinli ve Hayvansal Orjinli 

Biyopestisiler olmak üzere 3 alt başlık altında yeniden düzenlenmeli ve 

kimyasallar için istenilen toksikolojik ve ekotoksikolojik testler bu 

ürünler için istenilmemelidir. 

4. Dünya Sağlık Örgütü’nün mikroorganizmalar ile ilgili yaptığı risk 

gruplandırmasında risk grubunda yer almayan ve Avrupa Birliği veya 

G7 ülkelerinde tescillendirilerek tarımda kullanıma sunulmuş 

mikroorganizmalar, bitkisel ekstreler ya da uçucu yağlar ile ilgili 

ruhsatlandırma işleminde toksikolojik ve ekotoksikolojik testler 
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istenmeden sadece Biyolojik Etkinlik Denemeleri sonucuna göre 

Emsalden Ruhsatlandırma yapılabilmelidir. 

5. Pestisit ve Biyopestisitlerde ruhsatlandırma aşamasında istenilen 

Toksikolojik Çalışmalar {Akut Toksisite (ağız, deri, solunum, göz), Kısa 

Süreli Toksisite (sıçan ve tavşanda), Uzun Süreli Toksisite (sıçan ve 

fare), Mutajenik Çalışmalar, Üreme Çalışmaları (sıçanlarda), 

Teratojenik Çalışmalar (sıçan ve tavşan), Sinir Sistemine olan Etkileri, 

Günlük Alınabilir Doz, İlacın Uygulayıcıya Etkisi} ve Ekotoksikolojik 

Çalışmaları  {Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlara Etkisi} 

kapsamaktadır. Yönetmelikte istenilen tüm testlerin yapılabilmesi için 

ihtiyaç duyulan deney hayvanı sayısının çok büyük rakamlara 

ulaşmasından dolayı bu defa da etik kurul belgesine başvurulsa bile kurul 

hayvan hakları dolayısı ile çalışma izni vermemektedir. Bu yüzdendir ki; 

Ülkemizde zaten bugüne kadar ruhsatlandırılan 10 bine yakın, ancak şu 

anda aktif olarak kullanılan 5 binin biraz üzerindeki pestisitlerin son iki 

yılda toksikolojik ve ekotoksikolojik testler için yurtdışına büyük 

ücretler ödenerek ruhsatlandırılan birkaç ürün hariç tamamı yukarıda 

sıralamaya çalıştığım açmazlardan dolayı ithal edilmektedir. 

Toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerde Dünyadaki güncel bilimsel 

çalışmalar takip edildiğinde tıbbi ilaçlarda da artık hayvan deneylerinin 

yerini doku kültürü yönteminde geliştirilen insan hücrelerinde yapılan 

çalışmaların aldığı görülmektedir. Hatta bu testlerin sonucunun deney 

hayvanlarına göre çok daha güvenilir olabileceği birçok araştırmada da 

belirtilmektedir. Bu yüzden biyopestisit ruhsatlandırmalarında 

istenilecek toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalarda hücre doku 
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kültürü yöntemi ile çoğaltılan insan hücre çalışmaları yeterli 

görülmelidir.  

6. Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar için sadece GLP standardı 

almış laboratuvarlar yerine ülkemizdeki Eczacılık, Su Ürünleri, 

Veteriner, Tıp, Ziraat Fakülteleri, Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümleri 

gibi birçok fakültede konu uzmanı kişilerce yapılan çalışmalar da yeterli 

görülmelidir.  

7. Yönetmeliklerde yapılacak yeni düzenlemelerde Üniversiteler veya 

Araştırma Enstitüleri bünyesinde yapılan projeli çalışmalar sonucunda 

etkinliği kanıtlanmış organizmaların tescillendirilmesinde proje ekibi 

olarak tescil başvurusu imkânı verilmeli, daha sonra bulunacak özel 

sektöre üretim izinli olarak bu tesciller devredilebilmelidir. 

8. Sonuç olarak; faydalı mikroorganizmalar ve entomopatojen nematod 

içeren biyopreparatlar, bitki aktivatörleri, biyolojik mücadele etmenleri, 

tuzak ve feromonlar, böcek cezbedicileri, bitkisel kökenli ekstraktlar 

veya yağların Bakanlık denetiminde etkenlik denemelerinin mutlaka 

yapılması koşulu ile sonuçları olumlu bulunan ürünlerin üretiminin de 

sıkı denetim altına alınması durumunda; sadece konu uzmanı kişilerin 

içerisinde yer alacağı bir çalıştayda karar verilerek Bitki Koruma 

Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında 

Yönetmelikte yapılacak yeni düzenlemeler ile bu ürünlerin önünün 

açılarak tarımda kullanımının yaygınlaştırılması ve bu tür ürünlerin 

mutlaka Entegre Mücadele programlarına dahil edilerek hiçbir verim 

düşüşü yaşanmadan daha ekonomik ve sağlıklı ürünlerin 

yetiştirilebileceği ve çevrenin korunarak tarım arazilerinde 

sürdürülebilirliğinin sağlanacağını düşünmekteyim.  
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GİRİŞ 

Ülkemizde çeşitli sebze, meyve, süs bitkileri ve orman ağaçlarında 

ekonomik düzeyde zarara sebep olan pek çok hastalık etmeni, zararlı ve 

yabancı ot tespit edilmiş olup; bunlar içerisinde bazı türlerin zaman 

zaman epidemik boyutta zarara sebep olduğu bilinmektedir. Bu etmenler 

ile mücadelede çoğu zaman kültürel önlemler yetersiz kalmakta, 

kimyasal mücadelenin ise hem pahalı, hem de kalıntı sorunundan 

dolayısıyla insan sağlığına ve çevreye birçok olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. Ayrıca kullanılan kimyasallara karşı zamanla 

patojenlerin dayanıklı ırklarının ortaya çıkması, bu mücadelenin tercih 

edilen bir yöntem olmaktan çıkmasına neden olmuştur. Bu olumsuz 

etkilerinden dolayı hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde 

kullanılabilecek alternatif yöntemlerin başında biyolojik mücadele 

gelmektedir. Biyolojik mücadelede kullanılan biyolojik kökenli aktif 

maddelerden birisi de çeşitli bitkilerden elde edilen ekstraktlar ve uçucu 

yağlardır (Kotan, 2020).  

Bitkiler, doğal ortamlarında birçok potansiyel düşmanla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. İnsanlar veya hayvanlar gibi kendilerini savunma 

şansları olmadığından, sentezledikleri sekonder metabolit olarak da 

adlandırılan bazı kimyasallar ile potansiyel düşmanlarına karşı koymaya 

çalışırlar. Sekonder metabolitlerin insan metabolizmasında herhangi bir 

tahribata neden olmadıkları ve ilaç hammaddeleri olarak yaygın bir 

şekilde kullanılabildikleri bilinmektedir. Bitkilerdeki biyokimyasal 

olaylardan sonra sentezlenen bu sekonder metabolitler çok değişik 

kategorilerde sınıflandırılmakta olup; bunların en önemlileri alkaloitler, 



TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 126 

 

glikozitler, fenoller, terpenoidler, tanenler ve saponinlerdir (Tiring ve 

ark., 2020).  

Uçucu yağlar; bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve, kabuk, çiçek gibi 

kısımlarından üretilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, bazen de 

donabilen, kolaylıkla kristalize olabilen genellikle renksiz ya da açık sarı 

renkli, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı olan karışımlardır (Ceylan, 

1983; Kılıç, 2008). Bu yağlar açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında 

bile buharlaşabildiklerinden dolayı “uçucu yağ”; eter gibi uçtukları için 

de “eterik yağ”; güzel kokulu olmaları ve parfüm sanayisinde 

kullanımlarından dolayı da “esansiyel yağ” olarak 

isimlendirilmektedirler. Bunlar bitkilerden; damıtma yöntemi, 

ekstraksiyon yöntemi ve mekanik yöntemlerle elde edilebilmektedirler. 

Bitkisel kökenli uçucu yağlar, ekstreler ve bunların bazı bileşenlerinin 

bitki, gıda ve klinik orijinli saprofitik veya patojenik 

mikroorganizmaların kontrolünde kullanılabileceği yüzyıllardır 

bilinmektedir. Bitkiler âleminde mevcut bitki türlerinin yaklaşık 1/3’ü 

uçucu yağ içermektedir. Ülkemizin bitki biyoçeşitliliği göz önüne 

alındığında uçucu yağ içeren bu bitkilerin sürdürülebilir tarım 

uygulamaları ile mücadeleye dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir 

(Kotan, 2020; Nohutçu ve ark., 2021). Uçucu yağ içeren türlerin 

bulunduğu önemli familyalar Asteraceae, Apiaceae, Brassicaeae, 

Compositaceae, Chenopodiaceae, Cupressaceae, Lauraceae, Lamiaceae, 

Myrtaceae, Ridaceae, Rutaceae, Rosaceae, Pineaceae, Poaceae ve 

Zingiberaceae’dir (Nohutçu ve ark, 2021). Tıbbi ve aromatik özellikteki 

bu bitkilerin uçucu yağ oranlarının %0,01 ile %10 oranında değiştiği 

belirtilmektedir (Yeşilbağ, 2007). Yapılan çalışmalarda 200 civarı bitki 
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türünün pestisit olarak kullanılma potensiyeli olduğu fakat günümüzde 

bunun sadece %1 oranının değerlendirildiği bildirilmiştir (Isman, 2000).  

Uçucu yağ eldesi için 1300’lü yılların başında İspanya ve Fransa’da 

destilasyon metodu geliştirilmiş, 1550’li yıllara gelindiğinde farmakoloji 

gibi farklı dalların ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni teknikler 

uygulanmaya başlanmıştır (Rangahau, 2001). Bugün klasik destilasyon 

yöntemlerinin yanı sıra ileri teknolojiyi kullanan modern yöntemler de 

uygulanmaktadır (Kılıç, 2008). Bu yöntemler; 1. Destilasyon Yöntemleri 

(Su Destilasyonu, Buhar Destilasyonu, Vakum Destilasyonu), 2. 

Ekstraksiyon Yöntemleri (Çözücü Ekstraksiyonu, Süperkritik Sıvı 

Ekstraksiyonu, Mikrodalgayla Ekstraksiyonu, Sıkıştırılmış Çözücü 

Ekstraksiyonu, Katı-Faz Mikroekstraksiyon), 3. Çok Yönlü 

Ekstraksiyon Yöntemleri ve 4. Mekanik Yöntemler şeklinde 

gruplandırılmaktadır (Kılıç, 2008). Her yöntemin kendi içinde artı ve 

eksilerinin olduğu ve bu yöntemlerin seçiminde tamamıyla kullanıcının 

amaç ve imkânları doğrultusunda şekillendiği ifade edilmektedir (Kılıç, 

2008). Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden Su Destilasyon Yöntemi 

ile ilgili görsel Şekil 1’de verilmiştir. Elde edilen yağların ışık 

geçirmeyen cam şişelerde +4 C de muhafaza edilmeleri önerilmektetir 

(Topuz ve Madanlar, 2006).  
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Şekil 1. Su destilasyon yöntemi ile bitkilerden uçucu yağın elde edilmesi 

Uçucu yağ içeren bitkiler; alkoloid, flavonoid ve terpenoid gibi biyoaktif 

bileşenlerce zengin olup tarımda biyolojik mücadelede kullanımları 

açısından bu bileşenlerin çok önemli olduğu bilinmektedir. Uçucu 

yağların ana bileşenlerinden olan önemli biyoaktif terpenlerin; timol, 

karvakrol, limonen, α-pinen, sitral ve geraniol olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir (Yaylı, 2013). Bu bileşenlerin özellikle birçok kekik 

türünde ana bileşen olarak bulunduğu, bu yüzden de birçok kekik 

türünden elde edilen uçucu yağ veya ekstraklarının bitkisel üretimde 

herbisit, insektisit, akarisit, nematisit, antifungal, antibakteriyel ve 

antiviral olarak olarak kullanım potansiyeli olduğunu gösteren çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Uçucu yağların ve ekstrakların zararlılara 

karşı kullanımında; direk insektisit olarak öldürücü etkilerinin yanı sıra, 

tuzaklarda cezbedici, uzaklaştırıcı, beslenme ve çoğalmayı engelleyici, 

gelişmeyi engelleyici etkilerinden faydalanılabileceği de ifade 

edilmektedir (Kılıç, 2008). Ancak uçucu yağların ve ekstrakların hastalık 

etmenleri, zararlılar veya yabancı otlar üzerindeki etkinlikleri gerek biraz 

önce ifade edilen elde etme yöntemleri gerekse de aynı bitki türünün 
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toplanma zamanı ve toplandığı lokasyona göre de değiştiği birçok 

çalışmada görülmektedir (Kotan, 2020).  

Gerek Dünya’da gerekse de Türkiye’de bitkisel ekstrakt ve uçucu 

yağların tarımda kullanımına yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bu çalışmaların tamamına değinmek mümkün değildir ancak özellikle 

vurgulamak isterim ki bu çalışmalarda özellikle kekik türlerinin uçucu 

yağları üzerinde yoğunlaşılmış ve çok da başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu 

çalışmalarda uçucu yağların herbisit olarak (Aydın ve Tursun, 2010; 

Rahimi ve ark., 2013; Miranda ve ark., 2014; Yazlık ve Üremiş, 2015; 

Özen ve ark., 2017; Karakuş ve ark., 2019; Usanmaz Bozhüyük ve 

Kordali, 2020), insektisit olarak (Backer ve ark., 2003; Hekimoğlu ve 

Altındeğer, 2006; Öztekin, 2009; Pavela, 2014; Teke, 2019; Göktürk ve 

ark., 2020; Şanlı ve ark., 2020), akarisit olarak (Ariana ve ark., 2002; 

Topuz ve Madanlar, 2006; Attia ve ark., 2011; Motazedian ve ark., 2012; 

Mermer Doğu ve Zobar, 2014; Kheradmand ve ark., 2015; Ramzi ve 

ark., 2017), nematisit olarak (Chitwood, 2002; Ahmad ve ark., 2004; 

Cristobal Alejo ve ark., 2006; Oka ve ark., 2007; El-Badri ve ark., 2008; 

Ntalli ve ark., 2009; Tan, 2011;  Çetintaş ve Kara, 2016; Kepenekçi ve 

ark., 2016; Dura ve ark., 2018; Aydınlı ve ark., 2019; Özdemir ve ark., 

2021), fungusit olarak (Soylu ve ark., 2007; Kordali ve ark., 2008; Sitara 

ve ark. 2008; Bozhüyük ve ark., 2015; Mohamed ve ark., 2016; Waller 

ve ark., 2017; Yilar ve ark., 2018; Türkmen, 2019; Türkkan ve ark., 

2020;), antibakteriyal olarak (Halender ve ark., 1998; Basim ve Basim 

2003; Sartoratta ve ark., 2004; Kokoskova ve ark., 2011; Mengulluoglu 

ve Soylu, 2012; Avcı ve ark., 2014; Avetisyan ve ark., 2017; Bayan ve 

Küsek, 2018; Aydın, 2019; Aktepe ve ark., 2019; Tunçtürk ve Tunçtürk, 
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2020) ve antiviral olarak  (Topçu, 2006; Yook ve ark., 2010; Bezić ve 

ark., 2011; Vuko ve ark., 2012; Dunkić ve ark., 2013; Dikova, 2014; Roy 

ve ark., 2015; Pourghanbari ve ark., 2016; Agarwa ve ark., 2017; 

Görmez, 2018; Vuko ve ark., 2019) kullanılabileceğini gösteren 

çalışmalar yapılmıştır. 

Gerek Dünyada yapılan çalışmalarda gerekse de Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda çzellikle Thymus, Satureja ve Origanum türlerinin bitki 

patojenleri ve diğer insan ya da gıda patojenleri üzerinde çok önemli 

antimikrobiyal etkilerinin olduğu görülmektedir (Sahin ve ark., 2003; 

Sahin ve ark., 2004; Sökmen ve ark., 2004; Kizil and Uyar, 2006; 

Chorianopoulos ve ark., 2014). Araştırma ekibimiz tarafından 

tamamlanan bir projede Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen Origanum, 

Satureja, Thymus, Ziziphora, Salvia ve Artemisia gibi cinslere ait bazı 

bitki türlerinin antimikrobiyal ve insektisidal özellikleri araştırılmış ve 

elde edilen sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Çalışmış olduğumuz bu 

bitkilerin arazideki görselleri de Şekil 2’de verilmiştir. Bu çalışma 

sonuçlarından da öellikle Origanum, Satureja ve Thymus türlerinin 

uçucu yağlarının çok önemli antimikrobiyal özelliğe sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmalarda özellikle Satureja hortensis uçucu yağının 

çok yüksek ve geniş spektrumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür 

(Karaman ve ark., 2001; Güllüce ve ark., 2003). 

Satureja hortensis uçucu yağının çok geniş spektrumlu antimikrobiyal 

etkinliğe sahip olmasında içeriğindeki temel bileşenler arasında yer alan 

carvacrol, thymol, ỿ-terpinene ve p-cymene’den kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada Satureja hortensis uçucu 

yağının bileşenlerinde %29 thymol, %26,5 carvacrol, %22,6 ỿ-terpinene 
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ve %9,3 p-cymene (Güllüce ve ark., 2003); bir diğer çalışmada ise bu 

oranlar %40,5 thymol, %13,9 carvacrol, %18,5 ỿ-terpinene ve %8,9 p-

cymene (Adigüzel ve ark., 2007) olarak tespit edilmiştir. Aynı bölgede 

farklı yıllarda çalışılan aynı tür bitkinin uçucu yağındaki temel 

bileşenlerde farklılık görülmemiş ancak oranlarda farklılıklar 

görülmüştür. Bu farklılığın sebebini de hassas olan bu tür deneysel 

çalışmalarda görülebilecek sapmalardan ya da iklimsel değişikliklerin 

uçucu yağ temen bileşenlerin oranında ve dolayısı ile etkinliğinde 

farklılıklara sebep olabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Bu 

bileşenlerin antimikrobiyal etkide rol oynadıklarının bilinmesinin 

yanında herbisidal etkilerinin de olduğu görülmüştür. Yapılan bir 

çalışmada; carvakrol (55.6%) and γ-Terpinene (31.9%) içeriği yüksek 

olan Satureja hortensis (Lamiaceae)’in uçucu yağının Amaranthus 

retroflexus ve Chenopodium album (Amaranthaceae)’a karşı herbisit 

aktivitesinin olduğu belirtilmişştir (Hazrati ve ark., 2017). 

Bitkisel üretimdeki önemli sorunlardan birisi de tohumla taşınan 

hastalıklardır. Kekik uçucu yağlarının tohum dezenfeksiyonunda 

kullanılabileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır (Dadasoğlu ve ark., 

2011; Kotan ve ark., 2013; Kotan ve ark., 2014). Yapmış olduğumuz bir 

çalışmada Satureja hortensis bitkisinden elde edilen uçucu yağın bazı 

konsantrasyonlarının Domates bakteriyel solgunluk hastalığının etmeni 

olan Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis patojen bakterinin 

gelişmesini in vitro ortamda yapılan Petri denemelerinde önlediği 

görülmüştür (Kotan ve ark., 2013). Satureja hortensis uçucu yağının 

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis patojen bakterisine ve 
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Rhizoctonia solani patojen fungusuna karşı etkinliğini gösteren vitro test 

sonuçlarına ait bir görsel Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Satureja hortensis’in uçucu yağının farklı dozlarının Clavibacter 

michiganensis ssp. michiganensis patojen bakterisi (1) ve Rhizoctonia solani patojen 

fungusuna (2) karşı antimikrobiyal etkisi 

Ülkemizde birçok hastalığın ithal edilen tohumlar ile giriş yaptığını ve 

bugün önemli sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Bu açıdan 

düşünüldüğünde de ithal tohumlarda tohum dezenfektantı olarak bu tür 

yağların kullanımının karantina önlemleri açısından da önemli olduğunu 

söylemek mümkündür. Özetle bu uçucu yağların özellikle tohumla 

taşınan viral, bakteriyel ya da fungal hastalıkların mücadelesinde tohum 

dezenfektantı olarak kullanımının giderek daha büyük önem kazanacığı 

düşünülmektedir. Kültür bitkisi tohumunun uçucu yağa maruz kalma 

süresi ve uygulama dozunun iyi ayarlanması durumunda; uçucu yağların 

hem tohuma bulaşan bitki patojenlerini öldürdüğü hem de embriyoya 

zarar vermeden bitki gelişim düzenleyicisi olarak fidecilikte önemli bir 

kullanım alanına sahip olabileceğini de vurgulamak isteriz (Şekil 2). 

Satureja hortensis bitkisinden elde edilen hekzan-metanol ekstresinin 

farklı dozlarının marul yaprak lekesi hastalığının etmeni Xanthomonas 

axanopodis pv. vitians ile enfekte edilmiş marul tohumları ile muamelesi 
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sonucu petride tohumun çimlenmesi ve bitki gelişimi üzerine etkisi ile 

ilgili görsel Resim 3’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre; yüksek 

konsantrasyonlardaki ekstre uygulamasının tohum çimlenmesini 

olumsuz yönde etkilediği ancak 5 ve 2,5 gr/ml ekstre uygulaması ile 

muamele edilen tohumlarda hem bitki gelişimi açısından hem de hastalık 

şiddeti açısından Satureja hortensis bitkisinden elde edilen hekzan-

metanol ekstresinin çok olumlu etkileri olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 3. Satureja hortensis’in ekstresinin marul tohumlarında testi (1: 40 mg/ml ekstre 

uygulaması+patojenli tohum; 2: 20 mg/ml ekstre uygulaması+patojenli tohum; 3: 5 

mg/ml ekstre uygulaması+patojenli tohum; 4: 2,5 mg/ml ekstre uygulaması+patojenli 

tohum; 5: Sadece patojenli tohum; 6: Patojensiz tohum) 

 



TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 134 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitkisel ekstre ve yağların özellikle 

depo hastalıkları ve zararlıları üzerinde çok başarılı bir şekilde 

kullanılabileceğini gösteren çok sayıda araştırma yayınlanmıştır (Dikbaş 

ve ark., 2008; Dikbaş ve ark., 2011; Dadasoglu ve ark., 2015; Dadasoglu 

ve ark., 2016). Bitkisel ekstrelerin aynı zamanda böceklerle mücadelede 

çekici veya uzaklaştırıcı etkilerinden de faydalanılabileceğini yine 

araştırmalardan görmekteyiz. Eterik yağlar uçucu bileşiklerden oluştuğu 

için zararlılara solunum yoluyla daha çok etkili olduklarından dolayı 

çalışmalar fümigant etki mekanizmasına doğru yönelmiş ve daha çok 

depo hastalık ve zararlıları üzerine yoğunlaşmıştır. Kontakt etkide ise 

zararlının üzerine püskürtülerek kütikülası yoluyla eterik yağın içeriye 

alınması sonucu oluşmaktadır. Uzaklaştırıcı etki ise, böceğin uçucu yağı 

ortamdan solunum yolu ile alarak uzaklaşmasına sebep olması yoluyla 

ortaya çıkmaktadır.  

Bitkilerin biyolojik etkilerinin, bitkinin yetiştiği ekolojik çevreye ve 

buna bağlı bir çok faktöre bağlı olarak değiştiği de bilinmektedir. 

Türkiye coğrafik özellikleri ve farklı iklim kuşaklarında yer alması 

dolayısı ile doğal bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir 

durumdadır. Ülkemizde doğal olarak yetişen ve halk arasında çeşitli 

hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok bitki çeşidi bulunmaktadır. 

Küresel ısınma ve her geçen gün daha da büyüyen çevre kirliliği ile ilgili 

problemlerden dolayı yurdumuz florasındaki bazı endemik bitki türleri 

her gün biraz daha yok olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, 

Türkiye’nin farklı coğrafik alanlardaki yabani bitki türlerinin biyolojik 

aktivitelerinin bir an önce test edilerek, etkili bulunan çeşitlerin yok 
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olmadan envanterinin yapılması ve gerekirse kültüre alınarak 

muhafazası da zorunlu hale gelmiştir. 

Ekolojik tarımın her geçen gün daha da önem kazanması, mücadele ile 

ilgili çalışmaların biyolojik ve doğal kimyasal mücadelelere doğru 

kaymasına sebep olmaktadır. Doğal kimyasal mücadelede ise bitkisel 

ekstreler ve uçucu yağlar alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı 

çalışmalarda in-vitroda bazı bitki türlerinin bazı bitki patojenlerine karşı 

oluşturdukları inhibisyon zonu ölçülmüş, sera ve arazide bunların 

kullanılabilirlikleri üzerinde çok fazla durulmamıştır. Moleküler 

biyoloji, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanındaki yeni bilimsel 

buluşlar ve gelişmeler bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede de 

önemli gelişmelere sebep olmuştur. Ancak, üzülerek belirtmek gerekir 

ki ülkemizin çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmasına rağmen 

bitkisel kaynaklı doğal pestisitler ile ilgili çalışmalar bugüne kadar daha 

çok in-vitro düzeyde kalmış, belirlenen biyoajan ya da ürünlerin ticari 

boyutta kullanılabilirlikleri konusunda çok fazla gayret sarf 

edilmemiştir. Ülkemizin bitki çeşitliliği açısından inanılmaz bir 

zenginliğe sahip olduğu düşünülür ise; bu potansiyelin değerlendirilmesi 

gereken önemli bir kaynak olduğu düşünülmektedir. Doüu Anadolu 

Bölgesinde antimikrobiyal özellikleri bakımından öne çıkan bazı yabani 

bitki türlerinin antimikrobiyal özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalar 

Tablo 1’de özetlenmiş bazı türlerin görselleri ise Resim 4’de verilmiştir. 

Yapmış olduğumuz çalışmalarda tarımda kullanım potansiyeli açısından 

özellikle bazı Thymus, Origanum ve Satureja türlerinin öne çıktığı 

görülmektedir. 
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 Origanum vulgare   Origanum acutidens 

 

 

 
 Origanum onites   Origanum rotundifolium 

 

 

 

 Salvia verticillata   Thymus fallax 
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 Satureja hortensis   Satureja sipicigera 

Şekil 4. Doğu Anadolu Bölgesinde antimikrobiyal etkinliği öne çıkan bazı bazı bitki 

türleri 

Tablo 1. Araştırma ekibimiz tarafından yapılan bazı yabani bitki ekstre ve yağlarının 

antimikrobiyal veya insektisidal etkinlikleri 

Çalışılan 

Bitki Türü 

Çalışılan 

Materyal 

Çalışılan Patojen 

Grubu 

Etkinlik Kaynak 

Achillea 

biebersteinii 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Etkili Kotan ve ark., 

2010 

Achillea 

millefolium 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Etkili Kotan ve ark., 

2010 

Artemisia 

absinthium 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Kordali ve ark., 

2005 

Artemisia 

dracunculus 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Kordali ve ark., 

2005 

Artemisia 

santonicum 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Kordali ve ark., 

2005 

Artemisia 

spicigera 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Kordali ve ark., 

2005 

Helichrysum 

plicatum 

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Etkili Kotan ve ark., 

2007 
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Melissa 

afficinalis 

Uçucu yağ Salmonella 

enteritidis 

Etkili Dikbas ve ark., 

2010 

Melissa 

officinalis 

inodora  

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Etkili Kotan ve ark., 

2007 

Origanum 

acutidens 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Dadasoglu ve 

ark., 2011 

Origanum 

rotundifolium 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Dadasoglu ve 

ark., 2011 

Origanum 

rotundifolium 

Uçucu yağ Salmonella 

enteritidis 

Çok 

etkili 

Dikbas ve ark., 

2010 

Origanum 

vulgare 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Dadasoglu ve 

ark., 2011 

Salvia 

hydrangea 

Uçucu yağ Sitophilus granarius 

ve Tribolium 

confusum 

Etkili Kotan ve ark., 

2008 

Satureja 

hortensis 

Uçucu yağ Salmonella 

enteritidis 

Çok 

etkili 

Dikbas ve ark., 

2010 

Çalışılan 

Bitki Türü 

Çalışılan 

Materyal 

Çalışılan Patojen 

Grubu 

Etkinlik Kaynak 

Origanum 

onites 

Uçucu yağ Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2014 

Satureja 

hortensis 

Uçucu yağ Üzüm ve çilek raf 

ömrü 

Çok 

etkili 

Dikbas ve ark., 

2011 

Satureja 

hortensis 

Uçucu yağ Bacillus ceraus Çok 

etkili 

Dikbas ve ark., 

2012 

Satureja 

hortensis 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Aspergillus flavus Çok 

etkili 

Dikbaş ve ark., 

2008 

Satureja 

hortensis 

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2007 
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Satureja 

hortensis 

Uçucu yağ Salmonella 

enteritidis 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2012 

Satureja 

hortensis 

Metanol 

ekstresi 

Gıda ve klinik orjinli 

bakteri, maya ve 

funguslar 

Çok 

etkili 

Şahin ve ark., 

2003 

Satureja 

spicigera 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2010 

Tanacetum 

aucheranum 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Salamci ve ark., 

2007 

Tanacetum 

chiliophyllum 

Uçucu yağ Bazı bitki fungal ve 

bakteriyel patojen 

Etkili Salamci ve ark., 

2007 

Thymus 

canoviridis 

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2007 

Thymus 

fallax 

Ekstre ve 

uçucu yağ 

Bazı bitki bakteriyel 

patojenler 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2010 

Thymus 

haussknechtii 

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2007 

Thymus 

sipyleus   

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2007 

Thymus 

sipyleus 

rosulans 

Uçucu yağ Xanthomonas 

axonopodis pv. 

vesicatoria 

Çok 

etkili 

Kotan ve ark., 

2007 

 

 

SONUÇ 

Eterik yağlar uçucu bileşiklerden oluştuğu için zararlılara solunum 

yoluyla daha çok etkili olduklarından dolayı çalışmalar fümigant etki 

mekanizmasına doğru yönelmiş ve daha çok depo hastalık ve zararlıları 

üzerine yoğunlaşmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitkisel 
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ekstre ve yağların özellikle de depo hastalıkları ve zararlıları üzerinde 

çok başarılı bir şekilde kullanılabileceğini gösteren çok sayıda araştırma 

yayınlanmıştır (Dikbaş ve ark., 2008; 2011; Dadasoglu ve ark., 2015; 

2016). Bitkisel ekstrelerin böceklerle mücadelede çekici etkilerinden de 

faydalanılabileceğini yine araştırmalardan görmekteyiz. Uzaklaştırıcı 

etkide, böceğin uçucu yağı ortamdan solunum yolu ile alarak 

uzaklaşmasına sebep olması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Kontakt etkide 

ise; zararlının üzerine püskürtülerek kütikülası yoluyla eterik yağın 

içeriye alınması sonucu oluşmaktadır.  

Bitkilerin biyolojik etkilerinin, bitkinin yetiştiği ekolojik çevreye ve 

buna bağlı bir çok faktöre bağlı olarak değiştiği de bilinmektedir. 

Türkiye coğrafik özellikleri ve farklı iklim kuşaklarında yer alması 

dolayısı ile doğal bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir 

durumdadır. Ülkemizde doğal olarak yetişen ve halk arasında çeşitli 

hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok bitki çeşidi bulunmaktadır. 

Küresel ısınma ve her geçen gün daha da büyüyen çevre kirliliği ile ilgili 

problemlerden dolayı yurdumuz florasındaki bazı endemik bitki türleri 

her gün biraz daha yok olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, 

Türkiye’nin farklı coğrafik alanlardaki yabani bitki türlerinin biyolojik 

aktivitelerinin bir an önce test edilerek, etkili bulunan çeşitlerin yok 

olmadan envanterinin yapılması ve gerekirse kültüre alınarak 

muhafazası da zorunlu hale gelmiştir. 

Ekolojik tarımın her geçen gün daha da önem kazanması, mücadele ile 

ilgili çalışmaların biyolojik ve doğal kimyasal mücadelelere doğru 

kaymasına sebep olmaktadır. Doğal kimyasal mücadelede ise bitkisel 

ekstreler ve uçucu yağlar alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı 
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çalışmalarda in-vitroda bazı bitki türlerinin bazı bitki patojenlerine karşı 

oluşturdukları inhibisyon zonu ölçülmüş, sera ve arazide bunların 

kullanılabilirlikleri üzerinde çok fazla durulmamıştır. Moleküler 

biyoloji, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanındaki yeni bilimsel 

buluşlar ve gelişmeler bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede de 

önemli gelişmelere sebep olmuştur. Ancak, üzülerek belirtmek gerekir 

ki ülkemizin çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olmasına rağmen 

bitkisel kaynaklı doğal pestisitler ile ilgili çalışmalar bugüne kadar daha 

çok in-vitro düzeyde kalmış, belirlenen biyoajan ya da ürünlerin ticari 

boyutta kullanılabilirlikleri konusunda çok fazla gayret sarf 

edilmemiştir. Ülkemizin bitki çeşitliliği açısından inanılmaz bir 

zenginliğe sahip olduğu düşünülür ise; bu potansiyelin değerlendirilmesi 

gereken önemli bir kaynak olduğu düşünülmektedir. Özellikle Thymus, 

Origanum ve Satureja türlerinin tarımda kullanınabilirliği açısından 

önemli bir potansiyel oluşturduğu ve bu türlerin kültüre alınabilmesi ile 

ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Meyve yetiştiriciliği, tahıl veya baklagiller gibi tek yıllık bitkilerin 

üretiminden çok daha karmaşık bir süreç olup çeşit seçimi, uygun üretim 

materyali kullanımı, aşılama, budama, hasat, depolama ve ürün işlemesi, 

bu kapsamda yapılan işlemlerden bazılarıdır (Janick, 2005). Dünyada ve 

ülkemizde ekonomik olarak çok sayıda meyve türü yetiştirilmekle 

beraber elma ve armut gibi bazı Rosaceae familyası bitkileri, dünya 

çapında en çok bilinen meyvelerdendir. Kültürü yapılan tüm bitkiler gibi 

meyve ağaçları da çeşitli nedenlerden dolayı hastalanabilmektedir. Canlı 

ve cansız birçok hastalık etmeni, bazı stres faktörü ve zararlı böcekler, 

bitkilerde ciddi derecede verim ve kalite kayıplarına neden 

olabilmektedirler (Avan, 2021; Avan ve Kotan, 2021; Karaat ve ark., 

2021; Karlıdağ, 2021). Hastalık, zararlı ve yabancı otların bitkisel 

üretimde oluşturduğu kayıplar her yıl milyonlarca lirayı aşmakta olup 

(İslamoğlu, 2021a; 2021b) bunların kontrolü amacıyla çeşitli 

kimyasallar kullanılmakta ve farklı mücadele yöntemleri 

araştırılmaktadır (Tursun ve ark, 2017; İslamoğlu, 2022).  

Uygun çevre koşullarında fungal etmenler bitkilerde önemli ekonomik 

kayıplara neden olabilmektedirler. (Avan, 2022). Çok sayıda fungus 

türünün fitopatojen olduğu bilinmekle beraber pas hastalıklarına sebep 

olan etmenlerin bitkilerdeki önemli patojenlerden bazılarını 

oluşturdukları bildirilmektedir. Tahıl, sebze, meyve, süs bitkileri ve 

orman ağaçlarından çok sayıda bitki türünü enfekte edebilen pas 

etmenleri bitkilerde meydana getirdikleri hastalıklar sonrası üretimi 

ciddi derecede sınırlandırabilmektedirler (Cummins ve Hiratsuka, 2003; 

Mohanan, 2010; Toome ve Aime, 2012). Fungi alemi içerisinde yer alan 
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bu patojenler isimlerini; enfeksiyon sonrası konukçu bitki yüzeyinde 

oluşturdukları sporlarının genellikle kahverengi veya tozlu pas renginde 

görünmesinden almışlardır (Kolmer ve ark., 2009).  

Bir pas türü hayat döngüsünün aşamalarını iki farklı konukçu bitkide 

tamamlayıp morfolojik ve sitolojik olarak farklı sporlar üreten art arda 

gerçekleşen 5’e kadar üreme aşamalarını (spermogonia, aecia, uredinia, 

telia, ve basidia) gerçekleştirebilir (Kolmer ve ark., 2009). Her spor 

çeşidinin konukçusu spesifik olup sporlar sadece özelleştiği 

konukçu/konukçularda enfeksiyon meydana getirebilir. 

Bitki hastalıkları olarak paslar uzun süredir üzerlerinde çalışılan 

konulardan biri olup tarihsel süreçte çok eski zamanlarda bile pas 

hastalıkları hakkında bilgilere rastlamak mümkündür. Milattan önce 

yazılmış bazı belgelerde örneğin Aristoteles (MÖ 384–322) ve 

Theophrastus'un (MÖ 371–287) notlarında tahıl pasından bahsedilmiştir. 

Pas hastalıklarını konu alan bir başka olaya ise Antik Roma 

geleneklerinde denk gelmek mümkündür. Eski Romalılar tarlalarındaki 

ekili mahsulü hastalıklara karşı koruduğuna inanan pas tanrısı Robigus 

(Robigo)’a inanıyorlardı. Roma efsanesine göre tanrı Robigus insanların 

kötü davranaşları üzerine onlara öfkelenmiş ve ekinleri yanmış gibi 

gösteren buğday pasıyla onları cezalandırmıştır. Roma tarım festivali 

Robigalia tanrı adına her 25 Nisan'da düzenlenen antik Roma dinine ait 

bir festival olup Romalılar yıllar boyunca bu festivalde başlıca ritüel 

olarak tahıl alanlarını hastalıklardan koruması için pas rengi kürklere 

sahip köpek ve inekleri tanrıya kurban etmişlerdir (Beard ve ark., 1998; 

Evans, 2007; Anonim, 2009; Kolmer ve ark., 2009; Sharma, 2014).  
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Antik çağ inançlarının aksine pas hastalıklarına bilimsel açılardan 

yaklaşıldıkça bu hastalıkların gerçek nedenleri de keşfedilmeye 

başlanmıştır. 1767'de teliosporların ve urediniosporların morfolojisini 

araştıran ve tanımlayan İtalyan doğa bilimcileri Felice Fontana ve 

Targioni-Tozzetti tarafından paslar bitki patojenleri olarak 

tanımlanmışlardır (Ainsworth, 1981). 

Meyve ağaçlarında hastalık oluşturan Gymnosporangium cinsi üzerine 

de uzun yıllar boyunca çeşitli araştırmalar yapılmış olup bu cins üzerine 

ilk araştırmalar 18. yüzyılda ardıç ağaçlarında meydana gelen fungal 

hastalıkların bilim adamlarının dikkat çekmesi sonucu 

gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki ilk araştırmada C. Linnaeus (Linnaeus, 

1753), pas enfeksiyonun Juniperus communis'ta oluşturduğu telia 

evresine odaklanarak çalışmasının sonuçlarını yayınlanmıştır. 1785'te 

J.J. Dickson ise Tremella sabinae'nin (Sinonim=Gymnosporangium 

sabinae) tanımlanması hakkında bilgileri yayımlamıştır 

(Belomesyatseva, 2004). Başka bir araştırmada da A.P. De Kandolle 

(1805), mikoloji literatüründe Gymnosporangium cinsini tanımlayarak 

G. fuscum DC., G. conicum Hedw. ve G. clavariaeforme Jacq. türlerini 

tanımlamıştır. 1865 yılında A.S. Oersted tarafından yapılan başka bir 

araştırma sırasında ise ardıçtaki telia evresi ile armuttaki aecial evresinin, 

aynı patojenin yaşam döngüsünün farklı gelişim evrelerine ait olduğu 

keşfedilmiştir. Oersted'in bu keşfi Gymnosporangium cinsi üzerine daha 

ayrıntılı araştırmalar yapılması için önemli bir başlangıç noktası 

olmuştur. Gymnosporangium cinsinin araştırılmasına dair önemli 

katkılardan biri de Profesör Frank Dunn Kern (1883–1973) tarafından 

sunulmuştur. Yıllar boyunca bu alanda bir çok çalışma yapan Kern, 
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1911’de en önemli eserlerinden biri olan “A Biologic and Taxonomic 

Study of the Genus Gymnosporangium’u yayınlamıştır (Boyle ve ark., 

1974). Gymnosporangium spor morfolojisine ilişkin ilk bulgular ise 19. 

yüzyılın sonlarında elde edilmiş olup bitki sağlığı açısından önemli 

Gymnosporangium türlerini çoğu 20. yüzyılda tanımlanmıştır. Ayrıca 

farklı zaman dilimlerinde Gymnosporangium türlerinin konukçularının 

belirlenmesine yönelik çeşitli araştırmalara odaklanmıştır (Thaxter, 

1886; 1889; 1891). 

Bu bölümde, dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak yetiştiricilikleri 

yapılan bazı meyve türlerinde pas hastalıklarına neden olan önemli 

Gymnosporangium türleri ve oluşturdukları hastalıklar hakkındaki genel 

bilgilere yer verilmiştir.  

2. GYMNOSPORANGIUM TAKSONOMİSİ 

Gymnosporangium cinsi, Fungi aleminin en büyük gruplarından biri 

olan Basidiomycota şubesinde bağlı Pucciniales takımında yer 

almaktadır (Tablo 1). Birçok bitki türünde pas hastalıklarına neden olan 

çok sayıda pas türünü içermesinden dolayı bu takım pas fungusları (rust 

fungi) olarak da anılmaktadır. Çok sayıda pas türünün farklı bitki 

türlerinde hastalıklara sebep oldukları bildirilmiş olmakla beraber 13 

familyadan 8000 kadar tür, pas fungusu olarak tanımlanmıştır (Aime, 

2006; Toome ve Aime, 2012). 
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Tablo 1. Bazı meyve ağaçlarında pas hastalıklarına neden olan türleri içeren 

Gymnosporangium cinsinin taksonomik olarak sınıflandırılması (Anonim, 2023b). 

Bilimsel Sınıflandırma  

Alem Fungi 

Şube  Basidiomycota 

Sınıf Pucciniomycetes 

Takım Pucciniales  

Familya Gymnosporangiaceae 

Cins  Gymnosporangium 

Gymnosporangium türleri dahil birçok pas türü genel olarak enfekte 

ettikleri konukçu bitki ismi ile adlandırılmaktadırlar (Mohanan, 2010). 

Ancak bir tür birden fazla bitkide de enfeksiyona neden olabilir. Meyve 

ağaçlarında ekonomik olarak önemli hastalıklara sebep olan 

Gymnosporangium cinsinin günümüzde moleküler olarak tanımlanmış 

60 kadar türü mevcuttur (Tablo 2). 

Tablo 2. Günümüzde tanımlanmış Gymnosporangium türleri (Anonim, 2023b). 

Gymnosporangium türleri 

G. amelanchieris G. fusisporum G. niitakayamense 

G. annulatum G. gaeumannii G. nipponicum 

G. asiaticum G. globosum G. nootkatense 

G. atlanticum G. gracile G. pleoporum 

G. bermudianum G. hemisphaericum G. przewalskii 

G. bethelii G. huanglongense G. sabinae  

G. clavariiforme G. inconspicuum G. shennongjiaense 

G. clavipes G. japonicum G. sikangense 

G. confusum G. juniperi-virginianae G. spinulosum 

G. connersii G. kanas G. tiankengense 

G. corniculans G. kernianum 
G. torminali-

juniperini 

G. corniforme G. lachrymiforme G. trachysorum 

G. cornutum G. lianhuaense G. tremelloides 

G. cupressi G. libocedri G. tsingchenense 

G. distortum G. miyabei G. turkestanicum 

G. echinulatum G. monticola G. unicorne 

G. ellisii G. multiporum G. vauqueliniae 

G. exiguum G. nanwutaianum G. yamadae 

G. fenzelianum G. nelsonii  

G. fraternum G. nidus-avis  
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3. HASTALIK DÖNGÜSÜ  

Pas funguslarının yaşam döngüsü çok karmaşık olup dünya çapında en 

az 17 farklı gelişme döngüsü bilinmektedir (Figueiredo, 2000). Bu 

patojenler biyotrofik, bir başka ifade ile obligat paratiz olup yaşam 

döngülerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için mutlaka canlı bir 

konukçu bitkiye ihtiyaç duymaktadırlar (Deacon, 2006). Bazı pas türleri 

yaşam döngülerini tek bir konukçuda tamamlayabilir ki bunlara 

autoecious pas adı verlir (Cummins ve Hiratsuka, 2003; Kolmer ve ark., 

2009). Heteroecious pas fungusları ise yaşam döngülerini tamamlamak 

için iki farklı konukçu bitkiye ihtiyaç duyarlar. Bu konukçu bitkiler 

aeciospor ve basidiosporlar tarafından enfekte edilir.  

Pas fungusları genellikle sahip oldukları yaşam döngüleri bakımından 

sınıflandırılırlar. Bu doğrultuda macrocyclic, demicyclic ve microcyclic 

gibi spor sayısına göre üç temel yaşam döngüsü şekli tanımlanmıştır 

(Mohanan, 2010). Macrocyclic yaşam döngüsünde tüm spor durumları 

vardır. Demicyclic döngü üredinia durumdan yoksundur. Microcyclic 

döngüsü ise basidial, pycnial ve aecial durumlarından yoksun olup 

sadece uredinia ve telia dönemleri vardır. Pas etmenlerinde en yaygın 

rastlanan döngü macrocyclic ve heteroeciouis yaşam döngüleridir 

(Cummins ve Hiratsuka, 2003; Kolmer ve ark., 2009). 

Gymnosporangium türleri yaşam döngülerinde genellikle dört farklı spor 

türüne sahiplerdir (Juhasova ve Praslieka, 2002; Aime, 2006; Börner, 

2009). Bu türlerin telia aşaması ardıç türlerinde (birincil veya telial 

konukçu) aecia evresi ise Rosaceae bitkilerinde (ikincil veya alternatif 

konukçu) meydana gelmektedir (Kern, 1911; Helfer, 2005; Aime, 2006).  
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Macrocyclic yaşam döngüsüne sahip (tüm yaşam döngüsü boyunca 5’e 

kadar spor türü oluşturabilen) bir pas fungusunun yaşam döngüsünü 

oluşturan evreler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Scott ve Chakravorty, 

1982; Schumann ve D'Arcy, 2010). 

Evre 0: Pycnidia-(Pycniosporlar (Spermatia)), bunlar temelde 

heterotallik paslardaki haploid gametler olarak görev yapmaktadırlar. 

Evre I: Aecia-(Aeciosporlar), üzerinde oluştukları bitkiyi enfekte 

etmeye devam edebilirler. 

Evre II: Uredia-(Uredinia)-(Urediniosporlar), bunlar, tekrarlayan 

dikaryotik vejetatif sporlar olarak işlev görür. Bu sporlar, tekrar eden 

aşama olarak adlandırılmakta olup birincil konukçuda üretilen sporlar 

ana konukçuyu tekrar tekrar enfekte edebilir. Üretilen sporlar genellikle 

kırmızı/turuncu renktedirler ve bir pas hastalığının tipik belirtilerini 

oluşturur. 

Evre III: Telia-(Teliosporlar), bu dikaryotik sporlar, fungusun zor 

şartlarda hayatta kalması açısından önemlidirler. Bir bitkiyi doğrudan 

enfekte etmezler, bunun yerine basidia ve basidiosporlar üretmek için 

çimlenirler. 

Evre IV: Basidia-(Teliosporlardan Basidiospora)= Bu aşamada üretilen 

rüzgar kaynaklı haploid karakterli basidiosporlar ilkbaharda uygun 

konukçuyu enfekte ederler. 
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Şekil 1. Gymnosporangium juniperi-virginianae’nin neden olduğu ardıç-elma pasının 

(cedar-apple rust) hayat döngüsü (Agrios, 2005) 

Pas funguslarının sporları rüzgâr, su veya böcekler aracılığıyla etrafa 

yayılabilmektedir (Craigie, 1931). Enfeksiyon, sporun bitki yüzeyine 

düşmesi, çimlenmesi ve burada gelişmeye başlamasıyla meydana gelir. 

Enfeksiyon süreci ise şu şekildedir; 

Fungus sporu konukçu bir bitki ile karşılaştığında burada çimlenirek 

bitki dokularını enfekte eder. Pas sporları tipik olarak bitki yüzeyinde 

çimlenir ve burada çimlenme borusu adı verilen kısa hifler oluşur. 

Oluşan bu çim tüpü thigmotropism (bir dokunma uyaranına mekanik 

duyusal bir yanıt olarak ortaya çıkan yönlü bir büyüme hareketi) olarak 

adlandırılan bir süreç sonrası stomaya yerleşir. Bu süreçte hifler bir 

stomayla karşılaşana kadar doğrudan büyüme devam eder (Dickinson, 
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2003). Hifler stoma üzerinde apressorium denilen bir enfeksiyon yapısı 

üretirler. Bir apressorium'un altından ince bir hif bitki hücrelerini enfekte 

etmek için aşağı doğru büyür (Deising ve ark., 2000). Tüm bu sürece 

elektrik akımları üreten ve gen ifadesini değiştirip apressorium 

oluşumunu uyaran, hifin ucundaki gerilmeye duyarlı kalsiyum iyon 

kanallarının aracılık ettiği düşünülmektedir (Zhou ve ark., 1991). Fungus 

konukçu bitkiyi enfekte etikten sonra bitki mezofil hücrelerine doğru 

gelişir ve haustorium adı verilen özel hifsel yapıları oluşturur. 

Haustoriumlar hücre duvarlarına nüfuz eder fakat hücre zarlarına nüfuz 

edemez. Ancak devam eden süreçte hücre zarı, extra-haustorial matrix 

olarak bilinen bir alan oluşturarak haustorium etrafını çepe çevre sarar 

(Şekil 2). Haustoriumlarlar fungusun spor gelişimi gerçekleşene kadar 

daha fazla bitki hücresine nüfuz ederek büyümeye devam eder. Bu süreç 

her 10-14 günde bir tekrarlanır ve sonuç olarak aynı bitkinin diğer 

bölümlerini veya yeni konukçuları enfekte edebilen çok sayıda spor 

üretilir. 

 

Şekil 2. Patojeninin konukçu bitkiyi enfeksiyonu sonucu fungus tarafından hücre 

içerisinde oluşturulmuş bir haustorium ve bitki hücre zarının haustorium’u çevreleyen 

extra-haustorial matrix yapısı (Catanzariti ve ark., 2007) 



TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 166 

 

4. KONUKÇULARI, SEBEP OLDUKLARI ÖNEMLİ 

HASTALIKLAR VE BELİRTİLERİ 

Meyve ağaçlarında hastalık oluşturan önemli pas patojenleri 

Gymnosporangium cinsi içerisinde yer almaktadır (Helfer, 2005). 

Gymnosporangium türleri gelişimlerini genel olarak, Cupressaceae 

(birincil konukçular) ve Rosaceae (ikincil konukçular) familyası bitkileri 

arasında dönüşümlü olarak tamamlarlar (Kern, 1973; Peterson, 1982; 

Sinclair ve Lyon 2005; Ziller, 1974). Rosaceae bitkilerinin yarısından 

fazlasının (%54) pas funguslarına karşı oldukça duyarlı oldukları 

bildirilmiştir (Helfer, 2005). Bu familyada yer alan bitkilerden alıç 

(Crataegus), elma (Malus), armut (Pyrus), ayva (Cydonia), kızılcık 

(Amelanchier) ve üvez (Sorbus) Gymnosporangium türlerinin enfekte 

ettikleri önemli ikincil konukçu bitkiler olup Cupressaceae 

familyasından selvi (Cupressus) ve ardıç (Juniperus) ise enfekte edilen 

birincil konukçular arasındadır (Kern, 1911; Dodge, 1915; Peterson 

1982; Helfer, 2005).  

Tablo 3. Meyve ağaçlarında hastalık oluşturan önemli Gymnosporangium türleri ve 

enfekte ettikleri konukçu bitkiler (Anonim, 2008, Anonim, 2023a). 

Gymnosporangium 

türü 

Konukçu bitki türü 

Ara konukçu Ana konukçu 

G. asiaticum Yamada Chaenomeles cathayensis  

Chaenomeles japonica 

Chaenomeles lagenaria 

Chaenomeles x superba 

Crataegus cuneata 

Crataegus pinnatifida 

Crataegus wilsonii 

Cydonia oblonga 

Malus asiatica  

Malus domestica  

Cupressus duclouxiana 

Cydonia oblonga 

Juniperus chinensis 

Juniperus chinensis var. 

sargentii  

Juniperus excelsa  

Juniperus procumbens  

Juniperus sabina 

Juniperus scopulorum  

Juniperus squamata  
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Malus ioensis  

Malus prunifolia  

Malus spectabilis  

Malus toringo 

Pourthiaea villosa  

Pseudocydonia sinensis  

Pyrus betulifolia  

Pyrus bretschneideri  

Pyrus calleryana  

Pyrus communis  

Pyrus fauriei  

Pyrus lindleyi  

Pyrus pyrifolia  

Pyrus pyrifolia var. culta  

Pyrus serrulata 

Pyrus ussuriensis  

Juniperus tibetica 

Juniperus virginiana 

 

 

G.clavipes Cooke and 

Peck 

Amelanchier spp. 

Aronia spp. 

Chaenomeles spp. 

Crataegus marshallii  

Crataegus uniflora  

Cydonia oblonga  

Malus domestica  

Mespilus spp. 

Photinia spp.  

Pyrus calleryana  

Juniperus communis  

Juniperus virginiana 

G. 

confusum Plowright  

Malus spp. Juniperus oxycedrus  

J.excelsa 

G.globosum Farlow 

 

Amelanchier spp. 

Crataegus spp. 

Crataegus gracilior  

Crataegus mexicana  

Malus domestica  

Malus spp. 

Pyrus spp. 

Sorbus spp. 

Juniperus virginiana  

Juniperus spp. 

 

G. juniperi-

virginianae 

Schweinitz 

Malus domestica  

Malus spp. 

Juniperus virginiana 

Juniperus spp. 

G.monticola Yun Sorbus alnifolia Juniperus rigida 

https://gd.eppo.int/taxon/SOUAL
https://gd.eppo.int/taxon/IUPRI
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G.sabinae Winter 

(Sinonim=Gymnospo

rangium fuscum de 

Candolle) 

Pyrus communis Juniperus chinensis 

G. yamadae Yamada 

 

Malus baccata 

Malus domestica  

Malus halliana  

Malus mandshurica  

Malus prunifolia  

Malus toringo  

Malus x micromalus  

Juniperus chinensis 

Juniperus procumbens 

Gymnosporangium türlerinin meyve ağaçlarında neden oldukları dünya 

çapındaki en yaygın pas hastalıkları ardıç elma pası (G. juniperi-

virginianae Schwein.), Japon armut pası (G. asiaticum Miyabe ex G. 

Yamada) (Cummins ve Hiratsuka, 2003) ve özellikle organik armut 

bahçelerinde son yıllarda yayılımı önemli ölçüde artan Avrupa armut 

pası (G. sabinae (Dicks.) G. Winter)’dır (Fillip ve ark., 2012; Kellerhals 

ve ark., 2012). 

Pas etmenlerinin neden oldukları hastalıklar sonucu bulaşık bitkilerde 

genel olarak bodurlaşma, klorotikleşme veya fungusun konukçu bitki 

üzerinde meydana getirdiği üreme yapılarının oluşturduğu tipik hastalık 

belirtileri gözlemlenebilir. Enfeksiyonlar, farklı türlerdeki konukçu 

bitkilerin yaprak, yaprak sapı, genç sürgün, sap ve meyve gibi toprak 

üstü bitki kısımlarıyla sınırlıdır. Bunlar konukçu bitkide hücre içi gelişim 

göstererek sıklıkla enfekteli bitkilerin yüzeylerinde, içerisinde spor 

oluşturulan fungal yapıları meydana getirirler (Mohanan, 2010). 

Gülgiller familyası bitkilerinin bu patojenlerce enfeksiyonu sonucu 

bitkideki fotosentezin engellendiği ve solunum oranlarının artırmasıyla 

hasadın hasadın geciktiği bildirilmektedir (Kim ve Kim, 1980). 

Saprofitik patojenlerin aksine pas patojenleri genellikle konukçu bitkiyi 
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öldürmeden üzerlerinde beslenir ve gelişirler. Ancak bitkilerde 

büyümeyi ve verimi ciddi şekilde sınırlandırabilirler (Anonim, 2006). 

Ülkemizde bazı Gymnosporangium türlerinin farklı bitkilerde patojen 

oldukları bildirilmiş olup bunlardan yaygın olarak bilinenlerden G. 

confusum Plowr. elmada, G. fuscum D.C. ise armutta memeli pas 

hastalığına neden olur (Dinç ve Yılmaz, 1978; Hüseyinov, 2000; 

Bahçecioğlu, 2001; Hüseyinov ve Selçuk, 2001; Anonim, 2008; Derviş 

ve ark., 2010; Erdoğdu ve ark., 2010). Memeli pas etmenleri konukçuları 

olan elma ve armutta yaprak, meyve, meyve sapları ve yeni oluşan 

sürgünlerde belirtiler meydana getirebilirler. Enfeksiyon sonucu yaz 

aylarında yaprakların üst yüzeyinde turuncu renkli yuvarlak lekeler 

oluşur. Oluşan lekelerin ortası kabarık olup bunlara yakından bakılınca 

küçük siyah noktacıklar şeklinde pycnidium yapıları görülebilir (Şekil 

3). Bu lekelerin bulunduğu yerlerdeki yaprağın alt yüzeyinde ise içinde 

aeciosporlar bulunan meme şeklinde çıkıntılar (aecidium) oluşur. Bu 

yapılara meyve ve dallar üzerinde de rastlamak mümkündür. Enfekteli 

yapraklar nedendiyle bitki yeterli fotosentez yapamadığından sonuç 

olarak ağaçta gelişme geriliği ve verimde azalmalar meydana gelir 

(Anonim, 2008; Strickland ve ark., 2020). 
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Şekil 3. Memeli pas hastalığının elma yaprağının sırasıyla; üst ve alt yüzünde 

oluşturduğu pycnidium (A) ve aecidium yapıları (B) (Orijinal foto) 

 

Şekil 4. Hayat döngüsünü iki farklı konukçu bitkide tamamlayan ardıç elma pası G. 

juniperi-virginianae'nin ana konukçusu olan Juniperus virginiana (kurşunkalem 

ardıcı)’nın dalları üzerinde oluşturduğu telial çıkıntıları (Anonim 2023a) 
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5. GYMNOSPORANGIUM TÜRLERİNİN DÜNYADAKİ 

DAĞILIMI 

20. yüzyıl başlarında dünya çapında toplam 27 telia ve 45 aecia 

konukçusu olan Gymnosporangium türü tespit edilmiştir (Kern, 1911). 

21. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da bu cinse ait 9 (G. amelanchieris, G. 

clavariiforme, G. confusum, G. cornutum, G. fusisporum, G. gracile, G. 

sabinae, G. tremelloides ve G. torminali-juniperinum) tanımlanmıştır 

(Helfer, 2005), Türkiye'de ise 7 tür (G. amelanchieris, G. clavariiforme, 

G. confusum, G. cornutum, G. sabinae, G. dobrozrakovae ve G. 

tremelloides) rapor edilmiştir (Dinç ve Yılmaz, 1978; Hüseyinov, 2000; 

Bahçecioğlu, 2001; Hüseyinov ve Selçuk, 2001; Derviş ve ark., 2010; 

Erdoğdu ve ark., 2010)  

Pas etmenleri tüm dünyaya yayılmış olup çoğu pas türü kuzey yarım 

kürenin ılıman bölgelerinde, tropikal ve subtropikal alanlarda bulunurlar 

(Hiratsuka ve Sato, 1982; Horst, 2013). Gymnosporangium türlerinin 

dağılımına bakıldığında ise diğer bölgelere oranla çok daha fazla türün 

tespit edildiği Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde çok sayıda türün 

mevcut olduğu bildirilmektedir (Cummins ve Hiratsuka, 2003). 

Günümüzde tanımlanmış olan 60 kadar Gymnosporangium türü dünya 

çapında dağılmış durumdadır (Kern, 1973; Cummins ve Hiratsuka, 

1984; Farr ve ark., 1995). G. sabinae (sinonim= G. fuscum), armutlar 

için tüm Gymnosporangium türleri arasında ekonomik olarak en önemli 

ve yıkıcı tür olup (Helfer, 2005) neden olduğu Avrupa armut pası 

hastalığı bazı Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ülkeri ile birçok 

Avrupa ülkesi ve ülkemize yayılmış durumdadır (Şekil 5).  
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Şekil 5. G. sabinae'nin neden olduğu Avrupa armut pası hastalığının dünyadaki 

yayılımı (Anonim, 2023a) 

6. GENEL MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

Gymnosporangium türlerinin neden oldukları meyve pas hastalıklarıyla 

mücadelede farklı yöntemler mevcuttur. Genel olarak alınacak kültürel 

önlemler ve ruhsatlı bazı kimyasalların kullanımı sonucu bu hastalıklar 

belirli ölçüde baskılanabilir.  

Pas etmenlerinin yaşam döngülerini anlamak, hastalık mücadelesinin 

uygun şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır (Peterson, 1974). 

Nitekim etmenin yaşam döngüsünü ve hastalığın ne aşamada olduğu 

bilmek hastalıkla mücadelede önemli bir adım oluşturacaktır. 

Macrocyclic döngüye sahip hastalıklarla mücadeleye karar vermek için 

öncelikle devam eden hastalık döneminin hangi konukçuda devam 

ettiğine, mücadele yapılacak olan ana ve ara konukçunun ekonomik 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bağlıdır. Bununla 

beraber hastalığa inokulum kaynağı olabilecek hastalıklı bitki 
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kısımlarının uzaklaştırılması da mücadele etkinliğini artıracaktır.  

Örneğin Gymnosporangium türlerinin basidiosporları etrafa salınmadan 

önce ana konukçu olan enfekteli ardıç dallarındaki telium yapıların 

uzaklaştırılmasıyla hastalık kontrol edilebilir (Hilber ve Siegfried, 1997; 

Fischer ve Weber, 2005). Ayrıca ağaçların uykuda olduğu kış döneminde 

ana ve ara konukçuların enfekteli bitki kısımlarının budanmasıyla da 

hastalığın yayılımı baskılanabilir (Mitrofanova, 1970; Hunt ve O’Reilly, 

1978). 

Ana veya ara konukçunun ortadan kaldırılması genel olarak hastalık 

etmeninin döngüsünü bozmaktadır. Ancak bu yöntem bazı meyve pas 

hastalıklarının kontrolünde çok etkili olmamaktadır. Örneğin elma ardıç 

pasında (Gymnosporangium juniperi-virginianae) ara veya ana 

konukçulardan biri ortadan kaldırılsa bile hastalık sporları çok uzak 

mesafelere taşınabildiğinden hastalığın kontrolünde bu yöntem çok etkili 

olamamaktadır. Hastalık şiddetinin azaltılması ancak ardıçlarda 

basidiospor oluşturacak gal yapılarının uzaklaştırılması veya koruyucu 

fungusitlerin ardıçlara uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir (Wallis 

ve Lewandowski, 2008). 

Dengeli gübreleme uygulamaları ile bu hastalıkların şiddeti bir noktaya 

kadar azaltılabilir. Nitekim yapraklardaki yüksek azot yoğunluğu, bazı 

meyve pas hastalıkları ve birçok patojenin gelişimi için uygun koşulları 

teşvik etmektedir (Agrios, 1997; Hau ve De Vallavieille-Pope, 2006). 

Meyve bahçelerinin enfeksiyon kaynaklarından uzak bir alana kurulması 

da pas hastalıklarıyla mücadele etkin yöntemlerden bir tanesidir. 

Gymnosporangium türlerine oldukça duyarlı bitkiler olmaları sebebiyle 

armut ve elma bahçelerinin etrafına çit veya süs bitkisi olarak ardıç 
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türleri dikilmemeli ve mümkünse ardıç ağaçlarının yoğun şekilde 

bulunduğu bölgelerde bu bitkiler yetiştirilmemelidir. Eğer bu bölgelerde 

yetiştiricilik yapılacaksa bahçeler enfeksiyon kaynaklarından mümkün 

olduğunca uzağa (en az 3 km) dikilmeli ve rüzgar kırıcılarla etrafları 

kapatılmalıdır. Böylece ana konukçularda oluşan ve daha sonra armut 

veya elma yapraklarına ulaşarak hastalığı başlatacak olan 

basidiosporların bahçelere ulaşması engellenmiş olur (Mitrofanovà, 

1970; Anonim, 2008; Lâce, 2017) 

Hastalıklara dirençli çeşitler yetiştirmek de bu hastalıklarla mücadelede 

etkili olabilir. Nitekim bitkilerde biyotrofik patojenlere karşı bitki 

koruma sistemlerinde başarıyla kullanılabilecek savunma mekanizmaları 

mevcuttur. Aşırı duyarlılık mekanizması (Hypersensitive response, HR), 

bitki hücrelerinin enfeksiyon bölgesinde öldüğü ve böylece patojenin 

daha fazla yayılmasını önlediği en karakteristik bitki savunma 

mekanizmalarından biridir. Bu durum, enfeksiyona karşı koruyucu bir 

yanıt olup dirençli bir bitki genotipi ile avirülent patojen arasındaki 

etkileşim durumunda ortaya çıkar. HR mekanizmasıyla bitkilerde ölecek 

dokular aktive edilerek patojenin haustoriumlarının bitki hücresine 

girmeden önce gelişimleri engellenir ve böylece patojen yok edilmiş 

olur. Ancak fungus türlerinin çeşitli ırklarının konukçu bitkiye zamanla 

direnç geliştirmesi, dayanıklı çeşit kullanımı olanağını zorlaştırmaktadır 

(Bennett ve ark., 1996; Dangl ve ark., 1996; Naton ve ark., 1996; Govrin 

ve Levine, 2000; Heath, 2000; Shirasu ve SchulzeLefert, 2000; Iakimova 

ve ark., 2005; Jones ve Dangl, 2006; Marsalis ve Goldberg, 2006; 

Schumann ve D'Arcy, 2010; Boyd ve ark., 2013) 
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Gymnosporangium türlerinden neden olduğu pas hastalıklarıyla 

mücadelede başvurulan başlıca yöntemlerden biri de kimyasal 

kullanımıdır. Avrupa armut pası ya da ülkemizde bilinen adıyla armut 

memeli pas hastalığı, diğer hastalıklar gibi geleneksel olarak fungisit 

uygulamalarıyla kontrol edilmektedirler (Ormrod ve ark, 1984; Agrios, 

1997; Fischer ve Weber, 2005). Bakır oksiklorid, bakır sülfat, 

boscalid+pyraclostrobin, fluopyram+tebuconazole gibi etken maddeler 

ülkemizde bu hastalıkla mücadelede kulanılan ruhsatlı fungusitlerdendir 

(Anonim, 2023c).  

Meyve pas hastalıklarının kontrolünde başvurulabilecek yöntemlerden 

bir diğeri ise biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımıdır. Bu 

hastalıkların biyolojik kontrolünde başarılı sonuçlar alınmış bazı 

çalışmalar mevcuttur. Bu alanda yapılan bir çalışmada, Dolinska ve 

Schollenberger (2011). Cladosporium uredinicola'nın konidia sporların, 

Gymnosporangium spp.’nin aecial sporlarının gelişimini engellediklerini 

bildirmişlerdir. Araştırmalara göre, farklı pas funguslarının gelişme 

döngüsünü engelleyen 150'den fazla parazitik fungus türü mevcuttur. 

Bunlardan en yaygını ve en çok bilineni ise pas etmenlerinin aecidial 

evrelerinde doğal bir parazit olan Tuberculina persicina’dır (Saccardo, 

1881; Mitrofanova, 1970).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gymnosporangium, elma ve armut gibi ekonomik olarak yetiştiricilikleri 

yapılan meyve ağaçlarında patojen olan türleri içeren önemli bir fungus 

cinsi olup bu cinse ait Gymnosporangium sabinae'nin neden olduğu 

Avrupa armut pası hastalığı, bazı Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve 

birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye’de ekonomik olarak önemli kayıplara 

neden olmaktadır. Pas hastalıkları üzerine uzun zamandır farklı 

araştırmalar yapılmasına rağmen Gymnosporangium cinsi ve türleri 

hakkında hala cevabı net olmayan bazı sorular mevcuttur. Bazı türlerin 

dağılım ve yaşam döngülerinin hala saptanamamış olması, cevabı 

olmayan konulardan bazılarıdır.  

Gymnosporangium türlerine karşı farklı mücadele yöntemleri olmakla 

beraber etkili bir hastalık kontrolü için bitki patojen etkileşim 

mekanizmalarına ve bunların sürdürülebilir bitki koruma sistemlerindeki 

kullanımına özen gösterilmelidir. İklim koşullarının patojen gelişimi ve 

patojenitesi üzerinde oluşturduğu etkinin bilinmesi ise olası iklim 

değişikliklerinin oluşturacağı potansiyel salgınların tahmini ve kontrolü 

bağlamında gerekli olacaktır.  
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GİRİŞ 

Günümüzde, dünya nüfusu artmaya devam ettiği için gıda üretimi ve 

tarım faaliyetleri de giderek artmaktadır. Ancak, bu faaliyetlerin artması 

çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Tarım faaliyetleri, 

özellikle organik atıkların yönetimi konusunda büyük bir sorun teşkil 

etmektedir. Bu nedenle, tarımda biyodeğerlendirme işlemleri son 

yıllarda popüler hale gelmiştir. 

Biyodeğerlendirme, organik atıkların biyolojik olarak dönüştürülmesi 

sürecidir. Bu işlem sırasında, atıklar mikroorganizmalar ve bitkiler gibi 

biyolojik organizmalar kullanılarak değerli ürünlere veya enerji 

kaynaklarına dönüştürülebilmektedir. Tarım sektöründe 

biyodeğerlendirme, bitkisel atıklar, hayvan gübresi ve gıda işleme 

atıkları gibi çeşitli organik atıkların yeniden kullanımını mümkün kılarak 

hem çevre hem de ekonomik faydalar sağlayabilmektedir. 

Biyodeğerlendirme, tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan birkaç 

işlemle gerçekleştirilebilmektedir. Kompostlama, organik atıkların doğal 

olarak ayrıştırılması sürecidir. Bu işlem sırasında, mikroorganizmalar 

organik maddeyi toprak dostu bir gübre olan kompost haline 

dönüştürürler. Kompost, toprak kalitesini arttırır, verimliliği arttırır ve 

sentetik gübre kullanımını azaltarak çevreye olan etkisini azaltmaktadır. 

Anaerobik çürütme, organik atıkların mikroorganizmalar tarafından 

oksijensiz ortamlarda ayrıştırılması sürecidir. Bu işlem sırasında, metan 

gazı üretildiği için biyogaz olarak da bilinir. Biyogaz, ısıtma ve elektrik 

üretmek için; hayvan gübresi, enerji bitkileri ve gıda işleme atıkları gibi 

çeşitli atıklar anaerobik çürütme için kullanılabilmektedir. 
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Fermentasyon, organik atıkların mikroorganizmalar kullanılarak 

dönüştürülmesi sürecidir. Bu işlem sırasında, organik atıklar 

fermantasyon tanklarına yerleştirilmekte ve mikroorganizmalar 

tarafından sindirilmektedir. Bu süreç sonucunda, biyolojik ürünler, 

biyoplastikler, biyo-yakıtlar ve diğer biyolojik malzemeler gibi bir dizi 

ürün elde edilmektedir. 

Tarımda biyodeğerlendirme, organik atıkların atılmasını önlemek, tarım 

ürünlerinin üretim maliyetlerini düşürmek ve çevresel sürdürülebilirliği 

artırmak için önemlidir. Ayrıca, tarım sektöründe biyodeğerlendirme, 

organik atıkların yeniden kullanımı ve enerji kaynaklarına 

dönüştürülmesi sayesinde, tarım ürünlerinin üretim maliyetlerini 

düşürerek, tarım sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğine de katkı 

sağlamaktadır. 

Biyodeğerlendirme işlemlerinin tarım sektöründe yaygınlaşması, tarım 

üretiminde birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydalar arasında daha 

sürdürülebilir bir üretim süreci, daha az atık ve kirlilik, daha az sentetik 

gübre kullanımı, daha az kimyasal kullanımı, toprak verimliliğinde artış 

ve daha düşük maliyetler yer almaktadır. Ayrıca, biyodeğerlendirme 

işlemleri, biyoçeşitliliği koruma, toprak erozyonu önleme ve su 

kaynaklarının korunmasına da katkı sağlamaktadır. 

Enzimler, organik atığın değerli ürünlere verimli bir şekilde 

dönüştürülmesini sağladıkları için biyodeğerlendirme süreçlerinde çok 

önemli bir rol oynarlar. Tarım sektöründe, tarımsal atıkları parçalamak 

ve biyoyakıt, gübre ve hayvan yemi gibi yararlı ürünlere dönüştürmek 

için enzimler kullanılmaktadır. 
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Enzimler, işlemde tüketilmeden kimyasal reaksiyonları hızlandıran 

biyolojik katalizörlerdir. Oldukça spesifiktirler, yani her enzim belirli bir 

kimyasal reaksiyonu katalize etmek için tasarlanmıştır. Enzimler 

bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi canlı organizmalar 

tarafından üretilir ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere izole 

edilebilir ve saflaştırılabilirler. 

Biyodeğerlendirmede enzimlerin en önemli kullanım alanlarından biri de 

biyoyakıt üretimidir. Enzimler, selüloz ve lignin gibi karmaşık organik 

molekülleri, etanol ve diğer biyoyakıtları üretmek üzere fermente edilip 

damıtılabilen basit şekerlere ayırmak için kullanılır. Enzimatik hidroliz 

olarak bilinen bu süreç, mısır koçanı, buğday samanı ve şeker kamışı 

küspesi gibi tarımsal atıklardan biyoyakıt üretiminde önemli bir adımdır. 

Hayvan yemi üretiminde de enzimler kullanılmaktadır. Mısır sapları ve 

soya fasulyesi kabukları gibi tarımsal atıklar, karmaşık karbonhidratları 

hayvanlar tarafından daha kolay sindirilebilen daha basit şekerlere ve 

diğer besinlere ayırmak için enzimlerle işlenebilir. Enzimler, 

minerallerin emilimini engelleyebilen fitik asit gibi beslenme karşıtı 

faktörleri parçalayarak hayvan yeminin besin değerini artırmak için de 

kullanılabilmektedir. 

Gübre üretiminde biyoyakıtlar ve hayvan yeminin yanı sıra enzimler de 

kullanılmaktadır. Enzimler, gıda atıkları ve gübre gibi organik atıkları 

gübre olarak kullanılabilecek daha basit bileşiklere ayırmak için; organik 

maddenin parçalanmasını hızlandırarak ve kompostlama için gereken 

süreyi azaltarak kompostlaştırmanın etkinliğini artırmak için de 

kullanılabilmektedir. 
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Yenilenebilir kaynaklardan yapılan biyolojik olarak parçalanabilen 

plastikler olan biyoplastiklerin üretiminde de enzimler kullanılmaktadır. 

Enzimler, nişasta ve selüloz gibi bitki materyallerini, biyobozunur 

plastikler üretmek üzere polimerize edilebilecek monomerlere ayırmak 

için de kullanılabilirler. 

Sonuç olarak enzimler, tarım sektöründeki biyodeğerlendirme 

süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Organik atığın biyoyakıtlar, 

hayvan yemi, gübreler ve biyoplastikler gibi değerli ürünlere verimli bir 

şekilde dönüştürülmesini sağlarlar. Sürdürülebilir tarım uygulamalarına 

olan talep arttıkça, enzimler tarımsal atıkların biyodeğerlendirilmesinde 

giderek daha önemli bir rol oynamaya devam edecektir. 

Bu çalışmada tarım alanında ortaya çıkan atıklar ve bu artıkların yeniden 

değerlendirme sürecinde biyolojik süreçlerin önemi, son yıllarda yapılan 

çalışmaların ışığında ifade edilmiştir.  

1. LİGNOSELÜLOZİK ATIKLARIN BİYODEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Enerji talebi ve çevre kirliliği, hızlı dünya için iki ana endişe kaynağıdır. 

Şu anda enerji arzının %80'den fazlası sürdürülemez olan fosil 

yakıtlardan sağlanıyor ve bunlar 30-40 yıl içinde tamamen tükenecektir 

(Balat ve Balat, 2009). Ayrıca, insan sağlığı, küresel iklim ve 

ekosistemlerle ilgili diğer konularla birlikte nüfus artışına bağlı olarak 

artan enerji talebi, araştırmacıları toplum için alternatif bir kaynak 

bulmaya teşvik etmiştir (Cheng ve Logan, 2011). Bu nedenle alternatif 

enerji kaynaklarının oluşması için, tarımsal atıkların ve artıkların 

yeniden değerlendirilmeleri ile günümüzde popüler hale gelmiştir.  
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Fosil yakıtsız bir ekonomiye doğru hızlı ve başarılı geçiş, insanlığın 

şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık zorluklardan biridir ve sözde su-

enerji-gıda bağlantı noktası (Simpson ve Jewitt, 2019) ile karmaşık 

bağlantıları ve değiş tokuşları içermektedir. Özellikle, sürdürülebilir 

biyoenerji ve biyoyakıt üretimi, yani yenilenebilir biyokütleden üretilen 

enerji ve yakıt kaynakları, su ve gıda güvenliği ile çatışmalardan 

kaçınmalıdır. Böylesine hassas bir bağlamda, tarım ve ormancılık gibi 

büyük biyoekonomi sektörleri tarafından üretilen en bol atık biyokütle 

kaynağının, yani lignoselülozik malzemelerin (LM'ler) enerjik olarak 

değerlendirilmesi, birincil yenilebilir biyokütle kullanımına güçlü ve 

sürdürülebilir bir alternatif sunmaktadır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, atık yönetiminde ciddi bir sorunla 

karşı karşıya kalmaktadır. Sanayi, tarım sektörleri ve belediyelerden 

kaynaklanan arıtılmamış atıklar, uygun şekilde arıtılmadan çevreye 

atılmaktadır. Arıtılmamış atıkların bertarafı toprak, su, toprak ve hava 

kirliliğine yol açarlar. Doğal kaynakların azalmasıyla birlikte biyotik 

organizmaların ölümü de söz konusudur. Şeker endüstrisi, gelişmekte 

olan ülkelerin ekonomik ilerlemesine katkıda bulunan en önemli tarımsal 

endüstrilerden biridir. Bilinçsizlik ve arıtma yöntemlerine para harcama 

konusundaki isteksizlik nedeniyle atıklar çevreye atılmaktadır (Tanksali, 

2013). Şeker, insan yaşamının vazgeçilmez bir metası haline geldi. Şeker 

ve küspe, pres çamuru, filtre keki, pekmez ve kamış çöpü gibi şeker 

kamışı endüstrisi atıklarından üretilen katma değerli ürünler de 

pazarlarda yüksek talep görmekte ve bu değerli ürünler, küresel pazarda 

da hızla dikkat çekmektedir (Renouf ve ark., 2008). Endüstride oluşan 

katı ve sıvı atıkların arıtılması için geliştirilmiş fizikokimyasal ve 

biyolojik arıtma yöntemleri mevcuttur. Biyolojik tedaviler, basit, toksik 
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olmayan ve uygulanabilir oldukları için daha değerlidir. Biyolojik 

uygulamalar sırasında katma değerli ürünler veya değerli bir ürün üretme 

fırsatı tercih edilmektedir. Anaerobik ve aerobik yöntemler, arıtma için 

çok miktarda kimyasal kullanan diğer kimyasal yöntemlerle 

karşılaştırıldığında en etkili arıtma olarak kabul edilir (Tauseef ve ark., 

2013). Atık LM'lerin biyoenerji (biyogaz) veya biyoyakıt (biyometan, 

CH4) yoluyla anaerobik degredasyon (AD) yoluyla dönüştürülmesi en 

umut verici ve araştırılan biyoprosesler arasındadır, ancak yine de düşük 

oranlar ve verimlerle ilgili sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sınırlamaların 

üstesinden gelmek için, genellikle daha hızlı ve daha eksiksiz bir 

biyolojik bozunmayı sağlayan kimyasal ve mekanik ön işlemler 

kullanılmaktadır (Matassa ve ark., 2020). Tipik olarak aşırı miktarda atık 

LM olan HBR'lerde mekanik ve kimyasal (yani asit ve alkalin) ön 

arıtmaların kullanımını değerlendirmiştir. Hafif alkali (ağırlığa göre 

%1,6 (ağırlık/ağırlık) NaOH çözeltisi ile 30 °C'de 24 saat) veya mekanik 

(parçacık boyutunu 1-2 mm'ye düşürme) ön işlemlerin kullanılması, her 

iki durumda da İşlenmemiş ham maddeye kıyasla biyokimyasal metan 

potansiyelinde (BMP) neredeyse %16 artış olmuştur. Bu çalışma, 

lignoselülozik bariyerin kimyasal ön arıtma yoluyla uzaklaştırılmasının, 

böylece daha kolay ve daha eksiksiz bir selüloz biyodegradasyonu 

sağlanmasının veya mekanik bir ön arıtma yoluyla enzimatik hidroliz 

için mevcut yüzeydeki artışın, atıktan CH4 üretimini nasıl önemli ölçüde 

iyileştirebileceğini doğrulamaktadır. LM'ler, mekanik veya kimyasal ön 

işlemlere ek olarak, farklı yapı ve özelliklere sahip substratlar ile atık 

LM'lerin AD'si, BMP'yi ve dolayısıyla LM'lerin biyodönüşümünü 

iyileştirmek için başka bir ilginç seçeneği temsil etmektedir. Papirio ve 

ark. (2020), HBR'lerin BMP'sinin, 70:30 oranında (uçucu katılar (VS) 
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temelinde) kenevir kabukları ve peynir altı suyunun birlikte 

sindirilmesiyle neredeyse %11 artırılabileceğini göstermiştir. LM'lerin 

diğer substratlarla birlikte sindirilmesi genellikle karbon: nitrojen (C/N) 

oranını iyileştirmeyi, iz elementlerin (TE) mevcudiyetini (aşağıya 

bakınız) veya kolayca biyolojik olarak parçalanabilen malzeme içeriğini 

arttırmayı amaçlamaktadır. İkincisi, enzimatik hidrolizin daha yüksek bir 

aktivitesini uyararak, muhtemelen peynir altı suyunun mevcudiyetinde 

LM'lerden BMP'yi geliştiren baskın mekanizmalardı. 

 

2. ENDÜSTRİYEL ZEYTİN ATIKLARINDAN KATMA 

DEĞERLİ BİYOMOLEKÜLLERİN ÜRETİMİ 

Zeytinyağı tüketimi, aralarında hücre yaşlanmasının yavaşlaması, yaşa 

bağlı bilişsel gerilemenin azalması, tromboz üzerinde ılımlı bir önleyici 

etki, inhibe edilmiş gastrik asit sekresyonu, düşük yoğunluklu 

lipoproteinlerin azalması ve kolesistokinetik safra sekresyonunun 

azalması gibi birçok sağlık koruyucu etki ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 

diğer faydalı etkileri (Lombardo ve ark., 2018) ve tip 2 diyabetin 

önlenmesi ve yönetimi belirlenmiştir (Schwingshackl ve ark., 2017). 

Bununla birlikte, zeytinyağı üretimi, arıtma gerektiren zeytin değirmeni 

atık suyu (OMW) ve zeytin değirmeni katı atıkları (OMSW) dâhil olmak 

üzere büyük miktarda tarımsal atıkla sonuçlanmaktadır. 

Zeytinler ya sofralık zeytin ya da zeytinyağı üretimi için 

kullanılmaktadır (ikisi farklı zeytin çeşitlerinden üretilir). 2017 yılı 

itibariyle dünya sofralık zeytin üretimi 2.900.000 ton iken zeytinyağı 

üretimi 3.300.000 tonu aşmıştır. Zeytinyağı üretimi esas olarak Avrupa 

Birliği'ndeki başlıca üretici ülkelerde yoğunlaşmıştır: 2,47 milyon ile 
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İspanya en büyük ekili alana sahiptir ve onu İtalya, Yunanistan ve 

Portekiz izlemektedir (Russo ve ark., 2016). 

Daha önce belirtildiği gibi, zeytin değirmeni atıkları büyük miktarlarda 

mevcuttur ve piyasa değeri çok az olduğundan veya hiç olmadığından ve 

sorunlu atık olarak kabul edildiğinden genellikle ucuz hammadde olarak 

hizmet etmektedir. Buna göre, bu atıkları (özellikle katı olanları) etanol 

üretiminde değerlendirmeye çalışılmıştır. Abdi ve ark. (2000), 

biyokütlenin kurutulmasını, <460 mm'ye kadar öğütülmesini ve sıcak 

sodyum hidroksit ön işlemini içeren sürecin OMSW'yi hidrolize etmeye 

çalışmıştır. Optimum ön işlem sıcaklığı 100 °C, enzimatik işlem pH'ı ve 

sıcaklığı sırasıyla 5,0 ve 50 °C ve enzim yükü 0,1 g/g biyokütle (w50 

aktivite birimi) olarak bulunmuştur. Sakarifikasyonda 2.5 katlık bir 

gelişme kaydedilmiştir, bu da %50 dönüşüme eşdeğer 11 g/L indirgeyici 

şekerlik bir nihai verimle sonuçlanmıştır (Abdi ve ark., 2000). 

İpliksi mantarlar, hücre dışı enzimler ürettikleri için ilginç bir lipaz 

kaynağıdır. Ayrıca, mantar büyümesinin hifal modu ve düşük su 

aktivitesine toleransları, mantarları çeşitli katı substratların 

biyodönüşümünde son derece verimli hale getirmektedir (Díaz ve ark., 

2007). Siyah Aspergillus, biyoteknoloji ile ilgilidir çünkü en çok tanınan 

tür olan Aspergillus niger, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden GRAS (genel 

olarak güvenli olarak kabul edilir) statüsüne sahiptir. Birkaç Aspergillus 

türü tarafından temel besin kaynağı olarak zeytin posası ve farklı zeytin 

posası-buğday kepeği oranları, fermantasyon süreleri, nem içerikleri ve 

sıcaklıklar kullanılarak lipaz üretmek için katı hal fermantasyon prosesi 

incelenmiştir (Oliveira ve ark., 2016). Test edilen tüm mantar suşları için 

pirina-buğday kepeği oranı ve nem içeriği lipaz üretimini etkileyen en 



195 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

önemli faktörler olmuştur (Oliveira ve ark., 2016). Bu çalışmalar, 

OMSW ve OMW'nin, üretimlerini ekonomik olarak mümkün kılmak 

için optimize etmek için hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan farklı 

ürünlerin üretimi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir. 

3. KÂĞIT HAMURU VE KÂĞIT FABRİKASI ATIKLARININ 

ANAEROBİK ARITIMI VE FAYDALARI 

Biyolojik ön arıtma, lignoselülozik biyokütlenin ön arıtması için 

mikroorganizmaları veya enzimlerini içermektedir. Fiziksel ve kimyasal 

işlem, selülozu oldukça kristalli ve kompakt hale getirmekte; sonuç 

olarak, selüloz biyolojik bozunma için inatçı hale gelmektedir. Biyolojik 

ön arıtma işlemi, beyaz, kahverengi ve yumuşak çürüklük mantarları ve 

bazı bakteriler gibi odunu besleyen mikroorganizmalar tarafından 

gerçekleştirilir. Doğada lignoselülozik biyokütlenin başlıca 

bozundurucuları mantarlar ve bakterilerdir. Bu mikroplar çeşitli 

enzimler salgılayarak biyokütlenin kimyasal bileşiminde ve yapısında 

değişikliklere neden olmaktadırlar (Menon ve Rao, 2012). Bu süreç 

lignini kısmen çözer ve daha az inhibitör üretir. Biyolojik arıtma 

işleminin faydaları, düşük enerji tüketimi, kimyasal gereksinim 

olmaması, hafif çalışma koşulları ve çevre dostu olmasıdır. Başlıca 

dezavantajlar, çok yavaş işleme, geniş alan ihtiyacı, yavaş hidroliz hızı, 

kontaminasyon sorunları ve uygun büyüme koşullarının gerekliliğidir 

(Harmsen ve ark. 2010; Menon ve Rao, 2012). 

Anaerobik sindirim, organik maddelerin anaerobik koşullar altında 

karmaşık bir mikrobiyal topluluk tarafından parçalandığı biyolojik bir 

süreçtir. Anaerobik arıtma sırasında, aerobik arıtmaya kıyasla daha az 
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enerji tüketilir. Bunun dışında arıtma sırasında kullanılan enerji, metan 

(bir enerji kaynağı) formundaki 1,16 kWh/kg KOİ giderim enerjisi 

üretimi ile karşılanır. Bu, basit ve nispeten ekonomik, enerji ve alan 

gerektirmeyen bir teknolojidir ve yan ürün biyokatı (çamur) üretimi de 

düşüktür, yani aerobik arıtmaya kıyasla %20 daha azdır. Bu süreç, 

aerobik süreçten yaklaşık 5-10 kat daha yüksek bir organik yükleme 

hızında çalışabilmektedir (Bajpai, 2017). Yüksek mukavemetli organik 

su akışının arıtılmasındaki verimlilik nedeniyle, anaerobik işlem aerobik 

arıtma sürecini geride bırakır. Bu sebep, anaerobik prosesi endüstriyel 

atıksu arıtma teknolojisinde öncü yapmaktadır.  

Anaerobik sürecin itici gücü olan verimli mikropların/konsorsiyumun 

tanımlanmasına yönelik daha odaklı araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Metagenomik, metaprotoemik ve metabolomik yaklaşımlar aracılığıyla 

mikrobiyal topluluk yapısının daha iyi anlaşılması, biyogaz üretimini 

artırmak için çürütücü düzeyinde uygulanabilecek mikro düzeyde 

meydana gelen işlevsel detayların anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Genetiği değiştirilmiş anaerobik mikroplar, kâğıt hamuru ve kâğıt 

atıklarının biyodeğerlendirilmesi için de kullanılabilmektedir. Kritik 

parametrelerin, proses tasarımının ve anaerobik çürütme sürecinin 

topluluk yapısının tam olarak anlaşılması, kâğıt hamuru ve kâğıt 

fabrikası atıklarının arıtılmasını ve çeşitli biyo ürünlere biyolojik 

dönüşümünün yanı sıra biyometanın kalite ve miktarının iyileştirilmesini 

kolaylaştıracaktır. 
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4. ŞARAP ÜRETİM ATIKLARININ BİYODEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Dünyada en çok yetiştirilen ve tüketilen meyve olan üzüm, 

fitokimyasallar açısından oldukça zengindir. Çoğunlukla Kuzey Yarım 

Küre’nin ılıman bölgelerinde bulunan ve Amerika ile Asya arasında 

neredeyse eşit olarak dağılmış yaklaşık 60 üzüm türü vardır. Şarap 

üretimi, çoğunlukla atık su, organik ve inorganik atıklar ve sera gazı 

emisyonlarından oluşan çok sayıda yan ürünün oluşmasına yol açar. 

Üzüm suyunun çıkarılmasından sonra kalan prina ve saplardan oluşan 

kalıntı kompostlaştırmada kullanılmakta veya açık alanlarda bertaraf 

edilmekte, bu da toprak bozulması, su kirliliği, kötü kokular ve sera gazı 

emisyonları gibi çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır. Diğer 

endüstriler gibi, şarapçılık endüstrisinin de su tüketimini azaltabilen ve 

yan ürünlerin geri kazanılmasına yardımcı olan ve böylece üretilen atık 

miktarının azalmasına yol açan teknolojileri bünyesine katarak çevresel 

zararı en aza indirmesi gerekmektedir. Atık, endüstriler tarafından güç 

ve ısı üretmek için kullanılabilen ve aynı zamanda büyük bir biyolojik 

gübre kaynağı olarak hizmet eden tükenmez bir kaynak olarak kabul 

edilebilmektedir (Appels ve ark., 2008). Kimyasalları ve biyoaktif 

bileşikleri geri kazanmak ve ürünlerinin karbon ayak izini azaltmak için 

enerji üretmek ve mevzuat tarafından belirlenen kurallara uymak için bu 

endüstrilerin daha da geliştirilmesine ihtiyaç vardır (Zacharof ve Lovitt, 

2015). Üzüm posası, etanol veya üzüm çekirdeği yağı üretimi için 

kullanılabilir ve bundan sonra, kalıntıda birkaç katma değerli ürünü geri 

kazanmak için kullanılabilecek birkaç biyoaktif bileşik kalır. Böylece 

üzüm sadece bir besin kaynağı olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı 

zamanda olağanüstü antimikrobiyal, anti inflamatuar ve antioksidan 
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özellikler gösteren bileşikler açısından da zengindir. Üzümler, bitkiler 

tarafından ikincil metabolizmalarının bir parçası olarak stres koşulları 

altında üretilen bir grup bileşik olan zengin bir polifenol kaynağıdır. 

Üzüm meyvelerinde, antosiyaninler gibi polifenoller esas olarak 

kabuklarda merkezileşirken, kateşinler esas olarak kabuklarda, 

tohumlarda ve saplarda bulunmaktadır (Jordão ve Correia, 2012). Bu 

bölümün temel amacı, şaraphane yan ürünlerinin fonksiyonel yönleri ve 

bileşimi hakkında kapsamlı veriler ve çeşitli değerli biyoaktif 

fitokimyasallar hakkında ayrıntılı bilgiler derlemektir. Bu değerli 

bileşiklerin şarapçılık endüstrisi atıklarından potansiyel geri kazanımı ve 

ekstraksiyonu için teknolojik gelişmeler ve stratejiler de tartışılmaktadır.  

Polifenoller, birçok sağlık yararıyla bağlantılı olan en büyük 

fitokimyasal grubudur. Polifenoller güçlü antioksidanlar gibi davranırlar 

ve vitaminlerin ve enzimlerin işlevine katkıda bulunurlar ve aşırı reaktif 

oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif strese yanıt olarak bir savunma 

görevi görürler. Şu anda 8000'den fazla fenolik bileşik tanımlanmış ve 

bunların arasında 4000'den fazla flavonoid karakterize edilmiştir 

(Harborne ve Williams, 2000). Kırmızı üzümlerin antosiyanin ürettiği 

bilinir, ancak beyaz üzümler üretmez. Kırmızı üzüm kabuğundaki 

toplam fenolik seviye, beyaz üzümdekinden önemli ölçüde daha 

yüksektir. Polifenoller menşe kaynaklarına, kimyasal yapılarına ve 

biyolojik işlevlerine göre sınıflandırılır. Üzümdeki fitokimyasalların 

çoğu, şikimik asitler ve asetil-CoA'dan üretilir. Fenolik asitler, 

flavonoidler, proantosiyanidinler ve stilbenler, fenilpropanoid yolu ile 

biyosentezlenir (Kurkin, 2003). 
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Vitis vinifera L.'nin yapraklarından elde edilen değerli bileşenler daha az 

çalışılmıştır. Üzüm artıklarından şekerler, enzimler, karotenoidler, 

terpenler, flavonoller, tanenler, prosiyanidinler ve antosiyanidinler gibi 

farklı katma değerli ürünler elde edilmektedir (Xia ve ark., 2010). 

Üzüm posası, Aspergillus awamori kullanılarak katı hal fermantasyonu 

(SSF) yardımıyla pektinazlar, selülazlar ve ksilanazlar gibi çeşitli 

hidrolitik enzimlerin üretimi için mükemmel bir kaynak görevi görür 

(Botella ve ark., 2005). Üzüm çekirdeklerinden ve saplarından çıkan 

atıklar doğada lignoselüloziktir ve Phanerochaete chrysosporium lakkaz 

üretimi için lignin kullanmaktadır (Moldes ve ark., 2007). 

Hem beyaz hem de kırmızı üzümlerden elde edilen prina, biyoetanol 

üretimi için bir hammadde olarak potansiyeli açısından 

değerlendirilmiştir. Yapılan deney ve tahminlere göre beyaz üzüm 

posasından elde edilen çözünebilir şekerler fermantasyonda etanol 270 

L/t prina üretebilirken, lignoselülozun asit hidrolizi, ardından enzimatik 

sakarifikasyon ve ardından fermantasyon verimi yaklaşık 400 L'ye 

çıkarmıştır (Corbin ve ark., 2015). 

Üzüm artıklarından elde edilen ekstraktlar ayrıca antioksidan yeteneğe 

sahip oldukları, temel viral enzimleri inhibe ettikleri, hücre zarlarını 

bozdukları ve virüslerin hücrelere bağlanmasını ve penetrasyonunu 

önledikleri için antiviral aktivite gösterirler (Smulders ve ark., 2013). 

Üzüm posası ekstraktlarının Botrytis cineria, Zygosaccharomyces rouxii 

ve Zygosaccharomyces bailii gibi fitopatojenik mantarların büyümesini 

engellediği bildirilmiştir. 
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5. TEKSTİL ATIK SULARININ FARKLI TARIMSAL 

ATIKLARLA BİRLİKTE DENİZ SİYANOBAKTERİLERİ 

KULLANILARAK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Boyama ünitelerinden çıkan atık su, genellikle renk açısından zengindir, 

reaktif boya ve kimyasal kalıntıları içerir ve çevreye salınmadan önce 

uygun arıtmayı gerektirmektedir. Biyobozunur ve çevre dostu tekstil 

ürünlerine ve tekstil atıksu arıtmaya olan talep, bu birimlerden boşaltılan 

atıkların neden olduğu büyük miktardaki kirliliğe bağlı olarak gelişmiş 

ülkelerde artmıştır. Kirlilik kontrolüne ilişkin katı hükümet politikaları 

ve normları, tekstil endüstrilerini uygun maliyetli ve çevre dostu olması 

gereken bir işlem için optimize edilmiş etkili bir teknoloji aramaya 

mecbur bırakmıştır. 

Tarım ve endüstri kaynaklı doğal atık malzemeler ve mikrobiyal 

biyokütleden üretilen biyosorbentler gibi düşük maliyetli adsorban 

malzemeler, minimum adsorban dozu ve bertaraf sorununun en aza 

indirilmesi nedeniyle son yıllarda artan ilgi görmektedir (Barka ve ark., 

2011; Barka ve ark., 2013; Mittal ve ark., 2013; Ahmad ve ark., 2014). 

Adsorpsiyon tekniği, etkinlik, düşük maliyet, basitlik, işletim kolaylığı 

ve toksik maddelere karşı etkisizlik açısından diğer atık su arıtma 

tekniklerine göre tercih edilmektedir. Ayrıca, bu yöntemin özel avantajı, 

adsorbanın çok çeşitli malzemelerden seçilebilmesidir. Boya 

gideriminde birkaç adsorbanın uygulamalarından bazıları şöyledir; boya 

için Cucumis sativa meyvesinin kabuğu (Bulut ve Aydın, 2006), metilen 

mavisi için buğday kabuğu ve kongo kırmızısı için pirinç kabuğu külü 

(Çoruh ve ark., 2011). 
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Sudaki besin zincirlerinin birincil üreticileri olan siyanobakterilerin, atık 

sudan kirleticilerin uzaklaştırılmasında çok etkili olduğu bulunmuştur. 

Fotoototrofik büyüme özelliklerinden dolayı atık su arıtma sistemlerinde 

biyokütle olarak başarılı bir şekilde kullanılmış olmalarına rağmen, çok 

azı boya çıkarma yeteneklerini belirlemek için araştırılmıştır (Shah ve 

ark., 2001). Kirleticilerin giderilmesine ilişkin önceki çalışmalar, 

ağırlıklı olarak ağır metal giderimi üzerine odaklanmıştı (Malik, 2004). 

Siyanobakteriler ışık, tuzluluk, sıcaklık ve besin bileşimindeki ani 

fiziksel ve kimyasal değişikliklere karşı çok hassastır (Semyalo, 2009). 

Son yıllarda, renkli atık suların biyoremediasyonunda mikroalgler ve 

siyanobakterilerin kullanımı, karbondioksit fiksasyonu ve 

fotosentezdeki merkezi rolleri nedeniyle büyük ilgi görmüştür. İlgili 

mekanizma, biyosorpsiyon ve biyodönüşüm içermektedir (Khalaf, 

2008). Adsorbandan zararlı kalıntıları çıkarmak için verimli bir şekilde 

biyosorbentler olarak hareket edebilirler. Ayrıca atık ürünlerin 

işlenmesinde etkilidirler ve besin açısından zengin bir toprak düzenleyici 

(kompost) üretmektedirler. 

Biyolojik yöntemler iddiasız olarak kabul edilmektedir. Ayrıca çeşitli 

biyolojik olarak tehlikeli boyaların ve ara maddelerinin dışlanmasında 

etkilidir ve aynı zamanda çevre dostudur. Birçok farklı ve karmaşık 

yapıya sahip boya atık su moleküllerinin mikrobiyal büyüme ve 

özelliklerine bağlı olarak mikrobiyal renk giderimini etkileyen çeşitli 

faktörler vardır. Boya molekülü yapısı ile mikrobiyal renk giderme 

arasındaki ilişkiler bozunma süreçlerini etkilemektedir (Martins ve ark., 

2011). 
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Biyobozunma yöntemi, bakteri, maya, alg, siyanobakteri ve mantar gibi 

birçok mikroorganizmanın farklı kirleticileri biriktirme ve parçalama 

etkinliğinden dolayı endüstriyel atık suların arıtılmasında sıklıkla 

uygulanan mikrobiyal renk giderme ve parçalama, canlı veya ölü 

sistemler tarafından adsorpsiyon ve tüm biyolojik sistemler sürekli bir 

atık girdisi gerektirmektedir (McMullan ve ark., 2001). Biyolojik 

bozunma, organik kirleticileri ayrıştırmanın fiziksel ve kimyasal 

yollarına göre giderek daha ucuz bir alternatif olarak görülmektedir. 

Biyoremediasyon, kontrol maliyeti ve sistem esnekliği gerektiğinde 

değerlidir. Selüloz, hemiselüloz ve lignini parçalayan enzimatik 

mekanizmaya yalnızca mikroorganizmalar sahiptir. Bununla birlikte, 

organik kontaminasyonun biyolojik arıtımları, mikroorganizmaların 

parçalayıcı yeteneklerine dayanmaktadır (Martins ve ark., 2011). 

6. PEYNİR ALTI SUYU VE MELAS ATIKLARININ 

REKOMBİNANT MAYALAR TARAFINDAN 

GALAKTOSİDAZLARA BİYODEĞERLENDİRİLMESİ 

Melas ve peynir altı suyu gibi gıda işleme yan ürünleri, bir süre önce 

kirletici atık maddeler olarak kabul edilmekteydi, bunlar bol miktarda 

araştırmadan sonra, çeşitli biyoteknolojik üretimler için sürdürülebilir 

ucuz substratlar haline gelmiştir. Bu sayede bertarafı ile ilgili çevresel 

problemlerin önüne geçilirken ekonomik bir fayda da sağlanmaktadır.  

Yakın zamanda tanımlanan “döngüsel biyoekonomi” kavramı, yani 

döngüsel ekonomi ile biyoekonomi arasındaki kesişme, konuları 

arasında yan ve atık akışların (yan ürünler ve atık malzemeler) 

iyileştirilmiş eko-verimlilik ile değerlendirilmesini içermektedir (Carus 

ve Dammer, 2018). Bu nedenle, melas ve peynir altı suyunun 
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biyoteknolojik kullanımı bu kapsamda değerlendirilebilir (Şekil 1), hatta 

bu malzemelerin üretiminin büyüklüğünden dolayı kilit bir alan. Avrupa, 

ekonomik, çevresel ve sosyal ihtiyaçları dengelemeye çalışarak 

sürdürülebilirliğe geçiş sürecine büyük ölçüde dâhil olmuştur. Son 

zamanlarda Brüksel'de sürdürülebilir ve döngüsel bir biyoekonomiyi 

Avrupa'da uygulamaya koyma yöntemi hakkında bir konferans 

düzenlenmiştir. 

 

Şekil 1. Döngüsel biyoekonominin çevirimi 

Saccharomyces cerevisiae, melası hem pişirme endüstrisi için 

mikrobiyal biyokütleye hem de yakıt olarak kullanmak için etanole 

dönüştürmek için kullanılan mayadır. S. cerevisiae sakarozun glikoz ve 

fruktoza hidrolizini katalize eden invertaz enzimini sentezler. Her iki 

monosakkarit de glikoliz yoluyla metabolize edilerek, yüksek 

konsantrasyonda mevcut olduğunda aerobik koşullar altında bile etanole 

fermente olan piruvat verir, çünkü S. cerevisiae Crabtree-pozitif bir 

mayadır (Marques ve ark., 2016). Aranan ürün etanol değil de 
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mikrobiyal biyokütle veya biyokütleye paralel olarak konsantrasyonu 

artan bir ürün (örneğin bir enzim) olduğunda, maya metabolizmasının 

yeniden solunum moduna yönlendirilmesi gerekir. Solunum 

metabolizması, beslemeli kesikli kültürler ortamında düşük şeker ve 

yüksek oksijen seviyelerinin korunmasıyla gerçekleştirilir (Finn ve ark., 

2006). Süt şekeri olan laktoz, peynir altı suyundan veya peynir altı suyu 

permetasyonundan kristalleştirme yoluyla geri kazanılır. 

Bebek sütünde katkı maddesi, ilaç endüstrisinde yardımcı madde olarak 

ve galaktooligosakkaritler ve laktosükroz (prebiyotikler), laktuloz 

(müshil), laktitol (düşük kalorili tatlandırıcı), laktobiyonik asit 

(kozmetik) gibi türevlerin üretiminde kullanılmaktadır. 

Hidrolize laktoz (glikoz ve galaktoz), şeker, kek, dondurma vb. 

ürünlerinde kullanımına olanak sağlayan laktoza göre daha yüksek 

çözünürlük ve tatlandırma gücü göstermektedir (Ryan ve Walsh, 2016). 

Laktozu hidrolize eden enzimatik teknoloji iyi gelişmiştir ve ayrıca 

laktoza karşı toleranssız insanlar için süt ürünleri üretmek için 

kullanılmaktadır (Guimarães ve ark., 2010). 

a-Galler, farklı şekerlerin veya karbonhidratların spesifik glikozidik 

bağlarının enzimatik katalizini gerçekleştiren bitkilerde, hayvanlarda ve 

mikroorganizmalarda yaygın olarak bulunan glikozidazlardır. 

Karbonhidratlar doğada en çok bulunan biyomoleküller ve birçok 

gıdanın ana bileşenleridir, bu nedenle bunların parçalanması önemli bir 

yenilenebilir enerji kaynağı haline gelebilir veya gıda işleme sırasında 

farklı ürünlerin elde edilmesini sağlayabilir. Spesifik olarak a-Galler, 

galaktooligosakkaritlerin galaktoz kalıntılarının a-(1,6) bağlarının 

hidrolizine katılırlar ve ayrıca uygun koşullar altında transglikosilasyon 
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reaksiyonları gerçekleştirerek glikosil kalıntısını farklı alıcı moleküllere 

aktararak geniş bir etki alanını kapsayabilir. Bu nedenle, bu enzimler, 

çeşitli endüstriyel süreçlerin verimli bir şekilde geliştirilmesine yol açan 

çok çeşitli biyoteknolojik ilgi alanlarında öne çıkmaktadır. 

S. cerevisiae'den (ScAGal) a-galaktosidaz, GH27 ailesine aittir ve 471 

amino asitlik bir proteini (Uniprot P04824) kodlayan 1413 bp içeren 

MEL1 geni (GeneBank X03102) tarafından kopyalanır. Protein, amino-

terminal ucunda 18 amino asitlik bir sinyal peptidinin varlığı sayesinde 

yüksek oranda glikosile edildiği ve hücre dışı ortama yönlendirildiği bir 

salgı yolundan geçer. ScAGal bir homotetramerdir. Her bir monomer, 

atanmamış bir işleve sahip bir katalitik (a/b)8 varil ve bir karboksil-

terminal b-sandviç alanına katlanmaktadır(Fernández-Leiro ve ark., 

2010).  

Galaktomannanlar, organoleptik özelliklerini etkilemeden dokularını ve 

kıvamlarını değiştirmeye izin verdikleri için birçok gıda ürününe eklenir 

(Goulas ve ark., 2016). Bazı a-Gal'lerin bu polisakkaritlerden veya "diş 

etlerinden" galaktoz kalıntılarını uzaklaştırabildiği, viskozitelerini 

azaltarak reolojik özelliklerini geliştirebildiği, bunun da yalnızca gıda 

katkı maddeleri olarak değil, aynı zamanda kozmetik ve eczacılıkta 

kullanımlarını genişlettiği gösterilmiştir (da Silva Fialho ve ark., 2008; 

Du ve ark., 2013; Geng ve ark., 2015). 

Bu alandaki başka bir uygulama, substrat aşırı doyma koşulları altında 

meydana gelen enzimin ters reaksiyonu (transglikosilasyon reaksiyonu) 

yoluyla belirli şekerlerin enzimatik sentezidir. Bu nedenle, a-Galler, gıda 

veya ilaç endüstrisinde büyük ilgi gören a-galaktooligosakkaritlerin (a-
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GOS) sentez aktivitesini az ya da çok sunabilmektedir (Bobrov, Borisova 

ve ark. 2013). 

a-Gals'ın mikrobiyal üretimi son on yılda arttı ve birçok gen klonlandı 

ve başta mantarlar olmak üzere uygun konakçılarda ifade edildi ve vahşi 

tip suşlardan daha iyi sonuçlar alınmıştır (Katrolia ve ark., 2014). 

Bununla birlikte, Aspergillus cinsinin yalnızca orijinal kaynakları, ana 

substrat olarak yan ürünler üzerinde yetiştirilmiştir, örneğin soya 

fasulyesi küspesi (Aleksieva ve ark., 2010), mısır kepeği (El-Gindy ve 

ark., 2008), buğday kepeği (Shivam ve Mishra, 2010; Ferreira ve ark., 

2011) veya soya küspesi ve buğday kepeği (Liu ve He, 2012) veya pirinç 

unu ve buğday kepeği gibi karışımlar. 

Melas ve peynir altı suyunun (yüksek düzeyde kirletici tarımsal-

endüstriyel atıklar) kullanım yan ürünleri olarak 

biyodeğerlendirilmesine yönelik mevcut ilgi göz önüne alındığında, yeni 

sürdürülebilir alternatifler ana araştırma hedefi olmaya devam 

etmektedir. Bu şekilde, bu yan ürünler mayalar gibi mikroorganizmalar 

tarafından a-galaktosidazlar (a-Gals) gibi biyoteknolojik öneme sahip 

enzimler üretmek için kullanılabilmektedir. a-Gal'lerin katalitik 

aktivitesi, bitkilerin tohumlarında ve hücrelerinde bulunan şekerlerin 

(galaktooligosakkaritler ve polimerik galaktomannanlar) a-D-

galaktosidik bağlarının hidrolizine izin verir. Bu nedenle a-Gals, başta 

gıda endüstrisi olmak üzere medikal-ilaç ve çevre ile ilgili birçok 

uygulamada güçlü bir araçtır. Bu nedenle, a-Gal'lerin büyük ölçekli 

üretiminin maliyetindeki azalma arayışı, yaygın olarak kullanılan 

karmaşık kültür ortamları yerine sürdürülebilir ve ucuz substratların 

kullanılmasıyla yönlendirilebilir. Ayrıca, dikkate alınması gereken 
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önemli bir nokta, RSM'ye (Response Surface Metodology) dayalı 

istatistiksel stratejilerle enzim üretim sürecini iyileştirmek için yetiştirme 

koşullarının optimizasyonudur. RSM, bir sistemin işleyişini bilmemize 

ve daha sonra a-Gals üretiminin daha büyük ölçekte uygulanmasını 

kolaylaştırmak için biyoreaktörlere uygulanabilen laboratuvar ölçeğine 

en uygun süreci bulmamıza olanak tanır. Ayrıca, orijinal kaynaklardan 

tanımlanan ve izole edilen birçok a-Gal vardır, ancak hücre dışı enzim 

salgılanmasına veya hiper-üreten suşların iyileştirilmesine izin veren 

yüksek seviyeli ekspresyon konakçılarının kullanımı gelecekteki 

araştırmaların konusu olmaya devam etmektedir. 

SONUÇ 

Birinci nesil biyoetanol üretimi köklü bir süreçtir; ancak, ikinci ve 

üçüncü nesiller şimdiye kadar ticari olarak kurulmamıştır. Bu, 

lignoselülozik biyoetanol üretimi ile ilişkili türlerde istenen özelliklerin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Spesifik noktalarda genomu 

değiştirme kabiliyetine sahip yönlendirilmiş evrim ve rasyonel yaklaşımı 

içeren protein mühendisliği teknikleri, muhtemelen türlerde istenen 

özellikleri ortaya çıkarabilir. Yönlendirilmiş evrimle karşılaştırıldığında, 

rasyonel yaklaşımın gerçekleştirilmesi basit ve daha az külfetlidir. 

Bunun başlıca nedeni, rasyonel yaklaşımda türün istenen özellikleri için 

taranması için daha az zaman gerekmesidir. Ancak yöntem, deneyin 

yapılacağı tür hakkında önceden bilgi sahibi olmayı gerektirir. Son 

gelişmeler, tüm genom dizilemesini daha ucuz hale getirmiştir ve 

biyoinformatik tekniklerle entegrasyon, protein fonksiyonunun, 

yapısının tahminini ve mutasyonun protein fonksiyonu üzerindeki 

etkisini geliştirmiştir. Rasyonel yaklaşım, biyofarmasötik 
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endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmasına ve araştırılmasına rağmen, 

lignoselülozik biyoetanol yaklaşımındaki kullanımı hala gelişmektedir. 

Bu bağlamda, lignoselülozik biyoetanol üretiminde daha az zaman alan 

ve uygun maliyetli modern protein mühendisliği tekniklerinin 

benimsenmesi, sürecin ticari uygulanabilirliğini geliştirmede büyük bir 

potansiyele sahiptir. 

Son olarak, hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişmeler nedeniyle, hızlı 

bir şekilde atıklar oluşmaktadır. Büyük miktarda atık genellikle evsel, 

tarımsal ve endüstriyel kaynaklardan gelir. Büyük hacimli atıkların 

işlenmesi çok zordur. Geleneksel arıtma yöntemleri, nükleer atık ve 

elektronik atık gibi oldukça zehirli atık maddelerin işlenmesinde 

başarısız olmaktadır. Kimyasal arıtma yöntemleri gelişmiş tesisler 

gerektirir ve çevreye zararsız değildir çünkü bu yöntemler genellikle 

ebeveyn atıklarından daha fazla toksik atık üretmektedir. Biyolojik 

yöntemler, çok çeşitli atıkları arıtmak için umut vericidir ve kimyasal 

yöntemlere göre birçok avantajı vardır. Mikrobiyal süreçler, atıkların 

arıtılması için kolay ve ekonomiktir. Ölçek büyütme kolaylığı, 

mikrobiyal süreçlerin ek bir avantajıdır. Biyodeğerlendirme, atıkların 

arıtılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için umut verici bir 

alternatiftir. Atıkların proseste hammadde olarak kullanılması, atıkların 

bertaraf edilmesinin yanı sıra atıkların işletme maliyetlerinin 

düşürülmesine de yardımcı olmaktadır. 
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GİRİŞ 

Küresel iklim değişikliğinin etkinlik düzeyi ve alan etkileri, farklı 

kıtalarda ve ülkelerde değişmekle beraber dünyanın her yerinde birtakım 

olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle, artan aşırı 

sıcaklıklar nedeniyle insanlarda stres ve ölüm, deniz, kıyı ve kara 

ekosistemlerinin bozulma riski, sonucu tatlı su kaynaklarına yönelik risk 

ve bozulmuş su kalitesi, tarım ve hayvancılıktaki değişiklikler nedeniyle 

gıda ve gıda güvenliği riski, avcılık, balıkçılık ve su ürünleri üretiminde 

olumsuzluklar, refah, geçim kaynakları ve ekonomik faaliyetlere yönelik 

artan riskler, deniz sevilerinin yükselmesi ile kıyı kentlerinde 

yaşanabilecek sıkıntılar, sel, toprak kayması, fırtına nedeniyle can kaybı 

ve altyapı hasarları, tarımsal üretimdeki düşüşler nedeniyle geçim 

kaynakları ve gelir dağılımındaki düzensizlikler gibi bir çok  olumsuz 

etkiler yaşanacağı beklenmektedir (Pörtner ve ark., 2022). Bununla 

birlikte dünya nüfusundaki hızlı artış, mevcut doğal kaynakların etkin 

kullanılamaması, değişen yaşam koşularının ve standartlarının yarattığı 

olumsuz etkiler, dünyanın doğal kaynaklarının gelişen bu değişimleri 

karşılamada sınırlı olması, dünyanın dengesini bozmuş ve buna paralel 

olarak,  küresel ısınma, su kaynaklarının kıtlığı, açlık, bazı canlı 

türlerinin yok olması, toprak, akarsular ve denizlerdeki kirlilik, bitki 

örtüsünün bozulması, çevre kirliliği küresel ısınma gibi bütün bu 

olumsuzlukların sonucu, açlık ve gıda krizine beraberinde getirmektedir 

(Şahin ve ark., 2015).  

Yukarıda belirtilen olumsuz etkenlerden en çok etkilenen tarım 

sektörlerinden biri de meyvecilik olmuştur. Özellikle çok yılık bitkiler, 
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çiçeklenme ve meyve verimi döneminde; don, dolu, ani ve zamansız 

yağış, aşırı sıcaklıklar gibi ani iklim değişikliklerine ayak uydurmada 

büyük sorun yaşamaktadır. Ayrıca bu durum, direk meyve üretim ve 

kalitesini de olumsuz yönde etkilemekte ve çok önemli ekonomik 

zararlara yol açmaktadır. Bunlara ilaveten küresel ısınma ve iklim 

değişikliği, meyve ağaçlarında soğuklama ihtiyacı, tomurcuk oluşumu, 

çiçeklenme, tozlanma durumu (rüzgar ya da böcekle), güneş yanıklığı, 

don ve dolu zararı, hastalık ve zararlı popülasyonundaki dengesizlikler 

kısacası üreticilerin karşı karşıya kaldıkları biyotik ve abiyotik faktörler 

meyve üretimini direk etkileyerek üretimde önemli düşüşler 

yaşanmaktadır. Buda dünyada gıda arzının artmasına neden olmakta ve 

beraberinde gıda yetersizliğini getirmektedir (Gürlük ve Turan, 2008). 

Artan sıcaklık, anormal yağış rejimi, bir dizi başka iklim ve hava 

olaylarının, gezegendeki yaşamı olumsuz yönde etkilemekte ve 

beraberinde küresel iklim değişikliğini oluşturmaktadır.  

Her ne kadar kapalı tohumlu ağaçların çoğu meyve üretse de, bahçecilik 

açısından sadece insan tüketimi için yenilebilir meyve üreten ağaçlar, 

meyve ağacı olarak tanımlanır. Bazı meyve ağaçları sert kabuklu meyve 

veren grupta yer alırken, buna karşın meyve ağaçlarının çok büyük bir 

kısmı yeryüzünde trapikal, subtropikal ve ılıman iklim kuşaklarında 

bulunmakta ve insanlar için hem önemli gıda kaynağı hem de ekonomik 

gelir oluşturmaktadırlar. Ağaçlar üzerinde yapılan çalışmaların büyük 

bir kısmı orman bitkileri üzerinde yürütülmüştür. Kabondioksitle 

Zenginleştirilmiş Serbest Hava (FACE) tesisleri kapalı ortamda yapılan 

araştırmaların çoğu, atmosferde artan CO2'e bitkilerin tepkisi hakkında 

bize çok fazla bilgi vermektedir (Ainsworth ve Long, 2005). Ayrıca hem 
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bu araştırmalardan ve hem de son yirmi yılda bitkiler üzerinde yürütülen 

fenolojik gözlemlerden, vejetatif ve generatif tomurcuk başlangıcı, 

meyve tutumu ve olgunlaşması, yaprak büyümesi ve dökülmesi, 

soğuklama isteği ve verimlilik gibi güvenilir veriler elde edilmiştir 

(Ainsworth ve Long, 2005; Ramirez and Kallarackal, 2015). Bitki 

yapraklarına kısa süreli yüksek miktarda % 37 oranında CO2 

uygulamalarında ortam sıcaklık seviyesi 25 °C'de yükseltildiğinde, 

bitkilerin fotosentetik hızında 350 – 550 ppm azaldığı bildirilmiştir 

(Farquhar ve ark., 1980). Son yirmi yılda çok farklı bitkilere yüksek 

seviyede CO2’e uygulama çalışmaları giderek yaygınlaşmaya 

başlamaktadır (Thomas ve String, 1991; Hogan ve ark., 1996). 

Yükseltilmiş seviyede CO2 çalışmalarına bitkilerin hücresel düzeyde 

adapte olmaları için en az beş potansiyel mekanizmaya ihtiyaç olduğu 

belirtilmiştir (a) Şeker birikimi ve genetik yatkınlık (Krapp ve ark., 

1993), (b) bitkilerde düşük azot alımı (Stitt ve Krapp, 1999), (c) 

Karbonhidrat birikimi ve bunu takip eden inorganik fosfat bağı ile  

Rubisco karboksilasyon kapasitesi (RUBP)’si ile sınırlama  (Sharkey, 

1985) , (d) kloroplastta nişasta birikimi (Lewis ve ark.,  2002), (e) trioz 

fosfat kullanım kapasitesi (Hogan ve ark., 1996) gibi fizyolojik ve 

biyokimyasal olaylar bitkilerin hücresel düzede CO2 düzeylerine uyum 

sağlamasında önemli rolleri olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

genel olarak yüksek karbondioksit uygulamalarının (eCO2) fotosentez 

üretiminde de etkili olduğu belirtilmiştir. Örneğin tahıl grubundan 

buğday veya pirinç türlerinde, Kabondioksitle Zenginleştirilmiş Serbest 

Hava (FACE) uygulamaları % 7-8 oranında, meyve ağaçlarında ise % 47 

oranında fotosentez yapımı üzerine uyarım etkisi olduğu bildirilmiştir 

(Kim ve ark., 2003; Ainsworth ve Long, 2005). Ancak, kapalı ve 
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kontrollü ortamlarda yapılan deneysel çalışmalarda, tam tersi bir sonuç 

elde edildiği belirtilmektedir. Burada ağaçlar, Kabondioksitle 

Zenginleştirilmiş Serbest Hava (FACE) verimlilik açısından olumlu 

tepki vermezken, bunun aksine yıllık bitkilerde olumlu tepkilerin 

alındığı tespit edilmiştir. Yükseltilmiş Karbondioksit (eCO2) 

çalışmalarını yabani veya orman bitkileri üzerine yapılan çalışmalarla 

kıyaslandığında, meyve ağaçları üzerine yapılan çalışmalar daha 

sınırlıdır. Meyve ağaçları üzerine yapılan çalışmalara en iyi örnek 

Kimball ve ark. (2007), 17 yıl süreyle ekşi portakal ağacı üzerine 

yürüttükleri bir çalışmadır. Bu çalışmada 17 yıl boyunca yetişen ekşi 

portakal ağaçlarına yükseltilmiş karbondioksit (eCO2) uygulamışlar, ilk 

dört yılda elde edilen verilerde özellikle yıllık meyve veriminde yaklaşık 

% 70'lik bir artış olmuş ayrıca ağaç gelişimde de özellikle odun 

dokularında önemli artışların olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırma 

sonucunda, toplam biyokütle üretiminde % 70 bir artış olduğu, meyve 

boyutlarında bir değişiklik olmadığı ancak meyve veriminde önemli 

artışlar olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte ağaçların dal ve gövde 

yapılarında fark edilir derecede artışlar olurken, kök sisteminde herhangi 

bir artış olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca biyokütle üretiminde 

elementel boyutta bir değişiklik olmadığı, bunun nedeninin ise 

muhtemelen kılcal köklerdeki simbiotik mantarların sorumlu olabileceği 

ileri sürülmüştür. Araştırıcılara, göre depolama proteinleri muhtemelen 

yükseltilmiş karbondioksit (eCO2) nedeniyle büyümeyi arttırdığını, CO2 

ile zenginleştirilmiş ağaçlarda, ilkbahar dönemini takiben CO2 kaynaklı 

proteinlerin yeni dal büyümesinde önemli artışlara neden olduğunu ve 

geçici olarak azot havuzunu beklenmedik bir şekilde doldurmasında en 

önemli etken olduğu ve bunun sonucu olarak ağaç biyokütelesinde kayda 
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değer artış olduğu blirtilmiştir. Ancak uzun vadeli çalışmalarda ise 

zenginleştirilmiş CO2 uygulamalarının ağaç yapraklarında nitrojen 

konsantrasyonlarının kademeli olarak normal hale geldiğini 

belirtmişlerdir (Penuelas ve ark., 1997; Idso ve ark., 2002). Vu ve ark. 

(2002), diğer olası stres faktörlerinin kontrol edilebilen, sıcaklık 

gradyanlı seralarda yürüttükleri bir araştırmada, Ambersweet portakalını 

(Citrus reticulata), 29 ay süreyle yükseltilmiş karbondioksit (eCO2) 

konsantrasyonu altında bekletmişler ve sonunda Ambersweet 

portakalının fotosentez performansının önemli derecede arttığını 

gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak Ambersweet portakalının hem yeni 

hem de eski yapraklarının yükseltilmiş karbondioksit eCO2 koşullarına 

fotosentetik bir uyum gösterdiğini tespit etmişlerdir. Yükseltilmiş 

karbondioksit (eCO2) uyum sağlamanın bitkilerin fotosentetik 

alışmasına, rubisko protein konsantrasyonunun ve aktivitesinin düşük 

düzeyde tutması, yüksek nişasta ve sukroz birikimi ile 

ilişkilendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. İşte meyve ağaçları, 

atmosferde yükselen CO2 oranları, artan sıcaklıkta meyvelerde görülen 

fenolojik değişimler, özellikle ılıman iklim bölgerinde ağaçların 

soğuklama iteğinde yaşanan olumsuzluklar, anormal yağış rejimi, 

zamansız ortaya çıkan bitki hastalık ve zararlı istilaları meyvecilik 

sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Tropik bölgelerde meydana 

gelen yağışların, meyve ağaçlarının fenolojik dönemlerini etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Dünyanın farklı bölgelerinde iklim 

değişikliğinin bitki gelişim fizyolojisi üzerindeki etkisini daha doğru 

tahmin edebilmek için mevcut kullanılan fenolojik modellerin 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle iklim değişikliğinin meyve 

ağaçları üzerinde olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için yeni uyum 
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stratejileri geliştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir 

(Ramirez ve Kallarackal, 2015). Bu çalışma, iklim değişikliğinin meyve 

ağaçları üzerindeki etkisini ve meyve ağaçlarının değişen çevreye 

tepkisini ele almak amacıyla yazılmıştır.  

1. CO2 UYGULAMALARININ MEYVE AĞAÇLARINA ETKİSİ 

Bilindiği üzere bahçe bitkilerinde özellikle meyvecilikte bitkilerin 

karbondioksit ve besin elementleri ve C vitamini ilişkisi en kapsamlı 

çalışan araştırmacı Idso ve Idso (2001) tarafından yapılmıştır. Bu 

araştırıcılar ilk çalışmalarını 1987 yılında ekşi portakal bitkisine 

zenginleştirilmiş atmosferik CO2 uygulaması yapmışlardır. Bu 

çalışmada CO2 içeriğinde % 75'lik bir artışın, toplam meyve üretiminde 

ortalama %75 arttırdığını, ekşi portakal suyunda ise C vitamini 

konsantrasyonunu yaklaşık % 5 yükseldiğini tespit etmişlerdir. Schaffer 

ve ark. (1997), serada yetiştirilen iki mango çeşidi üzerinde yükseltilmiş 

karbondioksit  (eCO2) etkisini incelemişler, 700 ppm ve 350 ppm 

dozunda karbondioksit iki farklı uygulama yapmışlardır. 700 pmm CO2 

konsantrasyonu altında yetiştirilen bitkilerde, 350 ppm'de yetiştirilen 

bitkilere kıyasla yaprak alanı ve kuru kütlede ağırlıklarında önemli artış 

olduğunu bildirmişlerdir. Yükseltilmiş karbondioksit (eCO2) 

koşullarında yetiştirilen bitkiler aynı zamanda vejetatif dokulardaki 

minerallerde de önemli azalmalar olduğunu bildirmişlerdir.  

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVELERİN FENOLOJİK 

GELİŞİMLERİNE ETKİSİ 

Meyve üretiminde iklimsel olayların etkisiyle meyve ağaçlarında çiçek 

ya da sürgün tomurcuk patlaması, tomurcuklarda pembe veya ilk 
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kızarıklık, çiçeklenme, tozlanma ve döllenme, meyve oluşumu ve 

gelişim gibi biyolojik olayların periyodik olarak incelenmesine fenoloji 

adı verilir (Cautín ve Agustí, 2005). Şekil 1’de de görüldüğü gibi küresel 

ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan daha yüksek sıcaklıklar, 

ağaçlarının fenolojik döngülerinin azalmasına veya artmasına neden 

olmaktadır.  Özellikle meyve ağacı fenolojisi, geçmişte de günümüzde 

de küresel ısınmadan kaynaklı etkileşimlerin devam etmektedir.  

 

Şekil 1. Küresel ısınma nedeniyle meyve ağaçlarının sıcaklık değişimine tepkileri 

(Ramirez ve Kallarackal, 2015). 

Meyvecilikte en kritik noktalarından biri tozlaşma olup en etkin tozlayıcı 

bal arılarıdır. Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen iklim 

değişiklikleri ve arı koloni gelişimindeki düzensizlikler bal arılarında 

zayıf koloniler oluşturmakta ve bal arılarında, hastalıklar 
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yaygınlaşmakta, kovan dışı görevine çıkmış bal arıları kovanına geri 

dönememekte ve ölümlere neden olmaktadır. Buda meyve ağaçlarında 

tozlaşma yetersizliğini meydana getirmektedir (Şahin ve ark., 2015). 

3. MEYVE AĞAÇLARI FENOLOJİSİ BİLGİ AĞI 

Son zamanlarda, iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar dünyada birçok 

kuruluş tarafından ele alınmakta ve fenolojik verilerin çoğu yeniden bir 

araya getirilmekte ve geniş kapsamlı gönüllü gözlemci ağları 

oluşturulmaktadır.  İnternetin ağının yaygınlaşmasıyla birlikte bu 

verilerin çoğu kullanıcılar tarafından yararlanılmaktadır. Örneğin 

Amerira Birleşik Devletlerinin meyvecilik açısından en önemli 

eyaletlerinden biri olan Kaliforniya’da “California Fenoloji Projesi 

(CPP)” böyle bir ağ projesidir. Aynı zamanda Türkiye’de ise Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde 699 

Merkezde, 58 bitki türü ve 477 bitki çeşidi üzerinde feneolojik gözlemler 

yapılmakta örneğin meyve ağaçlarında; tomurcuklanma, çiçeklenme, 

meyve oluşumu, hasat, yaprak döküm zamanı gibi feneolik olaylar için 

türe özel fenolojik gözlem haritaları oluşturulmaktadır. Yine bir diğer 

fenoloji geniş ağı bitki ve hayvan fenolojisi ve bunların çevre ile 

ilişkisini destekleyen ABD’de Ulusal Fenoloji Ağı'dır.  Bu ağ, fenolojik 

verileri, modelleri ve bu konuyla ilgili bilgileri toplayan, paylaşan ve 

kullanan kişi ve kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyumdur. Benzer 

şekilde, Appalachian Dağ Kulübü (Appalachian Mountain Club) 

tarafından koordine edilen ve Maine’den Georgia'ya kadar Appalachian 

Yolu boyunca bitki ve hayvanlardaki mevsimsel değişimlerin 

izlenmesini ve ayrıca New England bölgesindeki yüksek tepelerde 

Alplerde bitkilerin çiçeklenme ve meyve verme zamanlarının belgeleyen 
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bir program faaliyetidir. Buna ilaveten Budburst Projesi, tüm ABD'ye 

yayılmış başka bir diğer programdır. Budburst Projesi, 2007 yılında 'de 

faaliyete başlayan bu proje, bitkilerin yapraklanma, çiçeklenme ve 

meyve verme zamanları ile ilgili önemli ekolojik verilerin toplanmasına 

sağlayan ulusal bir halk organizasyonudur. Bu örgüt aynı zamanda 

sistemdeki gözlem verilerini indirir ve analiz eder ve sonuçlarını 

muhataplarına kendi web sitesi üzerinden yayınlamaktadır 

(bkz.http://budburst.org). Tüm bunlara ilaveten New York Botanik 

Bahçesi'nin Vatandaş Bilim Adamı Fenoloji Programı, yaklaşık on yıldır 

ormandaki yerel bitkilerin fenolojisini izlemekte ve değişen iklimin 

ormandaki yerel bitkileri nasıl etkilediğini gösteren uzun vadeli bir veri 

seti geliştirmek için Ulusal Fenoloji Ağı ile işbirliği yapan bir kuruluş 

daha vardır. Birleşik kırallık Woodland Trust isminde yerel bitkilerle 

ilgili 'Doğa Dedektifleri' isimli bir programı bulunmaktadır. İsveç Ulusal 

Fenoloji Ağı (SWENPN) üniversiteler, devlet kurumları ve gönüllüler 

arasındaki işbirliği sağlayan bir kuruluştur. (bkz. 

http://www.naturedetectives.org.uk). Buda benzer fenolojik hizmet 

yapmaktadır. Fenoloji ile ilgili veriler toplar ve diğer Avrupa birliği 

ülkelerle iş birliği yapar ve belirli zamanlarda bir araya gelerek ortak 

proje ve stratejiler belirlerler. SWE-NPN ayrıca ajansla iletişime geçer 

fenoloji ile ilgili bilgiler verir. (bkz. http://www.slu.se/tr/ortak-merkez-

ve-projeler/isveç-ulusal-fenoloji-ağ). Alman Hava Durumu Servisi, 

1530 yılına kadar uzanan fenolojik bir verileri ağa sahiptir. Ayrıca 

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nde dünya genelinde fenoloji 

ağlarının kapsamlı bir listesi verilmektedir.  

(http://www.pikpotsdam.de/*rachimow/epn/html/frameok.html)  

http://www.naturedetectives.org.uk/
http://www.pikpotsdam.de/*rachimow/epn/html/frameok.html
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Avrupa Fenoloji Ağı (EPN) tarafından desteklenen Hindistan'da son 

zamanlarda birçok tropik meyve ağacının fenofazlarını kaydetmeyi 

amaçlayan birkaç ağ başlatıldı (bkz. http://treecalendar.org). Kerala 

Orman Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Biyolojik Bilimler Merkezi ve 

(http://www. sezon izle.in) gibi fenolojik gözlem verilerini toplayan 

analiz yapan ve ulusal ve uluslar arası paylaşan dünyada pek çok kurum 

ve kuruluşlar bulunmaktadır (Ramirez ve Kallarackal, 2015).  

4. ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE FENOLOJİ 

İklim değişikliği, ılıman iklim meyve türlerinde, tür, çeşit ve bahçenin 

bulunduğu yere göre değişik oranlarda ağaçlarda olumsuz yönde 

verimliliği etkilediği bildirilmiştir (Campoy ve ark., 2011). Yapılan bir 

araştırmalara göre küresel ısınmanın, dünyanın farklı bölgelerinde elma 

ağaçlarının fenolojik periyodunda bazı değişikliklere neden olduğu 

bildirilmektedir. Buna göre örneğin Litvanya’daki elma ağaçlarının 

çiçeklenme döneminin 3 - 4 gün önce başladığı (Romanovskaja ve 

Bakšiene, 2009), diğer bir araştırmaya göre; 1980’li yıllardan bu yana 

elma ağaçlarında Conthey (İsviçre), Angers ve Nîmes (Fransa) ve 

Forli'de (İtalya) illerinde Golden Delicious elma çeşidinde çiçeklenme 

döneminin 7 - 9 gün önce başladığı belirtilmiştir (Guédon and Legave 

2008; Legave ve ark., 2009). Genelde meyve yetiştiriciliğinde meyve 

ağaçlarında tomurcuklanma başlangıcı, çiçeklenme hızı ve sürelerinde 

kısalması periyodunun sıcaklık artışının bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (Fujisawa ve Kobayashi, 2007). Buna en çarpıcı 

örneklerden biri de Japonya'nın Nagano Eyaletinde 30 yıl süreyle 

yürütün bir çalışmada elma ağaçlarının artan sıcaklık nedeniyle 

çiçeklenme tarihi 6,3 gün erken olduğu bildirilmiştir (Fujisawa ve 

http://treecalendar.org/
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Kobayashi, 2010). Buna ileveten Legave ve ark. (2013), yürüttükleri bir 

çalışmada meyve ağaçlarında tomucuk patlama süresi Avrupa'da Bonn 

ve Gembloux gibi Kuzey kıta bölgelerinde 10 gün, Batı okyanus bölgesi 

kuzey-batı Fransa’nın Angers ilinde 6 - 7 gün daha erkan olduğu, en 

Akdeniz kıyı şeridinde bulunan kuzey doğu İtalya'da Emilia-Romagna 

bölgesinde Forlì ve Güney Fransa'da, Languedoc-Roussillon bölgesi 

Nîmes illerinde ise meyve ağaçlarında tomurcuklanma süresinin daha 

kısa olduğunu bildirmişlerdir. 

Dolayısıyla iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle meyve 

ağaçlarının çiçeklenme dönemini erken çiçeklenme gibi önemli 

değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Örneğin, İsviçre Conthey'de 

Luizet bölgelerinde kayısı çiçeklenme döneminde 12 günlük sapma ile 

çiçeklenme daha erken dönemde gerçekleşmiştir (Legave ve ark., 2009). 

İsviçre'de Williams, Passe Crassane, Doyenné du Comice, Fransa Armut 

çeşitleri ortalama 10-11 gün daha erken çiçeklenme göstermiştir 

(Guédon ve Legave, 2008; Legave ve ark., 2009). 28–30 °C gibi yüksek 

sıcaklıklarda ise armutlarda sürgün büyümesinde azalmalar, daha düşük 

çiçeklenme görüldüğü bildirilmiştir (Rakngan ve ark., 1996). Bon 

Chrétien armutu, Güney Afrika'da 1.6 gün önce çiçek açmıştır (Grab ve 

Craparo, 2011). Japanya’da 25 yıl süreyle yürütülen bir çalışmada; 

Prunus lannesiana, P. jamasakura ve P. Xyedoensis gibi Japon kiraz 

ağaçları ve bazı meyve türleri çiçeklenme dönemiler ortalama 5,5 gün 

daha erken gerçekleştiğini bildirmişlerdir (Miller-Rushing ve ark., 

2007). Yine Japonya’da; Tokyo, Takaosan ( Mt. Takao) bölgesinde 17 

tür ve kiraz melezini (Cerasus sp. veya Prunus sp.) üzerinde yürütülen 

bir araştırmada 1.8 °C'lik artışla ağaçların normal çiçeklenme 
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zamanından Şubat-Mart ayları gibi daha erken çiçeklenme dönemine 

girdikleri saptanmıştır. Ancak bu türler içinde Cerasus campanulata ve 

hibritleri, sıcaklıktaki her 1°C'lik artışında çiçeklenme dönemi 9 gün 

erken çiçeklendiği tespit edilmiştir. Ilık geçen ilkbahar döneminde C. 

campanulata ve hibritleri çok erken çiçek açarken, nisbeten soğuk geçen 

ilkbahar öneminde ise diğer taksonlarla yaklaşık aynı zamanda çiçek 

açtıkların gözlemlemişlerdir. Kirazlar ise bazı türler hariç, pek çok tür 

birbirlerine yakın tepkiler verdiğini bildirilmişlerdir (Miller-Rushing ve 

ark., 2007). Ancak şunu belirtmekte fayda vardır. Bitkilerde fenolojik 

gelişme ile sıcaklıklar arasında mutlaka doğrusal bir ilişki olmayabilir. 

Dolaysıyla belirli bazı bitki türleri sıcaklık artışına fenolojik olarak farklı 

tepkiler verebilmektedir (Primack ve ark., 2009). Yapılan araştırmalara 

göre 2007'de Romanya Cracovia'da Ayrupa grubu erik  çeşitleri (Prunus 

domestica L.) çiçeklenme tarihi normalden 12 - 20 gün önce 

gerçekleştiği bildirilmiştir (Cosmulescu ve ark., 2010). Japonya ve 

Güney Kore’de yapılan fenolojik araştırmalara göre 1959’yılından 

günümüze kadar alınan verilerden anlaşıldığına göre Jopon erik 

grubundan Prunus yedoensis türü normal çiçeklenme tarihinden 3 - 4 gün 

önce gerçekleşeceği tahin edilmektedir (Park-Ono ve ark., 1993). 

Yine yapılan araştırmalara göre Almanya'da doğal bitki örtüsü, meyve 

ağaçları ve tarla bitkilerinin fenolojik dönemleri 20. yüzyılın son on 

yılında çok belirgin bir şekilde erken dönemlere kaydığı bildirilmiştir 

(Menzel ve ark., 2006). Buradan da anlaşıldığı gibi bütün bitkiler 

fenolojik olarak büyüme mevsimlerinin başlangıcında özellikle 

ilkbaharda, ileri bir fenofaz zamanlaması gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bitkilerin hava sıcaklığındaki mevsimsel değişikliklerden en çok 
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etkilendiği dönem kış ve erken ilkbahar dönemleridir. Bu da dormansi 

ve ontogenetik (bitki özütünde oluşan etken maddelerin bitkinin gelişme 

dönemlerine göre gösterdikleri varyasyon) gelişim dönemini 

kapsamaktadır (Chmielewski ve ark., 2004). 

Basannagari ve Kala (2013) yürüttükleri göre, günümüzde birçok 

bitkinin gen merkezi olan Himalaya dağ ekosistemi, gittikçe artan 

kuraklık, daha sıcak kış mevsimi, yağıştaki rejimindeki değişkenlik, 

beklenmedik don ve fırtınalar olayları nedeniyle ortaya çıkan olumsuz 

iklim koşulları ile karşı karşıya olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, 

Himalaya bölgesinde küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle elma 

üretiminde meyve boyutu ve kalitesinde önemli düşüşlerin olduğunu, 

elma bahçelerinde kabuklu ve pamuklu bit gibi birçok hastalık ve 

zararlıları istilası da artmıştır. Bu durum ise üretim maliyetini önemli 

ölçüde arttırdığını bildirmişlerdir. 

Özbucak ve ark., (2019), Türkiye’de fındığın küresel iklim 

değişikliklerinden nasıl etkilenebileceği ile ilgili yürüttükleri bir 

çalışmada; gelecekte fındığın varlığını devam ettirebilmesi için 

soğuklama ihtiyacı düşük hibritlerinin ıslah edilmesi ve elde edilen 

hibritlerin farklı fındık üretim bölgelerinde adaptasyon çalışmalarının 

yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca fındık yerine ikame 

edilebilecek alternatif ürünlerin de araştırılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

Türkoğlu ve ark., (2012). Türkiye’de iklim değişikliği ile bitkilerin 

fenolojik dönemlerindeki değişiklikler arasındaki ilişkiler araştırmak 

için yürüttükleri bir çalışmada; 1971-2012 yıllarına ait sıcaklık verileri 

ile fenolojik veriler arasındaki katsayılarını hesaplamışlar ve Mann 
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Kendall trend analizi ile elma, kiraz ve buğdayın fenolojik eğilimlerini 

yorumlamışlardır. Bu çalışmaya göre Türkiye’de 1994 yılından 2012 

yılına kadar pozitif sıcaklık artışlarının olduğunu ifade ederek, elma, 

kiraz ve buğdayın fenolojik dönemlerinde özellikle Şubat-Mayıs 

aylarında ortalama sıcaklık değerlerinde sapmalar olduğunu, bu 

sapmalara bitkilerin tepki olarak fenolojik dönemlerini erkene 

kaydırdıklarını gözlemlemişlerdir. Buna göre hasat tarihleri için 

hesaplanan trend sırasıyla elmada (-25 gün/100 yıl), kirazda (-22 

gün/100 yıl), buğdayda (-40 gün/100 yıl) şeklinde gerçekleştiğini ifade 

etmişlerdir. Şubat-Mayıs arası sıcaklıklarda ise 1.0°C’lik artışın 

bitkilerin hasat tarihlerini sırasıyla 5, 4 ve 8 gün erkene kaydıracağını 

hesaplamışlardır.  

5. SUBTROPİKAL MEYVE AĞAÇLARININ FENOLOJİSİ 

 İklim değişikliği üzerinde araştırma yapan bilim adamları ilk önce 

araştırmalarını daha çok ılıman iklim türleri üzerinde 

yoğunlaştırmışlardır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin 

güneyindeki yerlerde ve güney Avrupa ve Asya'nın bazı ülkelerinde 

narenciye, avokado ve mango gibi ekonomik değeri yüksek olan 

subtropik meyve ağacı üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Subtropik 

meyvelerde iklim değişikliğine bağlı olarak fenolojik değişimlerle ilgili 

çalışmalar; birçok turunçgil (Citrus spp.) türlerinde (Chang, 2002), 

Mango (Mangifera indica L.)  (Sthapit ve ark., 2012), Litchi (Litchi 

chinensis Sonn.) ve Macadamia (Macadamia spp) (Olesen, 2011) gibi 

araştırıcılar bu türler üzerinde  detaylı çalışmalar yapmışlardır. Buna 

ilaveten Tubiello ve ark. (2002), Amerika Birleşik Devletleri'nin 
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güneyindeki yetişen Valencia portakalları üzerindeki fenolojik 

araştırmalar yapmışlardır. 

6. TROPİKAL MEYVE AĞAÇLARININ FENOLOJİLERİ 

Araştırıcıların öngörüleri üreticilerce oldukça faydalı olduğu 

görülmektedir. Bu öngörüler ve simülasyonlar sayesinde birçok meyve 

sektöründe verim % 20-50 artarken, aynı zamanda sulama suyu 

kullanımı da azaltılmıştır. Don zararları nedeniyle ürün kayıpları, büyük 

ölçüde azaltılmıştır. Araştırmacıların öngörülerine göre üreticiler gerekli 

tedbirleri aldıkları takdirde 2030 yıllarda ortalama % 65 ve 2090 yıllarda 

ise % 80 daha düşük olacağını tahmin etmektedirler. Her ne kadar bu 

konuda iyimser yorumlar yapılsa da toprakta besin elementi miktarı ve 

hastalık ve zararlı saldırıları dikkate alındığında yeniden zarar tespit 

analizleri ve tahminlerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Tayvan’da yapılan bir araştırmaya göre Tayvan'da Ponkan [mandarin 

(Citrus reticulata Blanco)]  Tankan (C. tankan Hayata) ve Şadok Wentan 

(Citrus grandis L.) gibi çeşitli turunçgil türleri fenolojik olarak 1°C 

sıcaklık artışına uyumsağlayabilmektedirler, ancak liucheng [orange 

(C.sinensis Osbeck) ], Limon (Citrus limon L. ve greyfurt (Citrus 

paradisi L.) türler için bu artış uygun olmayıp olumsuz yönde etkilendiği 

bildirilmiştir (Chang, 2002). 

7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA 

SOĞUKLAMA İSTEĞİ 

Meyve ağaçlarının soğuklama istekleri yeterli olmadığı ılık geçen kış 

mevsimlerin yaşandığı yerlerde ağaçlarda tomurcuk patlaması, 

çiçeklenmesi, meyve tutumu ve gelişmesi gibi bir dizi fenolojik gelişme 
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olaylarında bir dizi anormalliklerin yaşanması kaçınılmazdır (Petrí ve 

ark,. 2012). Örneğin elma gibi soğuklama isteği yüksek ılınman iklim 

meyve türleri subtroptroikal iklim olan Brezilya gibi ülkelerde 

çiçeklenme dönemine daha geç girmektedir. Çünkü soğuklama 

ihtiyacına olan iklim koşullarındaki heterojenliğinin yüksek olması ve 

güçlü ve gelişmiş tomurcukların teşvik ettiği paradormansi olayının 

olumsuz etkisi nedeniyle çiçeklenme gecikmektedir (Petrí ve ark., 2012). 

Güney Afrika'nın Güneybatısındaki Cape'in Elgin-Villiersdorp-

Vyeboom bölgesinde Golden Delicious, Sayaka ve Granny Smith gibi 

elma ağaçlarında son 37 yılda ortalama 1,6 gün erken erken çiçeklenme 

görülmüştür (Grab ve Craparo, 2011).  

Olesen (2011), Avustralya’nın, Kuzeyinde Yeni Güney Galler’e bağlı 

Alstonville bölgesinde 1963/64 – 2008/09 yılları arasında hint ayvası 

(Annona squamosa L.) ağaçlarında fenolojik gözlemler yaptı ve hint 

ayvası ağaçlarında çiçeklenme dönemin ortalama 13 gün (%20) erken 

başladığını, buna karşı çin kirazı litchi (Litchi chinensis Sonn) meyve 

kızarmasında yaklaşık 8 gün (7%) daha erken kızardığı, kışın 

Macadamia (Macadamia spp) ağaçlarında meyve kızarması yaklaşık17 

gün (%12) daha erken olurken, yazın meyve kızarıklığında herhangi bir 

değişim olmadığını tespit etmişlerdir. Mango (Mangifera indica L.)  

meyvesi gelişiminde ise çeşide bağlı olarak 12–16 gün (%7–8) erken 

gelişmelerin olduğunu tespit etmiştir. İklim değişikliğinin mango bitkisi 

üzerinde etkisi şimdilik çok fazla olmadığı ancak çiçeklenme 

dönemlerine etkisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir 

(Ramírez ve ark., 2010; Olesen, 2011; Ramírez and Davenport, 2012). 

Hint ayvasının iklim değişikliğinden özellikle çiçeklenme döneminde ve 
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meyve gelişim dönemlerinde olumsuz etkilendiği, bunu gidermek içinde 

üreticilerin kademeli hasat yapması gerektiği bildirilmiştir. Avustralya 

litchi endüstrisi için Çin kirazında  (Litchi chinensis Sonn) üretiminde, 

normal olarak yaz ve sonbahar başlarında yapılan budamaların, belirgin 

iklim değişikliğinin ortaya çıkmasından dolayı üreticilerin, budama 

zamanlarını yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini önerilmiştir 

(Menzel, 2002; Olesen, 2011). Subtropik bölgelerde mango 

yetiştiriciliğinde, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği, düşük 

gece sıcaklıklar ve mevsimsel olmayan yağmurlar nedeniyle  mango 

meyve ağaçlarında  erken çiçeklenme, düşük meyve tutumu gibi anormal 

durumların olabileceği araştırıcılar tarından bildirilmiştir (Sthapit ve 

ark., 2012). Buna ilaveten düşük gün sıcaklıklar, tozlayıcı aktivitenin 

azalması, geç çiçeklenme, düşük meyve tutumu, kümelenme 

bozukluğuna yol açan yalancı meyve tutumu gibi olumsuzluklar verimi 

azaltacağını bildirmişlerdir (Sthapit ve ark., 2012). 

Tropikal bölgelerde fenolojik çalışmalar daha çok mangosteen (Garcinia 

mangostana L.), mango (Mangifera indica L.), kahve ağacı (Coffea 

arabica L.) gibi tropik meyveler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bitkiler 

tropikal ekosistemde sıcaklık, ve mevsimsel yağıştaki değişimlere 

şimdilik uyum sağlayabildiği bildirilmektedir (Morellato, 2003; 

Sanchez-Azofeifa ve ark., 2003; Cleland ve ark, 2007; Ramírez ve 

Davenport 2012; Kallarackal ve Roby 2012; Kallarackal ve Renuka 

2014). Bununla birlikte Tayland'da mangosteen (Garcinia mangostana 

L.) meyvesi üzerine yapılan bir araştırmada, çiçeklenme öncesi sıcaklık 

ve kuraklık süresi artıkça mangosteen meyve verimi olumsuz yönde 

etkilendiği bildirilmiştir (Boonklong ve ark., 2006). Bununla birlikte 
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örneğin birlikte Tayland’da sıcak 2–5 °C, sıcaklığın artması, meyve 

üretimi üzerine bazı bölgelerde olumlu etki yaparken bazı bölgelerde 

olumsuz etki yapacağı tahmin edilmektedir (Southworth ve ark., 2000). 

Boonklong ve ark. (2006), mangosteen (Garcinia mangostana L.) 

üretimi için iklim değişikliğine uyum sağlayacak, çiçeklenme öncesi 

kuraklık ve sıcaklığa toleranslı mangosteen (Garcinia mangostana L.) 

meyve çeşitlerinin ıslah edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Tropik 

bölgede yapılan bir araştırmada longan (Dimocarpus longan Lour.) ve 

mango (Mangifera indica L.) meyveleri 30 - 36 °C arasında her 1,5 saatte 

bir, 3 °C' lik sıcaklık artış sağlanarak sıcaklığa tolerans tepkileri 

incelenmiştir. Yapılan incelemeye göre sıcaklık arttıkça, özellikle longan 

olmak üzere her iki tür için stoma iletkenliğinin azaldığı ve hücreler arası 

CO2 konsantrasyonun arttığı gözlemlenmiştir (Yamada ve ark., 1996). 

Mango yapraklarında yüksek sıcaklıklarda, kısmi bir stoma kapanması 

gözlemlenirken, longan yapraklarında stoma kapanması daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir (Yamada ve ark., 1996). Yine tropikal 

bölgelerde küresel ısınma ve iklim değişikliği turunçgillerde çiçeklenme 

veya erken meyve tutumu görülmekte ve aynı zamanda aşırı sıcak 

sıcaklarda, meyve dökümünün arttığı gözlemlenmiştir (Moss, 1970; 

Rosenzweig ve ark., 1996).  

Ayrıca Sthapit ve ark. (2012), yürüttükleri araştırmaya göre tropik 

bölgelerde iklim değişikliğinin meyveler üzerinde hem olumlu hem de 

olumsuz etkilerinin olabileceğini bildirmişlerdir. Yüksek sıcaklıkların 

olduğu bölgelerde, sıcaklığın daha fazla artması meyve verimini ve 

kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği, soğuk bölgelerde, sıcaklık 

artışları faydalı olabileceğini öngörmüşlerdir.  
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İklim değişikliği ılıman iklim meyve türlerinde özellikle meyve 

ağaçlarının çiçeklenme ve meyve verimi için hayati önem taşıyan 

soğuklama isteklerini olumsuz yönde etkilemektedir (Guo ve ark. 2014). 

Ilıman iklim ve serin tropikal bölgelerde birçok meyve türünde homojen 

bir çiçeklenme ve meyve tutumu için meyvelerin soğuklama isteklerinin 

karşılanması gerekmektedir (Westwood 1993; Luedeling ve Brown, 

2011).  

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21. yüzyılın sonunda iklim değişikliği 

ve küresel ısnmadan kaynaklı meyvelerin soğuklama isteği üzerine 

değişimlerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışmada, kış 

meysimlerinde azalan soğuklar nedeniyle, özellikle ılıman iklim meyve 

türlerinden soğuklama isteği yüksek olan sert kabuklu ve yumuşak 

çekirdekli badem, kayısı, Avrupa armutu, Avrupa şeftalisi, incir, 

nektarin, şeftali, hurma, fıstık, nar, ayva, ahududu, kiraz ve ceviz gibi 

meyvelerde soğuklama süreleri ve eğilimleri hesaplanmıştır. 

Kaliforniya’da kıyı vadilerde ve Merkezi Vadide otuzdan fazla tesiste 

araştırmalar yürütülmüş ve meyvelerin sıcaklanma isteği süresinde  ve 

sıcaklık derecelerinde meyve yetiştiriciliğini tehdit edecek boyutta saplar 

oluştuğu tespit edilmiştir (Baldocchi ve Wong, 2008. Luedeling ve ark., 

2011; Darbyshire ve ark., 2013). Bu araştırmalara göre Kaliforniya’da 

özellikle sert kabuklu meyvelerden fındık ve ceviz üretilen bölgelerde, 

küresel ısınma ve sıcaklık artışından kaynaklı ılık giden kış 

mevsimlerinden dolayı meyvelerin standart soğuklama istekleri 

sürelerinde 50 ile 260 saat soğuk birimi düşüşlerinin olduğu tespite 

edilmiştir (Baldocchi ve Wong 2008; Luedeling ve ark., 2011). Bu 

nedenle dünyanın pek çok tarım ülkesinde soğuklama isteği düşük 
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verimi yüksek, zorlu iklim koşullarına adaptasyonu iyi yeni meyve 

çeşitlerinin ıslahına ağırlık verilmektedir.  

Günümüzde hem soğuklama istediği düşük meyve ıslahındaki 

ilerlemeler, hem de olası iklim değişikliği çalışmalarında kapsamlı 

modelleme yöntemlerinin kullanılması, gelecekte meyvecilikte 

yaşanacak sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. İşte tam da 

bu amaçla Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde meyvecilik üretiminde 

çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Öte yandan 1983 ile 2008 yılları 

arasında yapılan araştırmalara göre Arap Yarımadası'nda meyve 

ağaçlarının soğuklama saatlerinde yıllık ortalama 1,2–9,5 saat azalma 

olduğu, bunun meyve veriminde örneğin nar üretiminde % 13 ve % 75 

oranında ürün kaybı olduğu saptanmıştır (Luedeling ve ark., 2009). Uzun 

vadeli sıcaklık kayıtları, soğutma saatlerinin sayısının son 24 yılda 

önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Bu düşüşün aralıklı rakımlarda ve çok 

düşük verimlerde vahalarda nar, şeftali (Prunus persica L.) ve kayısı 

(Prunus armeniaca L.) mahsullerinin neredeyse tamamen bozulmasına 

neden olması muhtemeldir (Luedeling ve ark., 2009; Ghrab ve ark., 

2014), Tunus’ta yürüttükleri bir çalışmada şeftali ağaçlarının soğuklama 

isteği yerince karşılanmadığından, Tunus'un kuzeyindeki Mornag 

bölgesinde sıcak kış aylarında şeftali ağaçlarında çiçeklenmede gecikme 

ve çiçeklenme süresinde, artan tomurcuk dökümü ve çift meyveler, 

azalan meyve tutumu ve verimlerde düşüş yaşandığını tespit etmişlerdir. 

Kanada’da gibi özellikle ılıman iklim meyve tarımının yapıldığı 

ülkelerde yürütülen araştırmalara göre küresel ısınma kaynaklı iklim 

değişikliğinden meyvecilik sektörü önemli derecede hem üretim ve hem 

de ekonomik kayıplar yaşamaktadır. İlkbahar geç donları, zamansız 
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yağmurlar, ılık geçen kış mevsimleri, çiçeklenme öncesi ve sonrası 

yaşanan kuraklıklar, meyvecilik sektöründe ciddi endişeleri de 

beraberinde getirmektedir (Winkler ve ark., 2002). 

8. MEYVECİLİKTE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAĞIŞ 

Meyve ağaçlarında yağış rejimindeki düzensizlikler meyve 

yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun süreli yağmurlu ve 

aşırı bulutlu hava koşulları, tropik bölgelerde mango ağaçlarında 

çiçeklenmeyi geciktirmektedir (Ramírez ve ark., 2010). Kolombiya'da 

yağmurlu ve bulutlu günlerde, tropikal meyvelerde çiçeklenme 

başlangıcının güneşli günler geri dönene kadar meyve ağaçlarında 

çiçeklenmenin durdurulduğu veya ertelendiği ifade edilmiştir (Ramírez 

ve Davenport, 2012). Son yıllarda sürekli fenolojik gelişmelerin 

gerçekleştiği aylarda, havanın sürekli bulutlu, yağışlı olması çiçeklenme 

ve meyve tutumunda çok önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu durum 

bazı meyvelerde geç meyveye yatması veya hasat zamanının gecikmesi, 

seyrek ve yeterli seviyede meyve vermesi gibi olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. 

9. MEYVECİLİKTE EKOFİZYOLOJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Genel olarak tropikal bitkiler birçok bitkilerde olduğu gibi, yüksek 

rakımlarda bulunduğu ekolojiye uyum sağlayabilmek için bazı 

ekofizyolojik adaptasyon yeteneği bulunmaktadır. Bunlar kök 

büyümesinde kısıtlama, sürgün büyümesinde gerileme, yüksek yaprak 

tüylenmesi, yüksek yaprak kalınlığı ve antosiyanince zengin mor renkli 

yapraklanma gibi özelliklere sahiptir (Fischer, 2000). Bununla birlikte, 

deniz seviyesinden 1600 ile 2450 m yükseklilerde Kolombiya And 
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Dağları'nda aralıklı büyüyen Lulo (Solanum quitoense) meyve ağaçları 

aşırı derecede dallanma eğilimindedir (Erazo 1991; Fischer 2000; 

Fischer ve ark., 2012). Lulo (Solanum quitoense) meyve ağaçları 2400 

m'nin üzerinde yetiştirildiğinde yapraklarında, sürgünlerinde ve 

çiçeklerinde çok miktarda mor renkli antosiyaninler sentezledikleri 

belirlenmiştir (Erazo, 1991). 

Buradan da anlaşıldığına göre bitkiler anavatanlarında farklı bir yere 

taşındıklarında belli bir zaman aralığında örneğin yüksek rakımlarda 

ekofizyolojik adaptasyonların yeteneklerini kullanmaları zaman içinde 

bu koşullara uyum sağladıkları tespit edilmiştir. Örneğin dünyanın 

birçok yerinde yüksek rakımlarda soğuklama isteğine uyum sağlamış 

elmaların elma tür veya çeşitleri bulunmaktadır (Ramírez ve Davenport, 

2013). Özellikle tropikal yaylalar, olumsuz iklim koşulları, ani sıcaklık 

değişimleri bakımından daha avantajlı yerler olduğundan diğer bölgelere 

göre meyve üretimi açısından daha uygundur (Ramírez ve Kallarackal, 

2014). Bunlara ilaveten tropikal koşulların aksine, ılıman ve subtropik 

meyve ağaçları soğuklama gereksinimini gerçekleştirme özelliğine 

sahiptirler. Ayrıca genel olarak meyve ağaçlarında kökler bitkilerin 

toprak üstü organlarına göre daha hassas oldukları için normalde meyve 

ağaçlarının köklerinin minimum hayatta kalma sıcaklığı -12°C ile -16 °C 

arasında ve bodur anaçlarda ise -8°C ile  - 13 °C arasında tolerans 

gösterdiği bildirilmiştir (Rochette ve ark., 2004). 

10. MEYVECİLİKTE BİYOÇEŞİTLİLİK VE İKLİM 

Tarımsal üretimde ve orman bitki örtüsünde hem küresel ısınma kaynaklı 

iklim değişikliğinden ve hem de insan kaynaklı yanlış ekosistem 

yönetimi nedeniyle meyve ağacı biyoçeşitliliğinde önemli kayıplar 
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olmuştur. İklim değişikliğinden ılıman iklim meyve türleri, subtropik ve 

tropik meyvelerinden daha fazla etkilenmektedir. Aynı zamanda ılıman 

iklim meyve türleri bazı bölgelerde olumlu yönde etkilenirken, bazı 

bölgelerde ise olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Bununla 

birlikte pek çok yerli tropikal ve ılıman iklim meyve türleri, uygun 

olmayan paketleme ve düzensiz taşıma koşulları, arzu edilen pazar 

talebinin oluşturulamayışı nedeniyle hala hak ettiği pazar değerine 

ulaştırılmamıştır. Bunun sonu olarak bazı meyve türleri, ilgisizlikten 

ekosistem içinde yok olma sürecini yaşamaktadır. Ayrıca bu türlerin 

meyveleri, gıda amaçlı kullanılabildiği gibi tıbbi,  tedavi edici özellikleri 

nedeniyle de halk hekimliğinde kullanılmaktadır. Ancak iklim 

değişikliği, büyük ölçekli kentleşme ve kalkınma projeleri nedeniyle bir 

çok önemli meyve gen kaynakları ciddi bir şekilde bir yok olma tehdidi 

ile karşı karşıyadır (Malik ve ark., 2010). Bununla birlikte tropikal 

meyve ağaçları, ılıman iklim meyvelerinin aksine iklim değişikliğine; 

fenotipik esneklik, adaptif evrim, uygun alanlara göç veya yok olma gibi 

karakteristik özellikleri ile yanıt verebilir (Sthapit ve ark., 2012). 

Örneğin mango ve guava gibi tropikal meyve ağaçlarının sıcaklık 

değişimine yönelik olumsuzlukların üstesinden gelmesinde uygun anaç 

kullanımı yardımcı olabilir (Sthapit ve ark., 2012). 

11. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVE HASTALIK VE 

ZARARLILARIN YAYILMASINA ETKİSİ 

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak meyve yetiştiriciliğinde hastalık 

ve zararlı kontrolü de en önemli konulardan biridir. Avrupa’nın ılıman 

iklim bölgelerinde öngörülen iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 

beklenmedik tarımsal hastalık ve zararlı istilası olasılığı gittikçe 
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artmaktadır (Hirschi ve ark.,, 2012). Avrupa'da en önemli ticari meyve 

üretimlerinden biri olan elma yetiştiriciliğinde ateş yanıklığı (Erwinia 

amylovora) ve iç kurdu (Cydia pomonella) gibi iki önemli hastalık ve 

zararlı etmenin tehdidi büyük problemlerden biri haline geldiğini 

bildirmişlerdir. Hirschi ve ark., (2012), yürüttükleri bir araştırmada; 

elma kurdu (Cydia pomonella) ve ateş yanıklığı (Erwinia amylovora), 

elma kurdu modelleme çalışmalarına göre, haşere kontrol çalışmaların 

anlaşıldı ki, zararlıların yaşam evrelerinin oluşumunda ve süresinde 

iklim değişikliği nedeniyle bir kayma olduğunu, Güney İsviçre'de, 

normalde çok nadir koşullarda gerçekleşebilen, günümüzde olağan 

haline gelen iç kurdunun her mevsimde 3. nesili üretebilmekte olması, 

bu durum  ise zararlı ile mücadeleyi hem güçleştirmekte hem de maliyeti 

arttırmaktadır. Araştırıcılara göre bu zararlının normal üreme dönemine 

girmesi ancak 2045 - 2074 yıllarında gerçekleşebileceği tahmin 

edilmektedir. Bunun sonucu olarak araştırıcılar tarafında Kuzey 

İsviçre’de de elma iç kurdu 3. nesil üretme tehdinin olabileceği 

ihtimalinden bahsedilmektedir. İklim değişikliğinin bitki hastalık ve 

zararlıların yayılmasının negatif etkilerini en derin hisseden sektörlerden 

biri de tropik bölgede kahve üreticiliğidir. Dünya çapında kahvenin en 

önemli zararlısı kahve delgi böceği (Hypothenemus hampei (Coleoptera: 

Curculionidae: Scolytinae) olup, Afrika’da sıcaklıkların artışına paralel 

olarak zararlının etkisi bu oranda artmaktadır (Jaramillo ve ark.,, 2011). 

Ayrıca, Jaramillo ve ark. (2009),  sıcaklılarda 1°C'lik bir artışın kahve 

delgi böceği Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae)’ nin üreme 

döneminde sapmalar nedeniyle daha hızlı ve daha fazla sayıda zararlı 

üremesine neden olduğu, bu da kahve bahçelerine çok önemli zarar 

verdiğini bildirmişlerdir. Sthapit ve ark. (2012), yüksek sıcaklıklar, aşırı 
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yağışlar ve nemlilik, bir dizi hastalık etmenlerinin üremesi için ideal 

koşullar oluşturduğunu bildirmişlerdir. Yapılan bir araştırmada, aşırı 

sıcaklık ve nemden kaynaklanan, bir sporatik etmen olan külleme 

hastalığı (Oidium mangiferae Berthet)’nın mango üretiminde yaklaşık % 

80-90 cıvarında verim kaybına neden olduğu bildirilmiştir. Buna karşın 

düşük sıcaklık rejimlerinde mango ve guava yetiştiriciliğinde, meyve 

sineği görülme sıklığı çok daha az olduğu ifade edilmiştir (Sthapit ve 

ark., 2012). Yüksek yağış rejimlerinde örneğin sıcaklık 20 °C'den 25 

°C'ye yükseltildiğinde meyve sineklerinin gelişme oranında önemli 

artışlar olduğu saptanmıştır (Kumar ve ark., 2010). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bazı araştırmalar, orman ağaçlarında gözlemlendiği gibi, daha yüksek 

CO2 uygulamaları bitkisel ve üreme biyokütlesinde fark edilir derecede 

bir artış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte en dikkat çekici 

noktalardan biri de, yüksek CO2’in meyvelerde,  vitaminler gibi bazı 

bileşenlerde de çok önemli artışlara sağladığı görülmüştür. Yapraklarda 

O2'den ziyade CO2 temininde rubisco (bitkiler suyun yetersiz olduğu 

durumlarda stomalarını kapatılır. Bundan dolayı bitkiler bondioksiti 

alamaz ve rubisco enzimi ribuloz difosfata karbondioksit yerine oksijen 

bağlayan enzim) özgüllüğünü artırmak ve ürün veren bitkilerde 

rubisco'nun katalitik oranını daha etkin kılmak için yapılan genetik 

manipülasyon, bitkinin potansiyel verimini artıracak ve böylece bir 

bütün olarak verim sistemlerinin girdi-kullanım etkinliği arttırılmış 

olacaktır. Meyve yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak için nitrojen 

kullanımı, gelecekteki iklim değişikliği senaryosunda araştırılması 

gereken önemli konulardan biri haline gelecektir. Yapılan çalışmalara 
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göre araştırmacılar ılıman bölgelerde fenolojik gözlemler meyve 

ağaçlarının çoğunda tomurcuk patlaması,  çiçeklenme ve meyve tutumu 

dönemlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak birkaç gün erken 

gerçekleştiğini ifade edilmiştir. Buna ilaveten araştırıcılar verim artışı 

veya düşüşü ile ilgili çok fazla araştırma yapılmadığını belirtilmiştir. 

Subtropik bölgelerde meyve ağaçlarının çoğunda çiçeklenme sürelerinin 

uzadığı gözlemlenmiştir. Tropik bölgelerde iklim değişikliği ile ilgili 

meyve ağaçlarında fenolojik gelişmelere dayalı çok fazla araştırma 

bulunmamaktadır. Mevcut araştırma verilerinden anlaşıldığına göre bazı 

meyve çeşitlerinin kuraklığa dayanıklı olma koşuluyla belli bir süre 

kuraklık döneminin bazı bitkilerde çiçeklenmeye yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. Farklı bölgelerde iklim değişikliklerinin meyve 

ağaçları üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılan 

fenolojik modellerin geliştirilmesi ve güncellenmesi halinde daha net ve 

detaylı tahminlerin yapılması mümkün olacaktır. Meyve ağaçlarında 

iklim değişikliğinden kaynaklanan önemli bir kısıtlama ise özellikle 

ılıman ve subtropik bölgelerde kış soğuğundaki azalmalardan 

kaynaklanmaktadır. Birçok meyve türünde soğuklama isteği, tomurcuk 

patlama, çiçeklenme, meyve tutumu gibi dönemsel parametreler iklim 

değişikliğinden en çok etkilenen dönemlerdir. Geçmişte ve günümüzde 

yapılan araştırmalar, meyve ağaçlarında kış soğuklama saatlerinde 

önemli ölçüde azalma olduğunu göstermektedir. Eğer bu eğilim devam 

ederse gelecek yüzyılda birçok meyve türü verimlik açısından tehdit 

altında olacaktır. Yine bazı araştırmalara göre bazı meyve türleri de iklim 

değişikliği nedeniyle meyve ağaçlarında yaşanan bazı olumsuzluklara 

karşı, CO2 gübrelemesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Dormansi dönemini kırmak için foto periyodik tepkiye bağımlı olan 



243 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

meyve türleri geç son bahar ve erken ilkbahar donlarından daha fazla 

zarar görmektedir. İklim değişikli nedeniyle yağış rejimindeki 

düzensizlikler nedeniyle dünyadaki tüm meyve bölgelerindeki birçok 

meyve ağcında verimde azalmalara yol açabileceği beklenmektedir. 

Ayrıca yetersiz tozlayıcı işlevi (arı ve böcek faaliyeti), tozlayıcı 

materyallerinin doğal popülasyonunda azalma, daha ılık geçen kış 

mevsimi, ilkbahar donları, dolu ve fırtınalar, besin eksiklikleri, 

kuraklıklar gibi benzeri olaylar verimi önemli ölçüde düşürebilecektir.  

Sonuç olarak iklim değişikliği ile mücadelede çevre ile uyumlu yeni 

stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Değişen iklime uyum sağlayan, 

yeni meyve tür ve çeşitlerin üretimine başlamak için, uzun bir zamana 

ihtiyaç olduğu, ayrıca yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bunlara ilaveten yeni meyvecilikte yeni çeşit ve anaç 

ıslahı programlarına düşük soğuklama isteği en öncül hedef olarak 

seçilmeli, gelecekte sıcaklıkların artacağı düşünülerek yüksek sıcaklık 

koşullarına, kuraklığa ve tuzluluğa toleranslı, çeşitlerin ıslah edilmesi 

başat amaç olmalıdır. İklim değişikliği nedeniyle meyve ağaçlarının 

fenolojik gözlemlerini takip etmek için yeni, daha kapsamlı iklim 

senaryoları kullanılması gerekmektedir. Ayrıca meyvecilikte iklim 

değişikliğine uyumlu yeni üretim modellerinden; bodur meyvecilik, don, 

dolu, aşırı ve yüksek sıcaklıklara karşı koruyucu üretim (sera ve örtü 

malzemelerin kullanıldığı), modellerinin kullanılması, budama, bitki 

beslemede doğaya uyumlu yeni besleme modelleri (Bahçe ve 

hayvancılık üretimi, toprakta organik madde arttırıcı yöntemler) 

kullanılması, kısıtlı sulama yöntemleri, ekolojiye uygun budama ve 

terbiye sistemlerinin kullanımı,  bahçe toprağında doğal malç kullanımı, 
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hastalık ve zararlılara karşı doğa dostu mücadele yöntemlerinin 

kullanılması gibi iklim değişikliğine uyumlu bahçe yönetim 

modellerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kitap bölümünün 

iklim değişikliği ve meyvecilik konusunda ilerde daha detaylı 

çalışmalara ışık tutacağı kanısındayım. 
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GİRİŞ 

Son yüzyılda hızlı şehirleşme ve küresel sanayinin artması ile tarımsal, 

ekolojik ve insan sağlığı ile ilgili olumsuz etkilerinden dolayı tehlikeli 

kirleticiler kamuoyunda büyük endişe oluşturmaktadır. Endüstriyel 

atıklar, boyalar, farmasötik ve kişisel bakım ürünleri birçok kirletici 

farklı yollardan hava, su ve toprak kirliliğine neden olurken çevreye 

ulaşan bu kirleticilerin takip edilmesi ve detoksifikasyonuna özgü 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Farklı türdeki kirleticilerin 

mikroorganizma veya enzim temelli uzaklaştırılması ya da toksik 

olmayan forma dönüştürülmesi (bioremediasyon) günümüzde yaygın 

yöntemlerden biridir. Enzim aracılığı ile biyoremediasyon işlemi 

kontamine bölgeleri temizlemek için zararlı, istenmeyen ve inatçı 

çevresel kirleticileri parçalamak veya azaltmak amacıyla 

mikroorganizmalarda, bitkilerde doğal olarak bulunan ya da 

rekombinant üretilen enzimlerin kullanılmasıdır. Enzim bazlı 

biyoremediasyon uygulanarak kirleticilerin yüksek derecede, etkili ve 

spesifik bir şekilde arıtılması sağlanabilmektedir, çünkü enzimler 

mikroorganizmalara kıyasla kirleticiyi parçalamak için daha iyi 

verimliliğe ve düşük aktivasyon enerjisine sahiptir. Bu enzimlerden biri 

olan lakkazlar çok çekirdekli bakır içeren oksidoredüktazlardır ve 

çevreyle ilgili birçok kirleticilerin elektron oksidasyonunu 

gerçekleştirmektedir. Biyoteknolojide bu çok yönlü enzim grubu 

yüksek önem taşıyan tarımsal bölgelerdeki ya da bu alanlarla ilişkili 

toprak ve suda bulunan kirleticilerinin üstesinden gelmek için muazzam 

potansiyele sahip katalizörlerdir.  
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Lakkazların yanı sıra peroksidaz, tirozinaz, esteraz, nitrilaz, 

aminohidrolaz, lipaz, kütinaz, organofosfor hidrolaz, dehalojenaz, 

sitokrom p450 monooksijenaz gibi birçok enzim kirleticiler için 

biyoremediasyon amacıyla kullanılmıştır. Bunlar arasında lakkaz; 

polifenol oksidaz ailesine aittir ve spesifik oksidatif enzimlere kıyasla 

düşük substrat özgüllüğü, geniş substrat yelpazesi ile oksidasyonunu 

katalizlemesi, yapısal ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle kimyasal 

kirleticileri parçalamak için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Son 

zamanlarda lakkazın fenolik ve fenolik olmayan maddeleri okside etme 

kabiliyeti birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Bu enzimin 

uygulama kapsamı biyoremediasyon, nanobiyoteknoloji, ağaç işleme 

endüstrileri, kağıt hamuru ağartma, tekstil endüstrisinde boyama, gıda 

endüstrilerinde biyoteknolojik kullanımlar, biyorafinasyon, atık sudan 

detoksifikasyon, organik üretim gibi çok çeşitli kimyasal prosesleri ve 

endüstriyel kullanımları içermektedir. Lakkazlar elde edildikleri 

organizmaya göre geniş bir özellik yelpazesine sahiptir ve doğada 

birçok bitki, bakteri ve mantar türü tarafından üretilmektedir. Organik 

kirleticilerin biyolojik bozunmasında, ligninin bozulması gibi birçok 

çevresel uygulamalara kadar çok sayıda biyoteknolojik uygulama 

potansiyeline sahiptir. Bu enzimler polisiklik aromatik hidrokarbonlar 

(PAH), antibiyotikler gibi farmasötik kirleticiler, klorofenoller ve 

boyalar dahil olmak üzere çeşitli inatçı kirletici bileşikleri 

parçalayabilmekte ya da dönüştürebilmektedir. Bunun yanında kağıt ve 

kağıt hamuru endüstrileri, endüstriyel atık su arıtımı, malzemelerin 

enzimatik renk giderimi dâhil olmak üzere birçok uygulamada 

kullanılmaktadır. Uygulamaları iyi kanıtlanmış olsa da çalışmaların 

çoğunlukla küçük ölçekli ile sınırlıdır. Bu bölümde lakkaz enzimlerinin 
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yapısı, fonksiyonları; tarımsal topraklarda ve sulama alanlarında, farklı 

endüstrilerde önemli bir sorun olan kirletici bozunması için lakkaz 

kullanmanın önemini, avantajları ve ilgili zorluklar birlikte 

irdelenecektir. Ayrıca mevcut lakkazın performanslarını arttırmaya 

yönelik immobilizasyon çalışmalarından bahsedilecektir.  

1. LAKKAZLAR: KAYNAKLARI, YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE 

REAKSİYON MEKANİZMALARI 

Lakkazlar (EC 1.10.3.2, benzenediol oksijen redüktaz) moleküler 

oksijenin suya eşzamanlı olarak indirgenmesiyle birlikte yapısal olarak 

farklı substratları (örneğin, monofenoller, polifenoller, aminofenoller, 

metoksi fenoller, aromatik aminler) oksitleyebilen çok bakırlı 

oksidoredüktaz enzimlerdir. Bu enzimler doğada birçok farklı 

organizma tarafından üretilerek metabolik yollarda kullanılmaktadır 

(Brugnari ve ark., 2021). 

Lakkaz enzimleri endüstriyel amaçlı homolog ya da heterolog olarak 

organizmalardan üretilebilmektedir (Yang ve ark., 2017). Rekombinant 

lakkaz üretimi yetiştirme ortamında enzim salgılanmasını 

yönlendirmek için güçlü, uygun promotör ve sinyal sekansı kullanılarak 

optimize edilebilirken bu durum saflaştırmayı basitleştirir ve maliyeti 

düşürmektedir. Böylece doğal lakkaz üretiminde mümkün olmayan 

ekspresyon miktarını kontrol etmek rekombinant lakkaz üretiminde 

mümkündür. Ayrıca belirli bir bölgeye yönelik mutagenez, rastgele 

mutajenez ve DNA parçası eklenmesi gibi genetik manipülasyonlar 

lakkazın substrat özgüllüğündeki kararlılığı, etkinliği ve değişimi 

arttırmak için etkili olabilmektedir (Pardo ve ark., 2015; Stanzione ve 
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ark., 2020). Dolayısıyla kirleticilerdeki uygulaması için daha uygun 

hale gelebilmektedir.  

Lakkazlar genellikle glikoprotein yapısında olan, polifenol oksidaz 

grubu enzimlerdir. Farklı canlılarda monomer yapının yanında 

homomerik ve heteromerik oligomerler olarak aktiftirler (Blaschek ve 

Pesquet, 2021). Moleküler ağırlıkları organizmaya bağlı olarak 50 ila 

130 kDa arasında değişmektedir. Bitki lakkazları yaklaşık olarak %45 

karbonhidrat içeriğine sahipken bu oran mantar lakkazları için 

moleküler ağırlığın %10-30’u kadardır. Enzimin karbonhidrat 

fraksiyonu sadece stabiliteyi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 

enzimi proteolitik bozunmadan korumaktadır (Agrawal ve ark., 2018). 

Tipik bir lakkaz molekülünün dört bakır atomu katalitik bölgeyi 

benzersiz spektroskopik özelliklere dayalı olarak Tip I, Tip II ve çift 

çekirdekli Tip III Cu (bakır) bölgelerine ayrılır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Lakkazın bakır merkezleri: Tip I, Tip II ve Tip III (Agrawal ve ark., 2018). 
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Bakır bölgeleri elektron paramanyetik rezonans (EPR) sinyalleri ve 

absorpsiyon spektrumlarına göre kategorize edilmektedir. Aktif 

olmayan formdaki enzimde dört bakır iyonu +2 oksidasyon 

durumundadır. Tip I ve III bakırları sırasıyla ~600 ve 330 nm’de 

absorpsiyon ile karakterize edilirken Tip II bölgesi güçlü absorpsiyon 

özelliklerinden yoksundur. Tip I bölgesi iki histidin ve su molekülü 

tarafından koordine edilirken ilk oksidasyon bölgesini oluşturmaktadır 

ve elektronlar moleküler oksijenin suya indirgendiği Tip II/Tip III 

trinükleer bakır merkezine (TNC: trinuclear copper center) bu bölgeden 

aktarılmaktadır (Jones ve Solomon, 2015). Ayrıca Tip I bakır bölgesi 

sistein bakır kovalent bağının yoğun elektronik absorbansı nedeniyle 

mavi renk vermektedir. Lakkazlardaki Tip I bölgelerinin redoks 

potansiyeli 0.4 ila 0.8 V aralığındadır. Bitki ve bakteri lakkazları 

(örneğin Rhus vernicifera için 0.43 ve yabani tip Bacillus subtilis CotA 

lakkazı için 0.46 V) tipik olarak bu aralığın alt ucunda potansiyellere 

sahipken, mantar lakkazları daha yüksek redoks potansiyellerine (0.47-

0.79 V) sahiptir. Tek elektron oksidasyonu ve radikal oluşumu ile 

lakkazlar hedef bileşiklerin oksidatif bağlanmasını veya bağ 

bölünmesini katalize etmektedir (Yang ve ark., 2017). Tip I Cu’ya 

benzer şekilde Tip II bakır da iki histidin ve bir su molekülü tarafından 

koordine edilmektedir. Bununla birlikte UV-görünür spektrumda 

herhangi bir absorpsiyon bandı göstermez. Tip III bakır iki bakır atomu 

taşımaktadır: T3α Cu ve T3β Cu. Bu moleküllerin her ikisi de üç 

histidin kalıntısı tarafından koordine edilmektedir. Tip III Cu hidroksil 

köprüsünden metale (HO-Cu) yük geçişinden kaynaklanan 330 nm’de 

geniş bir absorpsiyon bandı ile karakterize edilmektedir, ancak iki bakır 

iyonunun anti-ferromanyetik eşleşmesinden dolayı EPR sinyallerini 
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göstermede yetersizdir. Genellikle Tip II ve Tip III bakır bölgeleri 

oksijeni suya indirgemekten sorumlu bir oksijen bağlayıcı TNC 

merkezinde yer almaktadır. Bununla birlikte Tip I bölgesi substratı 

(elektron donörleri) indirgeyerek ve elektronları Tip II/Tip III bakır 

kümelerine aktararak çalışmaktadır. Lakkazlarda Tip I bölgesindeki 

substrat oksidasyonu genellikle bu bölgenin ve trinükleer bölgenin 

redoks potansiyelindeki fark tarafından kontrol edilen katalitik hız 

sınırlayıcı bir adım olarak kabul edilmektedir. Kirleticilerin 

oksidasyonu sırasında lakkaz enzimi kararsız bir serbest radikal 

oluşumu yoluyla substrat molekülünü indirgemektedir. Kirleticiden bir 

elektronun çıkarılması bakır iyonunu (Cu+2) bir değer (Cu+1) azaltır. 

Bunun sonucunda Cu+1 TNC’de su molekülünün oluşumu için 

elektronu O2’ye vererek tekrar Cu+2’ye oksitlenir (Mehra ve ark., 

2018). Kirletici parçalanması için lakkaz uygulaması geniş bir pH ve 

sıcaklık spektrumunda stabilite, yeniden kullanılabilirlik/geri 

dönüştürülebilirlik, aktivite gibi sınırlamalarla karşı karşıyadır ve bu 

özellikler lakkazın immobilizasyonu ile çözülebilen büyük ölçekli 

uygulamalar için gereklidir (Datta ve ark., 2020). 

Lakkazlar reaksiyon esnasında elektron alıcısı olarak moleküler 

oksijeni kullanarak aromatik ve aromatik olmayan bileşikleri okside 

eder ve reaksiyon sonucunda tek yan ürün suyu oluşturmaktadırlar. 

Ayrıca yapısal özelliklerine ve reaksiyon koşullarına bağlı olarak farklı 

serbest radikal reaksiyonlarını katalize ederler. Bunlardan en yaygın 

olanı dimerik, polimerik ve oksidatif dekarboksilasyon üreten serbest 

radikallerin bağlanmasıdır. Substratın oksidasyonu moleküler oksijen 

kullanılarak gerçekleştirilirken her reaksiyonda 2 H2O molekülü 
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üretilmektedir. İndirgenmiş her oksijen için 4 substrat molekülü 

hidrojen peroksit oluşmadan oksitlenir. Bu nedenle “yeşil katalizörler” 

veya “çevre dostu” olarak tanımlanır çünkü lakkazlar reaksiyonda 

moleküler oksijeni kullanır ve H2O oluşturmaktadır (Mate ve Alcalde, 

2017).  

Lakkazlar doğrudan oksidasyon ve dolaylı oksidasyon olmak üzere iki 

tür temel reaksiyonu katalize eder. Doğrudan oksidasyon bakır merkezi 

ile doğrudan etkileşimin bir sonucu olarak substratın karşılık gelen 

radikale oksidasyonudur. Ancak bazı reaksiyonlarda doğrudan 

oksidasyon mümkün değildir çünkü lakkaz yalnızca iyonlaşma 

potansiyeli Tip I bakır iyonunun redoks potansiyelini aşmayan 

bileşikleri oksitleyebilir. Bu durum iki aşamalı bir süreç olan arabulucu 

yani mediatör kullanımıyla aşılabilmektedir (Hilgers ve ark., 2018). 

Lakkazların uygun mediatör kullanımı yanında mutasyon ve 

immobilizasyonları performans ve stabilitelerini attırmakta dolayısıyla 

toprak ve su biyoremediasyonunda kullanım potansiyelini 

geliştirmektedir (Pardo ve ark., 2015; Hilgers ve ark., 2018; Stanzione 

ve ark., 2020; Datta ve ark., 2020). 

2. LAKKAZLARIN ATIK SU BİOREMEDİASYONUNDA 

KULLANIMI 

Günümüzde birçok çalışma atık suyun lakkaz tarafından 

biyoremediasyonuna odaklanmıştır. Özellikle bu enzimler endüstriyel 

olarak kullanılan boya bileşiklerinin, kişisel bakım ürünlerinin, 

farmasötiklerin ve endokrin sistemi bozucu kimyasalların bozunması ve 

dönüştürülmesinin yanında bu kirleticilerin su ekosistemleri ve halk 

sağlığı üzerindeki olası zararlı etkilerini azaltma potansiyelinden dolayı 
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büyük ilgi görmüştür (Viswanath ve ark., 2014). Kirlenmiş atık suyun 

biyoremediasyonu için yaygın olarak kullanılan enzimler peroksidaz ve 

lakkazdır. Lakkazlar geniş sıcaklık ve pH aralığında aktivite gösterdiği 

için atık suyun arıtılması için daha uygun kabul edilmektedir 

(Viswanath ve ark., 2014; Schlosser, 2020; di Dong ve ark., 2023). 

Genel olarak saflaştırılmış mantar lakkazlarının sulu sistemlerden 

fenolik bileşikleri fenolik olmayan bileşiklerden daha etkili bir şekilde 

uzaklaştırdığı gösterilmiştir (Asif ve ark., 2017). Ancak fenolik 

olmayan benzen halka yapısına sahip yaygın bir anti-inflamatuar ilaç 

olan ibuprofen gibi bazı bileşikleri de yüksek seviyeleri 

parçalayabilmektedirler. Her 2 yapıdaki kirleticilerin daha iyi 

bozunması ortamdaki doğal aracı bileşiklerin mevcudiyeti (mediatör) 

ile bunların çeşitli fungal oksidatif enzimlerin etkileşimlerine, pH, 

sıcaklık gibi çevresel faktörler de bağlıdır. Tipik olarak lakkaz 

mediatörlerinin kullanılmasındaki en büyük engel, yüksek üretim 

maliyetleridir bu nedenle enzimatik muameleleri çoğu zaman ekonomik 

olarak olanaksız hale getirmektedir (Schlosser, 2020). 

Spesifik olmayan katalitik etkileri nedeniyle lakkazlar farklı kimyasal 

yapılara sahip sentetik boyalarla kirlenmiş endüstriyel atık suların 

detoksifikasyonu ve renk giderimi için yüksek potansiyele sahiptir. 

Tekstil gıda, ilaç, matbaa, kağıt ve kimya endüstrilerinden kaynaklanan 

bu kompleks aromatik bileşikler arasında azo boyalar, trifenilmetan, 

indigo ve antrakinon boyalar gibi bileşikler bulunmaktadır. Sadece 

endüstriyel tekstil boyama proseslerinin yılda yaklaşık 280.000 ton 

ksenobiyotik boya bileşiğini atık su olarak tahliye ettiği tahmin 

edilmektedir (Jin ve ark., 2007). Ayrıca tekstil endüstrisi toplam 
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boyarmadde pazarının üçte ikisini oluşturmaktadır ve tekstillerin ıslak 

işlenmesi için büyük hacimlerde su ve kimyasallar tüketilmektedir. 

Kullanılan kimyasal reaktiflerin bileşimi, inorganik bileşiklerden 

polimerlere ve organik ürünlere kadar oldukça çeşitlidir. Boyalar 

kimyasal yapıları gereği ışığa, suya ve farklı kimyasallara maruz 

kaldıklarında solmaya karşı dirençlidirler ve çoğunun sentetik kökenli 

olmaları nedeniyle renklerinin açılması oldukça zordur (Zucca ve ark., 

2016). Toksisitelerine, potansiyel olarak kanserojen veya mutajenik 

etkilerine ek olarak bu bileşikler atık sularda artan biyokimyasal ve 

kimyasal oksijen talep seviyelerine neden olabilmektedir. Mevcut olan 

bu sorunlara rağmen boyalı atık suları arıtmak için kullanılan çoğu 

proses etkisizdir ve ekonomik değildir (Zucca ve ark., 2016). Bu 

nedenle lakkaz enzimlerine dayalı proseslerin geliştirilmesi şu anda 

endüstride kullanılan sentetik boyalar dâhil olmak üzere çeşitli 

kimyasal yapıdaki boyaları parçalama potansiyellerinden dolayı ilgi 

çekici bir çözüm olarak görünmektedir. Tekstil endüstrisinde lakkaz 

kullanımı çok hızlı artmaktadır çünkü yukarıda belirtildiği gibi tekstil 

atıklarının rengini gidermenin yanı sıra lakkaz tekstilleri ağartmak ve 

hatta boyaları sentezlemek için de kullanılmaktadır (Viswanath ve ark., 

2014). 

Yüksek redoks potansiyeli olan mantar lakkazları endüstriyel olarak 

kullanılan boyaların %70’ini oluşturan dirençli azo boyaların 

bozunması için kullanılmaktadır. Özellikle bu boyaların etkili 

bozunması lakkaz aracı bileşikleri eklenmeden (mediatör) bile elde 

edilebilmektedir (Wang ve ark., 2013). Örneğin, saflaştırılmış Trametes 

versicolor lakkazın azo boya olan amaranth ve Remazol brilliant blue 
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R’yi mediatör olmadan etkili bir şekilde renksizleştirdiği bildirilmiştir 

(Champagne ve Ramsay, 2005). Başka bir çalışmada ham ve 

saflaştırılmış Cerrena unicolor lakkaz ile azo ve ayrıca antrakinon 

boyalarının yeterli miktarda enzim kullanıldığında ve inkübasyon süresi 

uzatıldığında mediatör kullanmadan tamamen renk giderdiği 

gözlenmiştir (Michniewicz ve ark., 2008). Ayrıştırıcı bir mantar olan 

Podoscypha elegans’ın lakkaz ve düşük manganez peroksidaz aktivitesi 

ile tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan beş azo boyasının 

rengini giderdiği gösterilmiştir (Pramanik ve Chaudhuri, 2018). Birçok 

çalışmaya rağmen azo boyaların indirgenmiş ara ürünleri olan aromatik 

aminler orijinal boya bileşiklerinden daha toksiktir. Bu nedenle renk 

giderme derecesine ek olarak elde edilen bileşiklerin doğasını ve 

toksisitesini belirlemek çok önemlidir. 

Lakkaz enzimlerinin etkili atık su arımı için hareketsizleştirmesi 

(immobilizasyonu) yaygın kullanılan bir yöntemdir ve genellikle bu 

işlem enzimin yeniden kullanılabilirliğini ve biyokimyasal özelliklerini 

geliştirmektedir. Örneğin saflaştırılmış Trametes hirsuta lakkazın 

immobilizasyonu enzimin termal stabilitesini ve inhibitör toleransını 

artırarak triarilmetan, indigo, azo ve antrakinon boyalarının bozunma 

etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir (Abadulla ve ark., 2000). Bir başka 

örnekte azo boya amarantın yaklaşık %90’ı lakkaz mediatörünün 

varlığında Cyathus bulleri’den immobilize edilmiş lakkaz ile 

renksizleştirilmiştir (Chhabra ve ark., 2015). Lakkaz immobilizasyon 

işlemi için nanoteknoloji tabanlı destek malzemelerinin kullanımı 

çeşitli avantajlar sunmaktadır. Örneğin kontaminantın bozunması 
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serbest lakkaz veya diğer lakkaz immobilizasyon malzemelerine göre 

daha hızlı ve daha verimlidir (Schlosser, 2020).  

Birçok çalışmada rekombinant lakkazlar boya ve tekstil endüstrisinde 

atık sularının renk giderimi ve detoksifikasyonu için test edilmiştir. 

Myceliophthora thermophila ve Trametes trogii’den elde edilen ve 

Saccharomyces cerevisiae’de üretilen lakkazlar trifenilmetan, azo ve 

antrakinon boyalarının yanı sıra tekstil endüstrisi atık su numunelerinin 

rengini giderdiği gösterilmiştir (Herkommerová ve ark., 2018). Çoğu 

durumda reaksiyon karışımlarına 1-hydroxybenzotriazole (HBT) 

mediatörü eklendiğinde renk giderme oranları artmıştır. Bunun yanında 

antrakinon gibi bazı boya bileşiklerinin azo boyalarının bozunması için 

lakkaz aracısı olarak görev yapabildiği bildirilmiştir (Senthivelan ve 

ark., 2016). 

Kâğıt hamuru ağartma işlemleri hamurların klor bazlı kimyasallarla 

işlenmesiyle elde edilmektedir. Bu süreçte akut toksik, mutajenik ve 

kanserojen olabilen klorlu alifatik ve aromatik bileşiklerin oluşumuyla 

sonuçlanmaktadır. Son yıllarda enzimatik, çevre dostu, ağartma 

teknolojileri geliştirmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Lakkaz 

aracılı sistemlerin kullanımı hamurun biyolojik olarak ağartılması için 

potansiyel göstermiştir, ancak kullanımının uygulanabilirliği, ucuz bir 

mediatörün olmaması nedeniyle engellenmektedir (Taşpinar ve ark., 

1998). Ayrıca kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde lakkazların 

biyoremediatör rolü atık suyun alkalinitesi tarafından da 

engellenmektedir. Bu nedenle bu tür ortam şartlarına uyum sağlamış ya 

da geliştirilebilecek lakkazları belirlemek oldukça önemlidir. Yapılan 

bir çalışmada Coriolopsis gallica’dan elde edilen lakkaz kağıt hamuru 
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ve kağıt endüstrisinden gelen alkali atıkların renk gideriminde rol 

oynamıştır (Milstein ve ark., 1988). Lakkazların doğrudan 

klorsuzlaştırmayı ve klorofenollerin ve klorligninlerin çamaşır suyu 

atıklarından uzaklaştırılmasını etkileyerek kağıt hamuru ve kağıt 

endüstrisi atıklarının biyoremediasyonuna da uygulanabileceği 

gösterilmiştir (Viswanath ve ark., 2014). Kâğıt hamuru ve kâğıt 

endüstrisi için lakkazların diğer kullanımları arasında hamurun kappa 

sayısının azaltılması ve hamurun kâğıt yapım özelliklerinin 

iyileştirilmesi yer almaktadır. Fungal lakkazlar hamur fabrikalarından 

veya kloroligninler veya fenolik bileşikler içeren diğer endüstrilerden 

çıkan atıkların arıtılması için de kullanılabilmektedir (Viswanath ve 

ark., 2014).  

Lakkazlar bozunma veya polimerizasyon reaksiyonları ve kirletici 

fenolün doğal olarak oluşan fenollerle çapraz eşleşmesi yoluyla fenolik 

bileşikleri daha az toksik hale getirmektedir (Jeon ve ark., 2012). Son 

yıllarda farklı organizmaların endokrin sistemini bozan EDC (1-ethyl-

3-(3-dimethylamino propyl)-carbodiimide) molekülleri hakkında artan 

bir endişe vardır. Çünkü bu moleküller arasında bisfenoller ve ftalatlar 

gibi plastik endüstrisinde kullanılan sentetik bileşikler, antibakteriyel 

madde triklosan (TCS: Triclosan) ve noniyonik sürfaktan biyobozunma 

metaboliti nonilfenol (NP) bulunmaktadır. EDC’ler arıtılmış atık su 

atıklarında, yeraltı sularında ve ayrıca içme suyunda tespit edilmiştir ve 

kapsamlı araştırmalar bunların mantar enzimleri tarafından 

uzaklaştırılması üzerine yoğunlaşmıştır (Galazka ve Jankiewicz, 2022).  

Farklı kaynaklardan elde edilen lakkazlar (özellikle mantarlardan) 

endüstriyel atık suların arıtmasında biyoteknolojik uygulamalar için 
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birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. Geniş substrat özgüllüğü 

sergiledikleri için Kraft hamurunu ağartabilirler veya zeytin 

endüstrisindeki atıkları ya da kahve posası dahil olmak üzere birçok 

tarımsal yan ürünleri detoksifiye edebilmektedirler (Gonzalez ve ark., 

2013; Mayr ve ark., 2021). Örneğin bir mantar izolatı olan Flavodon 

flavus'dan elde edilen lakazının Kraft kâğıt fabrikası ağartma tesisinden 

çıkan atığın rengini giderdiği gösterilmiştir (Viswanath ve ark., 2014). 

Bir diğer örnekte Trametes villosa’dan saflaştırılan lakkaz enziminin 

endokrin bozucu bir kimyasal olan bisfenol A’yı parçaladığı 

gösterilmiştir (Fukuda ve ark., 2001). Endokrin sistemi bozucu etkisi 

olan nonilfenoller omurgalılarda doğal hormonların etkisini taklit etme 

potansiyelleri nedeniyle günümüzdeki önemli çevresel sorunlardan 

biridir (Soares ve ark., 2008). Bu kimyasallar endüstriyel proseslerde 

iyonik olmayan yüzey aktif cisimleri olarak yaygın şekilde kullanılan 

nonilfenol polietoksilatların (NPEO’lar) eksik biyobozunmasından 

kaynaklanmaktadır. Hem nonilfenoller hem de NPEO’lar, esas olarak 

atık su arıtma tesislerinin eksik çıkarılması nedeniyle çevreye 

boşaltılmaktadır. Nonilfenoller biyolojik bozunmaya ana 

bileşiklerinden daha dirençlidir ve bu nedenle atık su arıtma tesislerinin 

atıklarında ve nehirlerde bulunmaktadır (Mao ve ark., 2012). 

Hidrofobik olmaları nedeniyle yüzey suyu partikülleri ve tortuları 

tarafından emilme ve suda yaşayan organizmalarda birikme 

eğilimindedirler. Sonuç olarak nonilfenoller ciddi bir çevre ve insan 

sağlığı riski oluşturmaktadır. Yapılan bir çalışmada Clavariopsis 

aquatica’dan elde edilen lakkazların ksenoöstrojen nonilfenol’ü 

indirgediği kanıtlanmıştır (Sole ve ark., 2008).  
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Bir atık su kirletici grubu olan ksenobiyotiklerin Trametes versicolor, 

Myceliophthora thermophila, Pleurotus osteratus, Cladosporium 

sphaerospermum, Coprinus cinereus, Polyporus pinsitus, Panus 

tigrinus, Coriolus versicolor, Coriolopsis gallica ve Rhizoctonia solani 

gibi farklı mikrobiyal kaynaklardan gelen lakkazlar tarafından 

parçalandığı bildirilmiştir (Couto ve Herrera, 2006; Kumar ve Sharma, 

2019). Ayrıca lakkazlar kloro-ligninler ve fenolik bileşiklerin 

parçalanmasında kullanılabilmektedir. Atık sularda bulunan fenolik 

bileşiklerin bozunma, polimerizasyon veya çapraz bağlanma 

reaksiyonları yoluyla lakkazlar tarafından daha az toksik bileşiklere 

detoksifikasyonu birçok çalışmada rapor edilmiştir (Strong ve Claus, 

2011; Chen ve ark., 2022). Yapılan bir çalışmada yeşil zeytinlerde 

yetişen sekiz beyaz çürüklük mantarının fenolik içeriği yaklaşık %70-

75 oranında azalttığı tespit edilmiştir (Rahmanian ve ark., 2014). Bir 

başka çalışmada ağartma tesisi atığının Rhizomucor pusillus RM7 suşu 

ve Coriolus versicolor lakkazı tarafından detoksifikasyonunu 

bildirilmiştir (van Driessel ve Christov, 2001). Tüm bu mikrobiyal 

kaynaklardan elde edilen lakkazlar biyoremediasyon için bazı 

peroksitlerle birlikte kullanılmıştır. 

Biyosensör teknolojisinde lakkaz kullanımı esas olarak geniş bir 

fenolik aralığının saptanmasına izin veren geniş substrat aralığı 

özelliklerine göre geliştirilmektedir; ancak belirli bileşenlerin 

saptanmasını tespit etmek mümkün değildir. Başlıca lakkaz kullanan 

biyosensörler çaydaki katekoller, şaraptaki fenolik bileşikler ve atık 

sulardaki ligninler ve fenolleri tespit etmek için kullanılmaktadır 

(Rodríguez-Delgado ve ark., 2015). 
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3. TOPRAĞIN LAKKAZ ENZİMLERİ İLE 

BİYOREMEDİASYONU 

Toprak mikroorganizma, bitki ve hayvan türleri gibi biyoçeşitlilik 

dengesini sağlamada rol oynamaktadır ve ayrıca dünyadaki yaşam için 

gıda, yakıt, mineral ve malzeme kaynağı sağlamadaki merkezi rolü 

nedeniyle ekosistemler ve sosyoekonomik olarak insan yaşamı için 

gereklidir. Toprak fizikokimyasal özellikleri korunduğu takdirde bir 

filtre görevi görerek sera gazı emisyonlarının düzenlenmesine (iklim 

düzenlemesi) ve suyun temiz olmasına yardımcı olmaktadır. Bununla 

birlikte endüstriyel büyüme, nüfus artışı ve tüketicilerin yaşam tarzı, 

toprağın fizikokimyasal özelliklerini etkilemektedir. Bunun sonucunda 

biyoçeşitlilik ve tarım mahsulleri için verimli toprak yüzeyi 

azalmaktadır. Geçen yüzyıldan bu yana endüstriyel büyümenin kirlilik 

seviyesi ile doğrudan bir ilişkisi olmuştur ve bu karmaşık kirliliklerden 

topraklar etkilenmiştir. Bu sorunlar erozyona ve kimyasal kirliliğe 

neden olarak dünyanın doğal dengesini değiştirmektedir. Toprak 

kirliliğinin ilerlemesini yavaşlatmak için çok sayıda biyolojik, 

fizikokimyasal ve termal arıtmaya dayalı farklı stratejiler kullanılmıştır 

(Kumar ve Sharma, 2019). Biyoremediasyon endüstriyel ya da evsel 

atıklarla kirlenmiş kirli toprakların rehabilitasyonu için en verimli, 

uygun maliyetli ve çevre dostu yaklaşımlardan biri olmasının yanında 

genellikle kimyasal ve fiziksel iyileştirme teknolojilerine kıyasla daha 

etkilidir. Bu yöntem mikroorganizmaların karbon ve besin kaynağı 

olarak farklı molekülleri kullanarak metabolizmalarına uyum sağlama 

yeteneğinden yararlanmaktadır. Bu anlamda uyum sağlamış 

mikroorganizmalar ve onların metabolik mekanizmaları toprak 
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kirlenmesini azaltmak için kirleticileri parçalayabilir veya değiştirebilir 

(Kumar ve Sharma, 2019). 

Toprak biyoremediasyon prosesi de temel olarak farklı enzim veya 

enzim komplekslerinin sıcaklık, pH ve tuzluluk aralığı gibi belirleyici 

çalışma koşulları altında çeşitli substratlar üzerinde aktivite kabiliyetine 

dayanmaktadır (Viswanath ve ark., 2014). Enzimlerin oksidasyon 

sürecini veya kirletici topraktaki aktivitelerini sağlamak için özel olarak 

uyarlanmış hücre dışı enzimler  (termostabiliteyi ve pH/proteaz 

direncini iyileştirmek için glikosilasyon veya disülfit bağları gibi) 

kullanılması gerekmektedir (Strong ve Claus, 2011; Pardo ve 

Camarero, 2015; Stanzione ve ark., 2020). Lakkazların çok yönlü 

fonksiyonel yapıları kirleticileri polimerize etmek için toprakta 

kullanılmasına izin verirken bu kirleticileri parçalamak için immobilize 

edilmiş lakkazların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Fungal 

lakkazların toprak sistemlerinde de çok çeşitli zararlı kirleticileri 

giderebildiği gösterilmiştir. Topraklardaki başlıca kirleticiler arasında 

poliaromatik hidrokarbonlar, halojenli bileşikler (kloro- veya 

bromofenoller, poliklorlu bifeniller, poliklorlu dibenzo-p-dioksinler, 

poliklorlu dibenzofuranlar), pestisit veya herbisid olarak kullanılan 

çeşitli zirai kimyasallar, etan, benzen, etilbenzen, ksilen, patlayıcılarda 

kullanılan 2-4-6 trinitrotoluen (TNT) gibi nitroaromatikler, aynı 

zamanda antibiyotikler bulanmaktadır. Bu zararlı atıklar tarımsal 

alanları etkilediği gibi kanserojenik/mutajenik etkilerinden dolayı insan 

sağlığını ve ekosistemi de olumsuz etkilemektedir. Lakkazların 

topraktaki bu zararlı maddelerin giderimi ile ilgili birçok çalışma 

bulunmaktadır (Viswanath ve ark., 2014; Kumar ve Sharma, 2019). 
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Özellikle serbest veya immobilize edilmiş tam hücrelerin kullanıldığı 

biyoremediasyon farklı seçicilikleri nedeniyle topraktaki kirliliğin 

giderilmesi veya azaltılması için kullanılmıştır. Bunlardan ticari 

Trametes versicolor lakkazı emülsiyon elektrospinleme yoluyla üretilen 

üç tip lakkaz taşıyan elektrospun fibröz membran ile PAH kirlenmiş 

toprağının iyileştirilmesi için test edilmiştir. Bu sistem fenantren, 

floranten, benz(a)antrasen ve benzo(a)pirenin sulu çözeltide topraktan 

serbest lakkaz veya membran adsorpsiyonu ile yapılan işlemlere 

kıyasla çok daha kısa yarı ömürle oldukça verimli bir şekilde 

uzaklaştırıldığını göstermiştir (Kumar ve Sharma, 2019). Ayrıca beyaz 

çürüklük mantar Panus conchatus’tan saflaştırılmış lakkaz test 

edildiğinde topraktaki oksijen konsantrasyonunun ve pH’nın insektisit 

diklorodifeniltrikloroetan'ın (DDT) bozunması üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Zhao ve Yi, 2010). Çünkü lakkaz 

uygulaması toprakta artan oksijen konsantrasyonu ve pH 2.5-4.5 

aralığında etkisini arttırmıştır. DDT ile kirlenmiş toprağın beyaz 

çürüklük mantarı Flammulina velutipes ve bu organizmadan 

saflaştırılmış lakkaz ile birlikte yapılan uygulamada yalnızca mantar 

veya lakkaz enziminin kullanımına kıyasla daha hızlı ve verimli olduğu 

gösterilmiştir (Fan ve ark., 2013). Ayrıca sterilize edilmiş ve sterilize 

edilmemiş topraklar arasında önemli bir fark gözlenmezken bu da 

toprakta bulunan mikroorganizmaların DDT’yi gideremediğini 

düşündürmektedir. T. versicolor’un düşük nem ve organik madde 

içeriğine sahip steril olmayan kalkerli killi toprakta klorlu herbisit 

atrazinin bozunması için kullanılabileceği gösterilmiştir (Kumar ve 

Sharma, 2019). Doğal petrol yataklarından ve fosil yakıtların 
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kullanımından kaynaklanan polisiklik aromatik hidrokarbonların da 

lakkazlarla bozunduğu bulunmuştur (Bressler ve ark., 2000).  

Lakkazlar klorlu fenoller ve anilinler gibi toprak kirleticilerini 

topraktaki organik maddelere bağlayabilir ve böylece ksenobiyotiklerin 

biyolojik mevcudiyetini ve toksisitesini azaltabilmektedir (Viswanath 

ve ark., 2014; Schlosser, 2020). Serbest ve immobilize Trametes villosa 

lakkazın 2,4-diklorofenol’ü (2,4-DCP) verimli bir şekilde dönüştürdüğü 

ve test topraklarını bu bileşikle değiştirildiğinde toprak organik 

maddesine bağladığı gösterilmiştir (Ahn ve ark., 2002). T. versicolor ve 

Rhizoctonia praticola’dan elde edilen lakkazların ayrıca çeşitli klorlu 

fenolleri ve aromatik aminleri fenolik hümik bileşiklere bağladığı da 

gösterilmiştir (Jean-Marc, 1992). Toprakta 14C-işaretli 

pentaklorofenolün (PCP) bozunmasında tüm mantar T. versicolor ile 

yapılan deneylerde 14C-işaretinin bir kısmının topraktaki organik 

maddeye geçici olarak bağlandığını ancak bu kısmın daha sonra mantar 

tarafından etkileşime uğradığını ve mineralize edildiğini gösterilmiştir 

(Tuomela ve ark., 1998). Ticari T. versicolor lakkazın hayvan 

beslemede yaygın olarak kullanılan ve gübre uygulamasıyla tarım 

arazilerine salınan bir antibiyotik olan sülfadimetoksin ile kirlenmiş 

kumlu tınlı toprağın biyoremediasyonunda potansiyeli olduğu 

gösterilmiştir (Singh ve ark., 2015). Lakkaz ve lakkaz-mediatör 

sistemleri uygulandığında sülfadimetoksinin ekstrakte edilebilir 

fraksiyonunda önemli bir azalma tespit edilirken bu da kirleticinin 

toprağa bağlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca turba ilavesiyle 

topraktaki organik madde içeriği arttırıldığında dönüşümde artış 

gözlemlenmiştir. Bir başka çalışmada T. versicolor lakkazı 14 farklı 
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antibiyotiğin aynı anda uzaklaştırılması için test edilmiştir. 

Sülfonamidler ve tetrasiklinler esas olarak lakkaz oksidasyonu ile 

giderilirken kinolonların toprağa lakkaz aracılı adsorpsiyonu rapor 

edilmiştir (Kumar ve Sharma, 2019).  

Beyaz çürüklük mantarı Trametes hirsuta’dan elde edilen lakkaz 

alkenleri oksitlemek için kullanılmıştır (Niku-Paavola ve Viikari, 

2000). Oksidasyon enzimin önce birincil substratın oksidasyonunu 

katalize ettiği reaksiyona bir mediatörün eklendiği ve daha sonra 

oksitlenen mediatörün ikincil substratı alkeni karşılık gelen keton veya 

aldehite oksitlediği iki aşamalı bir işlemle gerçekleştirilmiştir. Substrat 

oksidasyonuna ek olarak lakkaz topraktaki humik asit sentezine benzer 

bir süreç olan toprak hümik maddelerine bağlanarak toprak 

kirleticilerini de immobilize hale getirebilmektedir (Ahn ve ark., 2002). 

Bu şekilde immobilize edilebilen ksenobiyotikler, 3,4-dikloroanilin, 

2,4,6-trinitrotoluen veya klorlanmış fenoller gibi klorlu fenoller ve 

anilinler dâhil fenolik bileşikleri içermektedir. İmmobilizasyon 

ksenobiyotiklerin biyolojik mevcudiyetini ve dolayısıyla toksisitelerini 

azaltmaktadır. Mayada üretilen bir lakkaz olan Pichia pastoris lakkazın 

bakır içeren aktif bölgesi ile bir elektrot arasındaki elektron transfer 

oranını iyileştirmek için bölgeye yönelik mutagenez ile tasarlanmıştır 

(Gelo-Pujic ve ark., 1999). Rekombinant lakkazlar belirli 

biyoremediasyon proseslerinin etkinliğini artırmak için faydalı bir 

şekilde tasarlanabilmektedir (Pardo ve Camarero, 2015; Stanzione ve 

ark., 2020). 

Kirlenmiş toprağın mantarlar ve enzimleri tarafından işlenmesi, sulu 

ortamlar ve sıvı sistemlere göre daha zordur. Bunun nedeni enzimlerin 
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genellikle toprak organik maddesine veya kile bağlanmasının 

ekstraksiyon ve aktivite ölçümlerini zorlaştırması hatta imkânsız hale 

getirmesi ve dolayısıyla enzim performansının değerlendirilmesini 

büyük ölçüde engellemesidir (Viswanath ve ark., 2014). 

Biyoremediasyon çalışmalarının çoğu organik kirleticilerle dolu, yapay 

olarak kirlenmiş topraklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bununla 

birlikte steril olmayan ve yerinde koşullar altında mantarların 

kullanılması deneyleri potansiyel olarak bir alan ölçeğine aktarılabilir 

hale getirmek için önemlidir. Lakkaz üreten mantarların kontamine 

toprağa aşılanması en uygun biyoremediasyon yöntemi gibi 

görünmektedir (Viswanath ve ark., 2014). Çünkü izole edilmiş veya 

heterolog (ya da rekombinant) olarak üretilmiş enzimlerin kullanımı 

büyük ölçekte ekonomik olarak mümkün değildir. Bunun için çam 

kabuğunun toprağa mantar yayılımı için umut verici bir ortak substrat 

olduğu gösterilmiştir. Başarılı bir saha ölçekli deney örneği olarak 

klorofenoller, kreozot, TNT, petrol hidrokarbonları, organoklorlu 

bileşikler ve hatta poliklorlu dioksinler ile kirlenmiş toprağın 

biyoremediasyonu ligninolitik mantarlarla gerçekleştirilmiştir 

(Viswanath ve ark., 2014; Kumar ve Sharma, 2019; Schlosser, 2020). 

SONUÇ 

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük çevre sorunlarından biri 

toprak, su ve havanın zehirli kimyasallarla kirlenmesidir. Sanayileşme 

ve tarımda pestisitlerin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte çevrenin 

kirlenmesi daha ciddi bir sorun haline gelmiştir. Lakkazlar çeşitli 

biyoteknoloji alanlarında umut vaat eden biyokatalizörlerdir ve 

biyoremediasyon uygulamalarına uygunlukları yaklaşık 25 yıldır 
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araştırılmaktadır. Lakkaz üreten organizmalar veya bunların enzimleri 

ile sahada veya pilot ölçekte uygulamaları yapılmıştır. Günümüzde en 

büyük küresel endişelerden biri olan antimikrobiyal direncin 

yayılmasını önlemek için antibiyotiklerin mantar lakkazları tarafından 

atık sulardan uzaklaştırılmasına yönelik artan miktarda araştırma 

yapılmıştır. Rekombinant olarak üretilen lakkazların yüksek üretim 

maliyetleri, genellikle büyük ölçekli biyoremediasyon uygulamalarında 

kullanımlarını engellemektedir. Bununla birlikte nanopartiküller 

kullanılarak lakkaz immobilizasyon çalışmalarındaki son gelişmeler, 

örneğin iyileştirilmiş çalışma ömrü ve stabilizasyon gibi umut verici 

sonuçlar sunmuştur. Böylece muhtemelen biyoremediasyon için 

rekombinant lakkazların proses ölçeğinde kullanılmasını mümkün hale 

getirmektedir. Lakkazlar immobilizasyon, mutasyon, mediatör 

kullanımı gibi stabilite ve aktiviteyi arttırıcı sistemler ile daha etkin 

biyoremediasyon süreçlerinde rol oynama potansiyeli göstermektedir. 

Ayrıca etkili biyoremediasyon için amaca uygun lakkaz üretici 

organizmaların keşfedilmesi; yenilikçi, verimli, ucuz maliyetli lakkaz-

biyoremediasyon stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Mantar yetiştiriciliği üretimin iç koşullarda yapılması, çevresel 

koşullardan direkt olarak etkilenmemesi, üretim süresinin kısa ve birim 

alandan elde edilen gelirin yüksek olması, mantar üretiminde 

kullanılabilir tarımsal atık materyalin bol olması nedeniyle giderek 

yaygınlaşan kârlı bir tarımsal üretim faaliyetidir (Grimm ve Wösten, 

2018). 

Mantar yetiştiriciliğinde en önemli konu sağlıklı, verimli ve pazar 

değeri yüksek ürün yetiştirmektir. Bu hususların yerine getirilebilmesi 

için mantar yetiştirirken belirli koşulların sağlanması ve yetiştiricilikte 

karşılaşılan sorunların çözülmesi gerekmektedir. Hijyenik önlemlerin 

alınmaması, üretim materyallerinin istenildiği gibi olmaması, gelişim 

koşullarının uygun olmaması gibi birçok sorunun yanında 

hastalıklardan ve zararlılardan kaynaklanan etkilerin oluşturduğu 

sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Mantar yetiştiriciliğinde ekonomik 

açıdan üreticiyi zor durumda bırakan hastalıklar, mantarın pazar 

değerini düşürdükleri gibi verim ve ürün kayıplarına neden olan fungal, 

bakteriyel ve viral hastalık etmenleridir (Öztürk ve ark., 2017). 

1. KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUN OLAN 

FUNGAL HASTALIKLAR  

A) Örtü Toprağında Görülen Fungal Hastalıklar 

• Örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum spp.)  

Etmen taksonomik olarak Ascomycota bölümü, Sordariomycetes sınıfı, 

Hypocreales takımı, Hypocreaceae familyası içerisinde yer almaktadır. 
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Cladobotryum spp.cinsine ait C. dendroides, C. mycophilum, C. 

protrusum ve C. varium türleri kültür mantarları ve doğadaki mantarları 

enfekte etmektedir (Gea ve ark., 2021). 

Etmenin neden olduğu örümcek ağı hastalığı kültür mantarını etkileyen, 

dünya çapında önemli verim ve kalite kayıplarına yol açan bir hastalık 

olarak bilinmektedir (Carrasco ve ark., 2017). 

Patojen toprak kökenli bir fungustur ayrıca %90’ dan fazla nem, 18°C’ 

den yüksek sıcaklıklar ve suyun yoğunlaşması bu etmenin gelişimini 

teşvik etmektedir. Etmenin konidileri iki veya üç bölmeli, hyalin ve dik 

olarak oluşmaktadır ve konidioforlar basit veya dallı yapıda 

görülmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Cladobotryum spp. (A) konidiofor yapısı, (B) konidi yapısı (Poldmaa, 2011) 
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Şekil 2. Cladobotryum spp. (A-B) mantarlarda oluşturduğu enfeksiyon, (C) PDA 

ortamında 3 günlük izolat, (D) 25 günlük izolat, E) bölmeli konidiler 

(Muhammad ve ark., 2019) 

Etmen ilk olarak örtü toprağı üzerinde küçük beyaz lekeler olarak 

görünmekte ve daha sonra ince gri-beyaz miselyumları kültür 

mantarlarına yayılmaktadır. Etmenin miselyumları kültür mantarının 

başlığını, gillerini kaplamakta ve sonunda mantarın bütün meyve 

aksamını çürütmektedir. Bu fungusa karşı genç mantarlar tam gelişmiş 

olanlardan daha hassastır. Etmenin oluşturduğu ağın içerisinde 

kaybolan mantarda koyu kahverengi sıvı damlaları oluşmaktave keskin 

kötü bir koku yayılmaktadır (Şekil 3). Etmenin miselyumları 

olgunlaşma ile birlikte pembeye veya kırmızıya dönmektedir (Şekil 2). 

Bu patojen hava yoluyla taşınan sporlar, işçiler ve bulaşık örtü 

malzemesi yoluyla yayılmaktadır. Yabani mantar türleri de bu etmen 

için konukçuluk yapabilmektedir. Kompost malzemesi olarak 

kullanılan mahsul sonrası bitki artıklarının yetersiz pastörize edilmesi 
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patojenin gelişimi ve üremesi için iyi bir ortam görevi görebilmektedir 

(Anonymous, 2021a). 

 

Şekil 3. Enfekteli mantarların (A) genel görüntüsü, (B) mantar başlığını kaplamış 

etmen (Potocnik ve ark., 2010) 

• Yaş kabarcık hastalığı (Mycogone perniciosa)  

Kültür mantarlarında yaş kabarcık hastalığına sebep olan M. perniciosa 

etmeni Deutermycotina sınıfı, Moniliales takımı, Hyphomyceteae 

familyası içerisinde yer almaktadır. Etmenin konidioforları kısa ve 

dallı, konidileri ise oval, bölmesiz veya iki bölmeli ve nispeten kısa 

ömürlüdür. Klamidosporlar veya aleurosporlar küremsi ve parlak 

renktedir. Patojenin miselyumu başta yoğun ve keçe benzeri bir 

yapıdadır (Şekil 4) (Kouser ve ark., 2015). 
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Şekil 4. M. perniciosa etmenine ait (A) miselyum,(B) tek hücreli konidi, (C) 

konidiofor, (D) klamidospor yapıları (Kouser ve ark., 2015) 

Mycogene perniciosa PDA ortamında bol miktarda yün benzeri 

topaklanmış miselyum yapısı oluşturmaktadır. Ortamdaki havai 

gelişme yer yer yoğun ve seyrek olabilmektedir. Besiyerindeki koloni 

rengi ise başta beyaz iken, zamanla soluk kahverengine dönüşmekte ve 

24 °C’ de 12-14 gün içerisinde koyu kahve rengini almaktadır (Şekil 5) 

(Kouser ve ark., 2015). 
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Şekil 5. M. perniciosaetmeninin (A) PDA ortamındaki, (B) MEA ortamındaki 

görüntüsü (Kouser ve ark., 2015) 

Hastalık etmeni, primordium formundaki mantarları enfekte ettiğinde 

mantarlar anormal şekilde gelişmektedir ve meyve gövdesinde beyaz 

tüylü miselial örtü görülmektedir (Hsu ve Han, 1981). Daha sonra 

mantarların şapka yüzeyinde kehribar rengi damlacıklar oluşmaktadır. 

Bu belirtiyi gösteren mantarlar şiddetli deformasyona uğramaktadır. 

Deforme olmuş mantarlar birleşmekte ve şekilsiz yığınlar oluşturarak 

yumruk şeklinde gelişmektedirler (Şekil 6). Mantarlar normal 

büyüklüğe ulaştıktan sonra kalın sap oluşumu gözlenebilmektedir. 

Hastalıklı mantar gövdesinin tamamı önce beyaz misellerle, daha sonra 

ise kahverengi misellerle kaplanarak çürüme meydana gelmektedir 

(Sharma ve Kumar, 2000). A. bisporus türlerinin ise bu hastalığa karşı 

oldukça hassas oldukları bildirilmiştir (Umar ve ark., 2000). 
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Şekil 6. M. perniciosa ile (A) bulaşık mantarlar, (B) Etmenin mantarda sebep olduğu 

anormal şekil (Anonymous,  2021b; Li ve ark., 2019) 

• Kuru kabarcık hastalığı (Verticillium fungicola)  

Verticillium fungicolafungusu Agaricus spp.ve Pleurotus spp.türü 

kültür mantarlarında kuru kabarcık hastalığına neden olarak önemli 

verim kayıplarına yol açmaktadır. Ascomycota bölümü, 

Plectosphaerellaceae familyası, Verticillium cinsi içerisinde yer alan 

etmenin, kültür mantarında hastalık yapan iki varyetesi (V. fungicola 

var. fungicola ve V. fungivola var. aleophilum) bulunmaktadır (Gams 

ve Zaayen, 1982; Gea ve ark., 2021). 

Etmen MEA ortamında 20 °C’ de yaklaşık 10 gün içerisinde 2-3 cm 

çapına ulaşabilmektedir. Besiyerindeki koloniler soluk beyaz, krem 

renkli ve pamuksu bir görüntüye sahiptir (Şekil 7).  Konidioforlarındik 

yapılı ve kalın çeperli, konidilerin ise küre şeklinde başçıkları olup, 

uzun elipsoidal veya silindirik yapıya sahip oldukları bildirilmiştir 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plectosphaerellaceae&action=edit&redlink=1
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(Şekil 8). Ayrıca etmen klamidospor bulundurmamaktadır (Gams ve 

Zaayen, 1982). 

 

Şekil 7. V. fungicola’ nın (A) PDA ortamındaki görüntüsü, (B) mantardaki simptomu 

(Gea ve ark., 2021). 

 

 

Şekil 8. V. fungicola’ nın(A) konidiofor, (B) konidi görüntüsü (Zare ve Gams, 2008) 

Hastalığın simptomları enfeksiyonun meydana geldiği zamana göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Mantar taslağının oluşmaya başladığı 

pinning adı verilen aşamada hastalanan mantarlar bir ampul şeklini 

almaktadır (kalın sap ve çok küçük bir başlık) veya şekilsiz bir mantar 

dokusu kütlesine dönüşmektedir. M. perniciosa hastalığından farklı 

olarak bu kitle çürümemekte ve üzerinde sıvı damlaları oluşmamakta 
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ayrıca herhangi bir koku salınımı da görülmemektedir. Kuru kabarcık 

hastalığına yakalanmış mantarlar kuru kalmakla birlikte kösele bir 

yüzeye sahip olmaktadır (Şekil 9). Bu sebeple adına kuru kabarcık 

denmektedir. Mantarların daha sonraki aşamalarda enfeksiyonu 

iseşapkanın düzensiz gelişimine neden olmaktadır. Olgun mantarlar 

hastalandığında, şapkada grimsi kahverengi ölü renk lekeleri 

belirmektedir. Mantar dokusunda büyüyen bu lekeler nem oranı 

yükseldikçe üzerlerinde grimsi bir küf tabakası oluşmaktadır. Etmenin 

oluşturduğu lekeler parlak, nemli, kahverengindedir ve bu lekeleri 

bakteri lekelerinden ayıran fark ise ölü renk ve iç içe büyüme olarak 

bildirilmiştir. Etmenin sporları sinekler, akarlar, personel ve filtre 

edilmemiş hava yoluyla taşınabilmektedir (Anonymous, 2021b). 

 

Şekil 9. Verticillium spp. etmeninin (A) olgun bir mantar şapkasındaki belirgin 

lekeleri, (B) oluşturduğu lekelenme ve deformasyon, (C) pinning 

aşamasında oluşturduğu enfekte mantar meyve gövdesi (Anonymous, 

2021b) 
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B) Kompostta görülen fungal hastalıklar  

• Sarı küf hastalığı (Chrysosporium spp., Sepedonium spp.) 

Hastalık genellikle kompost ile örtü toprağı arasındaki kısımda 

başlangıçta sarı misel benekleri şeklinde görülmektedir (Şekil 10). Bu 

misel toplulukları 1-2 cm büyüklüğüne kadar ulaşmaktadırlar. Bazen bu 

misel topluluklarının bir araya gelmesi ile çok sayıda sarı yığınlar da 

oluşmaktadır. Mantarların hasadını takip eden birinci veya ikinci 

haftadan itibaren hijyenik önlemlerin alınmaması durumunda, çok 

sayıda ölü mantar dokuları oluşmakta ve verim bir anda düşmektedir. 

Bu durum, sarı küfün yaptığı en önemli zarar şekli olarak bildirilmiştir 

(Wuest ve Bengston, 1982;  Howard ve ark., 1994). 

 

Şekil 10. Sarı küf hastalığının komposttaoluşturduğu (A) enfeksiyon başlangıcı ve  

(B) enfeksiyonun ilerlemiş halinin görüntüsü (Anonymous, 2021b) 

• Zeytin yeşili küf hastalığı (Chaetomium spp.)  

Kültür mantarlarında sıkça rastlanılan bir fungal sorun olan zeytin 

yeşili küfü hastalığına neden olan türler Chaetomium olivaceum ve C. 

globosum’ dur. Ascomycota bölümü, Sordariomycetes sınıfı, 

Sordariales takımı ve Chaetomiaceae familyasına mensup bu etmenin 

kompost içinde yüksek miktarda bulunması durumunda üründe verim 

düşüklüğüne sebep olmaktadır (Anonymous, 2021b). 
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Zeytin yeşili küf etmeninin miselyumu grimsi beyaz renktedir ve 

büyümenin erken bir aşamasında mantar miselyumu ile 

karıştırılabilmektedir. Bir süre sonra beyaz, kabarık küfün üzerinde bir 

iğne büyüklüğünde zeytin yeşili küf püstülleri belirmektedir. Bu 

püstüller zamanla koyulaşarak bulaşık bölgelerdeki kompost 

siyahlaşmakta ve bu alanda küf ile rutubet kokusu hakim olmaktadır 

(Şekil 11). Püstüllerde oluşan sporlar rüzgâr, böcekler, personel 

kıyafetleri ve diğer nesnelerle kolaylıkla taşınmaktadır. Zeytin yeşili 

küfü, düşük kaliteli kompostun bir göstergesi olarak bildirilmiştir. 

Ayrıca etmen oluşumunun ana nedeni pastörizasyondan sonra 

kompostta kalması istenmeyen amonyak miktarı ve kompostta kontrol 

dışı oluşan amonyak ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Anonymous, 

2021b). Bu özellikleri ile birlikte etmenin ısıya toleranslı olduğu ve 60 

°C' de 6 saat yaşayabildiği, etmen oluşumunun kompostlama sürecinde 

oksijen eksikliği ile desteklendiği bildirilmiştir. Bu durumun ise 

kompostun çok ıslak olması veya aşırı ısınma sırasında oluştuğu 

bildirilmiştir (Anonymous, 2021a). 
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Şekil 11. Zeytin yeşili küf hastalığının kompost üzerinde (A) başlangıç ve (B) ileri 

dönem belirtileri (Anonymous, 2021b) 

• Mürekkep şapka hastalığı (Coprinus spp.)  

Coprinus spp. etmeni Basidiomycota bölümü, Agaricomycetes sınıfı, 

Agaricales takımı, Agaricaceae familyasına mensup bir fungustur. 

Kültür mantarlarında mürekkep şapka hastalığına sebep olan türler 

Coprinus comatus ve Coprinus niveus türleridir. Coprinus spp. cinsinin 

miselleri ince ve gri-beyaz renkli olmakla birlikte kültür mantarı 

miselyumlarından kolayca ayırt edilemezler (Şekil 12). Coprinus spp. 

gövdeleri genellikle örtü tabakası serildikten sonra ve kültür 

mantarından önce gelişmektedir. Bazen de kompostlama aşamasının 
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sonunda gözlenmektedir. Siyah sporları bulunan bu etmen genellikle 

konik bir şekle sahiptir ve kültür mantarlarını siyah renge 

dönüştürmeleri ile tanınmaktadırlar (Anonymous, 2021a). 

Coprinus spp.’ nin bulunması kompostta serbest amonyak veya yüksek 

miktarda azot içeriğinin belirtisi olarak kabul edilmektedir. Yetiştirme 

odasında bu etmenlerin görülmesi fermantasyonun ve kompost 

pastörizasyon işleminin bozulması nedeniyle kompost kalitesinin düşük 

olduğunu göstermektedir. Bu durumun; kötü hammaddelerin kullanımı 

(eski gübre veya ısıtıldıktan sonra tamamen kuruyan gübre ve çürümüş 

ve çok eski saman), fermantasyon sırasında kompostun aşırı 

nemlendirilmesi veya kurutulduktan sonra kompostun 

nemlendirilmesinin geciktirilmesi, kompostlama işlemi sırasında fazla 

miktarda kanatlı gübresinin kullanılması, pastörizasyon işleminin yanlış 

yürütülmesi ve sıcaklık seviyelerinin bozulması gibi nedenleri 

bulunmaktadır (Anonymous, 2021b). 

Coprinus comatusfungusu kompostun içinden kaynaklanmaktadır ve 

örtü tabakası uygulanmadan önce veya sonra yüzeye doğru 

gelişmektedir. Yetiştirilme odalarında bu fungus görülmeden önce 

kendine özgü küflü ve biraz tatlı bir koku salınmakta olup, şapkaları 

dar, konik ve çan şeklinde genişlemektedir. Ayrıca fungus olgunlaşma 

ile birlikte kahverengi-kırmızıya dönen pullarla kaplanmaktadır (Şekil 

13). Coprinus niveus fungusu ise kompost yüzeyinde yaklaşık 30 °C' de 

gelişmektedir. Primordia 24 ile 36 saat içinde gelişmekte ve bir süre 

sonra olgunlaşmaktadır.C. comatus fungusunda olduğu gibi mantar her 

zaman kültür mantarından önce açmaktadır. Oluşacak koku ve spor 
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yükünün mantarları etkilememesi için ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir (Anonymous, 2021a). 

 

Şekil 12. Coprinus spp. fungusunun ilk gelişim dönemi (Anonymous, 2021b) 

 

 

Şekil 13. Coprinus spp. (A) olgun hali ve (B) son aşamasındaki görüntüsü 

(Anonymous, 2021b) 

C) Hem kompostta hem örtü toprağında görülen fungal hastalıklar 

• Alçı hastalıkları 

Botryotrichum piluliferum, Papulaspora byssina, Scopulariopsis 

brevicaulis, Scopulariopsis fimicola, Trichothecium roseum etmenleri 

kültür mantarları üzerinde alçı hastalığını oluşturan türlerdir 

(Anonymous, 2021a). 
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Scopulariopsis spp. Ascomycota bölümü, Sordariomycetes sınıfı, 

Microascales takımı, Microascaceae familyasına mensuptur. Etmenin 

besiyerinde oluşturduğu kolonilerin tozumsu dokuda olduğu 

bildirilmiştir. Etmenin kültür ortamında oluşturduğu renk türlere göre 

değişmekle birlikte genelde başlangıçta beyaz, daha sonra pembemsi 

kahverengi, devetüyü renginde olabilmektedir (Anonymous, 2021d).  

Scopulariopsis fimicola mantar kompostunda en sık karşılaşılan beyaz 

alçı küfüdür. Konidioforlar 4-5’ li gruplar halinde oluşmaktadır (Şekil 

14). Konidioforlar silindirik, tepeye doğru sivrilmekte ve düzensiz, U 

şeklinde dikotom bir dallanma göstermektedirler. Etmen 

kompostlamaaşamasının sonlarına yakın kompost yüzeyinde düzensiz 

beyaz, filamentli, havai bir gelişim ie görülebilmektedir. Spawning 

aşamasından sonra havai büyüme kaybolmakta ve beyaz küf kompost 

üzerinde görülmeye başlamaktadır (Şekil 15). Küf tabakası, örtü alanı 

boyunca gelişebilmektedir. Mantar kompostu üzerinde veya içinde 

oluşabilen benzer morfolojiye sahip diğer türler B. piluliferum ve T. 

roseum türleridir. Bu funguslar olgunlaştıkça renk farklılıkları 

görülebilmektedir. S. fimicola beyaz kalırken, B. piluliferum ten rengi, 

T. roseum gül ise pembesi bir renk almaktadır (Anonymous, 2021a). 
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Şekil 14. Scopulariopsis spp. (A) besiyerindeki görüntüsü, (B) konidi ve konidiofor 

yapısı (Anonim, 2021c) 

Scopulariopsis fimicola etmeninde bir süre kenarlar beyaz ve kabarık 

kalmaktadır. Daha sonra bu oluşum yavaş yavaş toz halini almakta ve 

alçı veya un lekeleri gibi görünmektedir (Şekil 15). Günümüzde beyaz 

alçı küfü nadiren görülmektedir ancak etmen kültür mantarları ile 

besinrekabetine girmesi sebebiyle mantar veriminin düşmesine 

sebebiyet vermektedir. Etmenin varlığı fermantasyon sırasında aşırı 

nemli kalmış kompostta oksijensiz alanların oluştuğu ve pH seviyesinin 

çok yüksek kaldığı anlamına gelmektedir (Anonymous, 2021b). 

 

Şekil 15. Beyaz alçı hastalığının kompostta oluşturduğu görünüm (Anonymous, 

2021b) 
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Kahverengi alçı küfü hastalığına sebep olan türler ise P. byssina ve S. 

brevicaulis funguslarıdır. Spawning döneminde yoğun, alçı benzeri 

beyaz küf lekeleri olarak görünmektedir. Etmen olgunlaştıkça 

koloninin merkezi kahverengiye veya turuncu-kahverengiye 

dönmektedir (Şekil 16). Fungus örtü tabakasının içinden büyümekte ve 

beyaz saçaklı karakteristik kahverengi yapılar geliştirmektedir (Şekil 

17). Ayrıca pH değeri 8 ve daha yüksek olan kompostta iyi geliştikleri 

bildirilmiştir (Anonymous, 2021a).  

 

Şekil 16. P. byssina etmeninin besiyerinde görünüşü (Anonymous, 2021e) 

Kahverengi alçı küfünün varlığının kompostlama aşamasının yanlış 

hazırlanması, aşırı nemli, birbirine yapışmış kompost yığınlarının 

varlığı ve yüksek pH seviyesi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

kompost pastörizasyonu esnasında gerçekleşen bir olumsuzluk ve 

spawning aşamasında hijyen koşullarının yetersizliği gibi sebeplerin 

kahverengi alçı enfeksiyonuna yol açabildiği bildirilmiştir 

(Anonymous, 2021c). 



TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR| 302 

 

 

Şekil 17. Kahverengi alçı hastalığının kompostta oluşturduğu görünüm (Anonymous, 

2021c) 

• Siyah bıyık küfü hastalığı (Doratomyces microsporum)  

Doratomyces microsporum Ascomycota bölümü, Sordariomycetes 

sınıfı, Microascales takımı ve Microascaceae familyasına üye bir 

fungustur. Etmen dışa doğru dallanan ve çok sayıda konidiofor taşıyan 

hiflerden oluşmaktadır. Konidioforlar kısadır ve uzun konidi zincirleri 

üretmektedir (Şekil 18). Bu küf samanların veya örtü malzemesinin 

yüzeyinde gri-siyah spor taşıyan kıllarla kolayca tanınabilmektedir. 

Yoğun şekilde istila edilmiş kompost, yüksek spor yoğunluğu 

nedeniyle griden siyaha dönmektedir Ayrıca sporların rahatsız 

edildiklerinde sigara dumanı gibi salındıkları bildirilmiştir. Siyah bıyık 

küfü selülotik bir fungus türüdür. Etmen, kompost uygun olmayan 

koşullarda oluşturulduğunda, spawning aşamasındaki karbon/nitrojen 

oranı (C:N) 18:1' in üzerinde olduğunda veya spawning dönemi 

sırasında kompost aşırı ısındığı zaman gelişmektedir.Ayrıca etmenin 

sporlarının insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olduğu rapor 

edilmiştir (Anonymous, 2021a). 
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Şekil 18. D. microsporum etmeninin (A-C) PCA, OA, PDA ortamlarındaki görüntüsü, 

(D-F) synnemata görüntüsü, (G) synnemata apikal detayı, (H-I) konidiler 

(Denis ve ark., 2016) 

• Kahverengi küf hastalığı (Oedocephalum glomerulosum ) 

Oedocephalum glomerulosum etmeninin dik, şeffaf ve bölmeli 

konidioforları bulunmaktadır (Şekil 19). Etmen başlangıçta gümüşi 

gridir, ancak sporlar olgunlaştıkça renk koyu ten rengi, bej veya açık 

kahverengine dönüşmektedir. Samanlar üzerindeki büyüme seyrek veya 

yoğun olabilmektedir. Örtü tabakası içinden yavaşça büyümekte ve 

pinning zamanına yakın görünmektedir. Bu fungusun sahip olduğu 

sporların alçı küflerinin pürüzsüz ve un benzeri yapısına kıyasla 

pürüzlü bir yapıya sahip oldukları bildirilmiştir. Kompostlama aşaması 

sırasında amonyak ve aminler elemine edilmezse bu fungusun 

gelişiminin teşvik edilmiş olunacağı tespit edilmiştir (Anonymous, 

2021a). 
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Şekil 19. O. glomerulosum (A-B) PCA ortamındaki koloni, (C) konidiofor, (D) 

başlangıç evresindeki konidi, (E) olgun konidi, (G) hifler, (H) konidi 

(Ghosta ve ark., 2016) 

• Ruj küfü hastalığı (Sporendonema purpurascens (Syn. 

Geotrichum candidum)) 

Sporendonema purpurascens fungusu Ascomycota bölümü, 

Saccharomycetes sınıfı, Saccharomycetales takımı, Dipodascaceae 

familyasına mensuptur. Etmen hem örtü hem de kompost üzerinde 

gelişerek kendine has kırmızı konidilerini üretmektedir (Şekil 20). 

Etmenin hifleri gençken şeffaftır, ancak olgunlaştıkça kahverengiye 

dönmektedir. Konidi bazipetal septasyon ve vejetatif hiflerin 

parçalanması ile üretilmektedir. Bu fungusun kültürde yavaş 
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büyümekte olduğu, oluşan büyümenin ise dağınık ve düzensiz kırmızı-

siyah bir pigment oluşturduğu bildirilmiştir (Anonymous, 2021a). 

 

Şekil 20. G. candidum(A)konidileri, (B) PDA ortamındaki gelişimi (Anonymous 

2021f) 

Ruj küfü kompostta spawn-run sırasında veya üretim sırasında örtü 

tabakasında belirmektedir. Etmen kültür mantarı miselyumundan 

kolayca ayırt edilememektedir. Saman veya örtü tabakası yüzeyinde 

kültür mantarı pinlerine benzeyen pamuksu beyaz toplar 

gelişebilmektedir. Sporlar olgunlaştıkça belirgin bir pembe ile kiraz 

kırmızısı bir renk geliştirmektedir. Ruj küfü etmeni genellikle 

kompostlamada kullanılan eski, kalitesiz tavuk gübresi ve fazla nemli 

kompost ile ilişkilendirilmektedir. Fungusun yavaş yayılma eğiliminde 

olduğu ancak gelişimi için elverişli şartlardaki kompostu kolaylıkla 

kolonileştirebildiği bildirilmiştir. Etmenin yayılması sporları ya da 

sporları yayan başka organizmalar tarafından gerçekleşmektedir. 

Spawn-run aşamasında ortaya çıkması verimi düşürebilmekte ancak 

hasat döneminde ortaya çıkması verimi etkilememektedir (Anonymous, 

2021a). 
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• Yalancı domalan hastalığı (Diehliomyces microsporus)  

Yalancı domalan hastalığı ticari kültür mantarı üretiminde sık 

karşılaşılan ve önemli verim kayıplarına neden olan bir hastalıktır 

(Howard ve ark., 1994). Hastalığa sebep olan Diehliomyces 

microsporus etmeni beyni andıran kıvrımlı askokarpların geliştiği 

kremsi beyaz miselyumlara sahiptir (Şekil 21). Etmen düz duvarlı 

askospor içerir ve herbir askospor bir yağ damlacığı içermektedir. 

Askokarplar saf kültürlerde nadiren oluşmakta ve genellikle A. bisporus 

mantar türünün spawn aşamasında gelişmektedir. Etmenden etkilenen 

alanlar dairesel olmakta ve genellikle zayıf büyüme göstermektedir. Bu 

tür alanların çevresindeki mantarların perdelerini erken açtıkları ve 

saplarının normalden daha kalın olduğu bildirilmiştir. Bu durumda 

mantarlarda daha sonraki kırılmaya kadar gelişme gözlenlenemeyeceği 

belirtilmiştir. Etkilenen bölgelerin altındaki kompost ıslak, batık ve 

kahverengi hale gelmekte ve spawn bazen kaybolmaktadır. Patojen 

üretim alanlarına ya saman içindeki çamurda, saman balyalarında ya da 

önceden istila edilmiş komposttan hava kaynaklı olarak giriş 

yapmaktadır. Etmen A. bisporus mantar türünün miselyumu ile eş 

zamanlı olarak büyümektedir ve thallusu belirli bir olgunluk seviyesine 

ulaştığında kompost boyunca askokarp oluşturmaktadır. Ayrıca 

patojenin primordiaların mantara dönüşmesini engelleyen metabollitler 

ürettiği varsayılmaktadır (Anonymous, 2021a). 

Bu hastalığı oluşturan miseller kompostun iç kısmında gelişme 

göstermektedir. Miselleri sarımsı beyaz renkte ve kalın ipliksi formda 

gelişmektedir. Daha sonra bu miseller örtü toprağı içine ve üzerine 
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yerleşerek düzensiz şekilli mantar yapıları oluşturmaktadır (Şekil 21). 

Yalancı domalan hastalığı mantar misellerinin gelişmesini 

durdurmaktadır. Etmen örtü toprağı içinde ve üzerinde geliştiği zaman 

deforme olmuş küçük mantarlara benzeyen yapılar şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Misellerin yığın olarak bir araya gelmesiyle oluşan bu 

yapılar başlangıçta sarımsı beyaz renkte olup, daha sonra kahverengiye 

dönüşerek mantar benzeri deforme olmuş yapılar oluşturmaktadır 

(Fletcher ve ark., 1989; Howard ve ark., 1994). 

 

Şekil 21. D. microsporus (A) komposttaki genel görüntüsü, (B) kompostta yaklaşık 

30 günde oluşan fungal görüntü (Nascimento ve Eira, 2007), (C) etmenin 

oluşturduğu kıvrımlı miselyum örtüsü (Anonim, 2021a) 

Yeşil küf hastalığı (Trichoderma spp., Penicillium spp.) 

Kültür mantarlarında yeşil küf hastalığına sebep olan etmenler 

Penicillium spp. ve Trichoderma spp. funguslarıdır. Penicillium 

cinsinin kültür mantarlarında yeşil küf hastalığına sebep olduğu bilinen 

türü Penicillium janczewskii’ dir. Penicillium spp. kültür mantarı 

yetiştiriciliği kapsamında ayrıntılı olarak araştırılmış bir konu değildir. 

Bununla birlikte Pleurotus spp., Shiitake mantarı gibi mantarlarda 

büyük zarara neden olabildiği bilinmektedir (Gea ve ark., 2021).  
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Trichoderma türlerinin gelişimi için optimum sıcaklık 22-26 °C olup 

özellikle pH değerinin 6’ nın altında olduğu substratlarda iyi bir 

gelişme göstermektedirler. Yüksek karbon oranı patojen gelişimini 

desteklediğinden dolayı spawn aşamasında normal komposttaki bu 

oranın 15:1 ya da 18:1 C:N olmasına dikkat edilmelidir (Anonymous, 

2021a). Ayrıca etmenin karbonhidratlar üzerinde iyi geliştiği ve bu 

anlamda misel sarımında kullanılmış tahıl tanesinin iyi bir besin 

kaynağı olduğu bilinmektedir (Gea ve ark., 2017). Sporulasyon, 

istiladan sonraki 10 gün içinde gözlemlenebilmektedir. Kompostta 

Trichoderma spp. etmeninin sebep olduğu hastalık belirtileri örtü 

toprağı yüzeyinde yeşil yamalar ve mantar şapkalarında kahverengi 

lekeler oluşması olarak tanımlanmıştır (Şekil 22) (Kosanovic ve ark., 

2020). Ayrıca etmen komposttaki örtü malzemesi üzerinde örümcek ağı 

hastalığına benzer simptomlar gösterebilmektedir. Patojen, mantar 

başlığına saldırarak Verticillium lekesi simptomlarıyla karıştırılabilen 

kırmızımsı veya mor-kahverengi bir renklenmeye neden olabilir. 

Pygmephorus sellnicki akarları, kompostta yeşil küf etmeninin 

varlığının kanıtı olarak bildirilmiştir. Bu akarlar Trichoderma sporları 

ve miselyumu ile beslenmekte ve büyük popülasyonlar 

oluşturabilmektedir. Kültür mantarları olgunlaştığı zaman bu akarlar 

genellikle şapka yüzeyinde toplanmaktadır (Anonymous, 2021a).  
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Şekil 22. T. aggressivum kültür mantarı yetiştirme ortamında genel görüntüsü 

(Anonim, 2021b) 

Trichoderma spp.’ ya ait T. aggressivum, T. citrinoviride, T. 

pleuroticola, T. pleuroti ve T. harzianum türlerinin kültür mantarlarında 

yeşil küf hastalığına sebep olan türler olarak tanımlanmıştır (Hatvani ve 

ark., 2017; Kim ve ark., 2012; Kim ve ark., 2016; Kumar ve ark., 

2017). Cinsin farklı türlerinin taksonomik yollarla tanımlanması zordur, 

bu nedenle moleküler tanılama gerektirmektedir (Kosanovic ve ark., 

2013; Samuels ve ark., 2002). 

Etmene karşı ekstra önlem gerektiren kritik zamanların spawning ve 

kompost paketleme zamanı olduğu belirtilmiştir. Hastalık genel olarak 

ekim sırasında ve sulama gibi işlemlerle yayılabileceği gibi haşere ve 

sinekler aracılığı ile de yayılabilmektedir (Kim ve ark., 2012; Mazin ve 

ark., 2019). 
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GİRİŞ 

 

DNA’nın ilk defa 1954 yılında keşfinden günümüze değin biyoloji 

biliminin kapsadığı her alanda genomik düzeyde çalışmalar 

yapılmaktadır. Bitkilerde genetik modifikasyonlar ilk olarak yaklaşık 

10,000 yıl önce Güneydoğu Asya’da kayıt edilmiştir (Raman, 2017). 

Genom biliminin gelişmesiyle birlikte sağlık, tarım gibi birinci sınıf 

önem derecesine sahip alanlarda da önemli derecede katkılarda 

bulunulmaktadır. Tarım alanında bitki verimliliği, biyotik ve abiyotik 

durumlara karşı dirençliliği tarımın normal koşullar altında 

sürdürülebilirliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu sebepledir 

ki tarih boyunca insanlar bitkisel hastalıklara, iklim koşullarına daha 

dirençli, daha fazla tohum veren ve daha verimli bitkilerde ıslah 

konusunda tarım biliminde ciddi katkılar sağlamışlardır.  

Bitki ıslahında başarı verimli ve kalıcı genetik varyasyonlarla 

sağlanmaktadır. Son 70 yıl baz alındığında, bitkilerdeki genetik 

varyasyonlara neden olan başlıca etmenler irradyasyonlar ve 

kimyasallar neden olmuştur. Modern genetik biliminin gelişimiyle 

birlikte özellikle son 10 yılda çeşitli genom düzenleme teknolojisi 

alanındaki yenilikçi yaklaşımlar tarım bilimlerinin gelişiminde de 

önemli rol oynamaktadır. Ziraatte tarım zararlıları, patojenler, iklim 

koşulları, stres gibi etmenler bitkilerde verimliliği önemli ölçüde 

düşürmektir. Bu tür olumsuz durumlara karşı daha verimli ve dirençli 

modifiye edilmiş tohumlar ve bitkiler üretmek modern genetik 

biliminin konusu olmuştur. Gen mühendisliğinde son yıllardaki 

geliştirilen gen düzenleme mekanizmaları ile etik açıdan hala tartışma 
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konusu olsa da daha dirençli, verimli tohumlar ve bitkiler elde 

etmemize olanak sağlamaktadır.      

1. BİYOTEKNOLOJİDE SIKÇA KULLANILAN GENETİK 

ARAÇLAR 

Genom düzenleme teknolojileri; genomda gen replasman, insersiyon, 

delesyon, mutasyonlar, tek nükleotid polimorfizmleri, oluşturmak için 

kullanılmaktadır. Gen mühendisliği teknolojisinde geliştirilen yeni 

teknikler ile birlikte ziraat alanında istenilen ortam koşullarına uygun, 

verimli bitkilerin ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Şu ana dek 

geliştirilmiş sıkça kullanılan nükleaz aktivitesine ve hedef spesifik olan 

biyoteknolojik araçlar başlıca; meganükleazlar, ZFN (Çinko Parmak 

Nükleazları), TALEN (Transkripsiyon Aktivatör Benzeri Efektör 

Nükleazlar) ve CRISPR sistemidir (Şekil 1). Bu sistemler özetle hedef 

DNA bölgesinde nükleazlar tarafından çift zincir kırıklarına sebep 

olarak bu bölgelerde gen düzenlemeye neden olmaktadırlar. Çift zincir 

kırığına maruz kalan DNA’da onarım için çeşitli mekanizmalar 

bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan biri homolog olmayan uç birleşim 

(NHEJ) mekanizması olup genel olarak hücrelerde G0, G1 fazlarında 

işlev görmektedir. Çok hızlı onarım yapabilmesi nedeniyle hata yapma 

kapasitesi fazla olduğu için NHEJ onarımından sonra 6-8 baz delesyon 

görülebilmektedir (Ran ve ark., 2013). Diğer bir mekanizma olan 

Homolog rekombinasyonda; hücrede DNA replikasyona uğradığı yani 

S fazından mitoz sonuna kadar işlev görmektedir. Homolog 

rekombinasyonda kesilen bölgenin homologunun buradaki bölge ile yer 

değiştirmesi esasına dayanmaktadır (X. Li ve Heyer, 2008). Bu 

sebepledir ki; genetik müdahalelerde mutant DNA bölgesinin 
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onarımında homolog rekombinasyon mekanizmasının aktive olması 

önceliklidir. 

 

Şekil 1. Başlıca dizi spesifik nükleaz aracılı genom düzenleme sistemleri. a) Çinko 

parmak nükleazları (Zinc Finger Nuclease, ZFN) elemanlarının şematik gösterimi. b) 

TALEN sistemi ve elemanlarının şematik gösterimi. c) CRISPR/Cas9 sisteminin 

yapısı ve etki mekanizmaları (Weeks ve ark., 2016) 

Yaklaşık olarak 12-40 bç uzunluğunda geniş bir tanıma bölgesi ile 

karakterize olan meganükleazlar, 2007 yılından beri (Pingoud ve Silva, 

2007) genom mühendisliği aracı olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Arkealarda, arkebakterilerde, bakterilerde, fajlarda, 

mantar, maya, alg ve bazı bitki türlerinde bulunmaktadır. Normal 

koşullarda, konak genomunda çift zincir kırığına sebep olarak buradaki 

onarım mekanizmasını kendi avantajı olacak şekilde kullanarak 

parazitik bir role katkı vermektedir.  Meganükleazların bilinen beş 

ailesi ailesi bulunmaktadır ve bunların içinde LAGLIDADG ailesi 

yapılan çalışmalarda en çok bilinen meganükleaz ailesidir (Chevalier 
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ve ark., 2005). Yapılan çalışmalarda bu aileye ait meganükleazlar 

genom mühendisliğinde sıkça kullanılmaktadır. LAGLIDAG ailesinin 

yapısal olarak iki farklı türü bulunmaktadır: I-CreI (tek motifli protein) 

ve I-ScI (çift motifli protein). Bu aileye ait proteinlerin; intronların 

eklenmesini katalize eden RNA maturaz ve intronları tanıyan ve 

intronların bulunduğu ekzon-ekzon bağlantısını tanıyan ve katalize 

eden endonükleaz işlevleri vardır (El-Sayed ve ark., 2017). 

Nükleaz aracılı diğer mekanizma olan ZFN’ler sekans spesifik DNA 

bağlanma domaini ve spesifik olmayan kesme domainin füsyonu ile 

tasarlanmış restriksiyon enzimidir (Şekil 2). Hedef bölgeyi tanıması her 

biri 3 bç uzunluğunda diziyi tanıyan 4-6 proteinin füzyonu ile DNA’ya 

bağlanması şeklinde olmaktadır (Urnov ve ark., 2010). DNA ayırımı 

için ise, Flavobacterium okeanokoites bakterisinden izole edilen 

(Akbudak ve Kontbay, 2017) FokI tip II restriksiyon enziminin 

katalitik domaininden yararlanılır. Katalik alan DNA ayırımında 

dimerize olması gerekmektedir ve iki yönlü kesim ile çift zincir kırığı 

meydana gelmektedir (Carroll, 2011). DNA hasar onarım 

mekanizlarından olan NHEJ mekanizması ile onarım sonunda kesim 

bölgesinde delesyonlar beklenmektedir.  
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Şekil 2. ZFN sisteminin gösterimi. a) ZFN mekanizmasında başarılı bir DNA kesimi 

için dimerize olan nükleazlar (FokI) ve hedef bölgelere bağlanan ‘’zinc finger’’ 

proteinleri (ZFP) b) ZFP’lerin tanıma dizileri ve DNA’ya bağlanma bölgeleri (Urnov 

ve ark., 2010). 

Genom mühendisliğinde ZFN’ye başka bir alternatif ve hedef spesifik 

olan TALEN (Transcription Activator Like Effector Nuclease) füzyon 

protein sistemidir:  bir tür bitki patojeni olan Xanthomonas cinsi 

bakterilerden elde edilen TAL efektörü DNA bağlanmasından sorumlu 

iken, FokI enzimi (Şekil 3) ise ZFN sisteminde de olduğu gibi DNA 

kesiminden sorumludur (T. Li ve Yang, 2013; Akbudak ve Kontbay, 

2017). TALE proteinleri 33-34 korunmuş tekrarlı amino asit dizisi 

içerir. Her tekrarın 12 ve 13. Pozisyonlarında ikili aminoasit (RVD, 

“repeat variable diresidue’’), hedef DNA dizisinde farklı bazları 

tanıyarak eşleşme sağlanmaktadır. TALE proteinleri hedef diziye 
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bağlanmasıyla birlikte FokI enziminin kesimine aracılık etmektedir (T. 

Li ve Yang, 2013). Kesim sonucunda oluşan çift zincir kırıkları ise 

NHEJ ya da HR mekanizmalarına aracılık ederek genom 

modifikasyonu sağlanmaktadır. 

 

Şekil 3. TALEN sistemi, her biri bir TALE DNA bağlama alanı ve bir FokI nükleaz 

alanı içeren iki monomerden oluşur. Fok1, çift sarmallı bir kırılma oluşturmak için 

dimerize olur (Malzahn ve ark., 2017). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda gen düzenleme araçlarından olan 

CRISPR/Cas sistemi oldukça popülerdir ve kullanılabilirliği açısından 

yaygınlaşmaya başlamıştır. CRISPR sistemi faj enfeksiyonu ve plasmid 

transferine karşı etki gösteren bakteriyel adaptif immün mekanizmadır 

(Ran ve ark., 2013; Doudna ve Charpentier, 2014). CRISPR/Cas 

sisteminin ilk olarak genom düzenleme aracı olarak kullanılması 

Jeneffer Duodna ve ekibi tarafından rapor edilmiştir. Bu keşifleri ile 

2020 yılında Emmanuel Charpenter ve Jeneffer Duodna Nobel Kimya 

ödülünü almışlardır. Bilinen dört tip CRISPR sistemi vardır. Bunlar 

içinde yaygın olarak kullanılan tip II CRISPR sistemidir (Wiedenheft 

ve ark., 2012; Chylinski ve ark., 2013). Tip II CRISPR/ Cas sistemi 

elemanları; tracrRNA (trans-aktive edici RNA), crRNA (CRISPR 

RNA), Cas9 enzimidir. tracrRNA ve crRNA füzyon halde olup bu 
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formuna gRNA (guide RNA) denir. tracrRNA türden türe değişiklik 

göstermesi itibariyle uzunlukları yaklaşık olarak 67 nükleotit 

uzunluğundadır ve Cas9 enziminin aktivasyonundan sorumludur. 

crRNA hedef diziye özgüldür ve CRISPR lokusundan transkribe edilir. 

Streptococcus pyogenes türünden elde edilen Cas9 enzimi ise çift zincir 

kırığına sebep olacak şekilde PAM (Protospacer Adjacent Motif) 

sekansı adı verilen özel bir diziden yaklaşık 3 nükleotit geriden kesim 

yapmaktadır. PAM sekansı çeşitli CRISPR sistemleride değişiklik 

göstermesine karşılık uzunluğu 2-6 nükleotit arasındadır (Nishimasu ve 

ark., 2014). En çok kullanılan CRISPR/Cas9 sisteminde PAM sekansı 

(NGG) 3 nükleotit uzunluğundadır. 

 

Şekil 4. CRISPR/Cas9 sisteminin genom düzenlemedeki başlıca uygulamaları. 

CRISPR/Cas9 sistemi DNA’da çift zincir kırığına aracılık ettiği için genom 

modifikasyonuna olanak vermektedir.   sgRNA (single guide RNA), PAM 

(Protospacer Adjacent Motif), NHEJ (Homolog olmayan uç birleşimi), HR (Homolog 

rekombinasyon) (Wan ve ark., 2021) 

Cas9 enziminin yapısı incelendiği zaman iki kesici birim ve bunları 

birbirine bağlayan hinge domaini bulunmaktadır. Bu kesici yapılardan 



TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 324 

 

biri olan HNH gRNA bağlı olan hedef diziden kesim yapmakta iken, 

diğer kesici yapı olan RuvC karşı zincirden kesim yaparak DNA’yı 

açmaktadırlar. CRISPR/Cas sistemi ile genomda başlıca; insersiyon, 

delesyon, indel mutasyonlar, polimorfizmler, gen replasmanı yapmakta 

kullanılmaktadırlar (Şekil 4) (Jiang ve Doudna, 2017; Sander ve Joung, 

2014; Chen ve ark., 2020).  

Bütün nükleaz aracılı gen düzenleme sistemleri incelendiğinde; 

CRISPR/Cas sisteminin tasarımı, maliyeti, kullanılabilirliği ve hedefe 

yönelik yüksek verimi ile diğer nükleaz aracılı gen düzenleme 

araçlarına göre daha avantajlıdır.  

2. NÜKLEAZ ARACILI GENOM DÜZENLEME TEKNOLOJİ-

LERİNİN TARIM BİLİMLERİNDE UYGULAMALARI 

Tarımda özellikle mısır, arpa, buğday, domates, tütün, pamuk gibi 

bitkilerde ıslah amacıyla genom düzenleme çalışmaları yapılmaktadır 

(Weeks ve ark., 2016). Bu sebeple en dirençli ve yüksek ürün verimi 

elde edilen bitkisel organizmaların ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 

Tablo 1’de gösterildiği üzere; birçok bitki türünde bu zamana dek farklı 

gen düzenleyici araçların kullanımıyla çalışmalar yapılmıştır (Weeks ve 

ark., 2016).  

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda; mısır, soya fasulyesi, buğday, 

pirinç, domates, arabidopsis, pamuk, patates ve tütün gibi birçok bitki 

türünde protoplast izolasyonu yapılarak bunları genom düzenleme 

araçları ile transfekte ederek bitki verimliliklerinin arttırılması üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Buradaki çalışmaların uygulanan tekniklerin 

amacı; tek protoplast izolasyonu ile CRISPR/Cas9 transfeksiyonundan 
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sonra kararlı transformantları yeniden oluşturmak için kullanılmıştır 

(Woo ve ark., 2015; Lin ve ark., 2018; El-Mounadi ve ark., 2020). Bu 

da bitkilerde verimliliği arttırmak için bitki zigotları gen düzenleme 

araçları ile dönüştürmek için farklı bir yaklaşım olmuştur (El-Mounadi 

ve ark., 2020).  

Başka bir çalışmada ise; domateslerde giberellik asit sinyalini negatif 

olarak düzenleyen bir gen olan DELLA geninde Lor ve ekibi (Lor ve 

ark., 2014) östrojen-indüklenebilir promoter altında TALEN kullanarak 

mutasyon meydana getirerek giberellik asitin artan tepkisi ile daha 

verimli domates eldesi için örnek çalışma yapmıştır (Khandagale & 

Nadaf, 2016). Bununla birlikte Ito ve ekibi 2015 yılında yaptıkları bir 

çalışmada domateste kırmızı pigmentasyondan ve olgunlaşmasından 

sorumlu olan RIN geninde yaptıkları CRISPR/Cas9 aracılıklı 

mutagenez sonucunda bu genden meydana gelen mutasyonda domates 

gelişiminin yavaşladığı ve pigmentasyonda azalma olduğunu 

gösterdiler (Ito ve ark., 2015). Patates bitkisinde yapılan bir çalışmada 

granüle bağlı nişasta sentazı (GBSS) CRISPR/Cas9 ile ‘’knock-out’’ 

edilerek özellikle ticari anlamda tercih edilen amilopektin nişastası 

üretilen patateslerin gelişimi sağlanmıştır (Andersson ve ark., 2017; El-

Mounadi ve ark., 2020). Bu çalışamalarla birlikte sadece bitki 

verimliliği ve dirençliliğinin esas alınmasından ziyade bitkilerde 

bulunan genlerinde tam olarak fonksiyonlarının ortaya çıkarılması için 

de genom düzenleme tekniklerinin kullanılması bu açıdan çok önem 

teşkil etmektedir.  

Bitkilerde patojen kaynaklı hastalıklar ürün miktarını, bitki 

verimliliğini ve direncini etkileyen en önemli faktörler arasındadır. 
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Mantarlar, zararlı böcekler, virüsler (geminivirüsler), bakterilerin 

oluştuğu biyotik stresler arasında sadece virüsler yıllık dünya çapında 

yaklaşık %10-15 oranında azalmaya neden olmaktadır (Mahy ve 

Regenmortel, 2009). Bu sebepledir ki immün açıdan dirençli bitkiler 

geliştirmeye yönelik birçok çalışma bulunmaktadır (Zaidi ve ark., 

2016). Ali ve ekibinin 2015 yayınladıkları bir çalışmada Nicotiana 

benthamiana türünede Cas9 enziminin ekspresyonunu sağlamışlardır 

(Zaidi ve ark., 2016). Ardından sarı yapraklı kıvırcıklı virüs (TYLCV) 

ile muamele edilmesinin sonucunda Cas9 enziminin TYLCV virüsünü 

hedeflediği ve mutasyonlar oluşturduğu gözlenmiştir (Ali ve ark., 

2015). Başka yapılan çalışmalarda ise begomovirüslerin Rep bağlama 

bölgeleri, domates sarı yapraklı kıvırcıklı virüs (TYLCV) ve pancar 

tepe kıvırcıklığı virüsleri ZFN’ler tarafından hedeflenip etkin sonuçlar 

alınmıştır. Bu sonuçlar viral girişimin gen düzenleyici araçlar 

tarafından engellendiği göstermektedir ve biyotik strese dirençli bitki 

türleri geliştirilebilir (Sera, 2005; Mori ve ark., 2013). 
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Tablo 1. Genom düzenleme teknolojilerin bitkilerde kullanıldığı bazı çalışmalar. 

(Weeks ve ark., 2016) 

 

 

Tür Nükleaz Referans 

Arabidopsis Meganükleaz Roth ve ark. (2012) 

 ZFN (Çnko Parmak Nükleaz) 

 

 

 

 
 

TAL efektör 

nükleazlar 
(TALEN), 

CRISPR/Cas9 

Lloyd ve ark. (2005); Osakabe ve ark. 

(2010); Zhang ve ark. (2010); Petolino ve 

ark. (2010); Even-Faitelson ve ark. (2011); 

Qi ve ark. (2013a); de Pater ve ark. 

(2013); Chen ve ark. (2014) 
 

Cermak ve ark. (2011); Christian ve ark. 

(2013) 
 

Li ve ark. (2013); Jiang ve ark. (2013); 
Feng ve ark. (2013); Mao ve ark. (2013); 

Feng ve ark. (2014); Schiml ve ark. 

(2014); Jiang ve ark. (2014a,b); Haun ve 

ark. (2014); Johnson ve ark. (2015); Gao 

ve ark. (2015a,b,c); Liu ve ark. (2015); 

Ning ve ark. (2015) 
 

Kanola ZFN Gupta ve ark. (2012) 

Pamuk Meganükleaz D’Halluin ve ark. (2013) 
Patates TALEN 

 

CRISPR/Cas9 

Nicolia ve ark. (2015); Clasen ve ark. 

(2015 

Wang ve ark. (2015b) 
 

Soya Fasülyesi ZFN 

TALEN 
CRISPR/Cas9 

Curtin ve ark. (2011, 2013) 

Haun ve ark. (2014) 
Jacobs ve ark. (2015) 

 

Tütün ZFN 

 
 
 
 
TALEN 

 

CRISPR/Cas9 
 

Wright ve ark. (2005); Maeder ve ark. 
(2008); Townsend ve ark. (2009); Cai ve 

ark. (2009); Petolino ve ark. (2010); Baltes 

ve ark. (2014) 
 

Cermak ve ark. (2011); Mahfouz ve ark. 

(2011); Zhang ve ark. (2013) 
Li ve ark. (2013); Jiang ve ark. (2013); 

Nekrasov ve ark. (2013); Gao ve ark. 

(2015a,b,c); Johnson ve ark. (2015) 
 

Domates TALEN 

CRISPR/Cas9 

Lor ve ark. (2014) 

Brooks ve ark. (2014); Ron ve ark. (2014) 
 

Arpa TALEN Wendt ve ark. (2013); Gurushidze ve ark. 

(2014) 
Mısır  Meganükleaz 

 

ZFN 
 

TALEN 

CRISPR/Cas9 

Gao ve ark. (2010); Djukanovic ve ark. 

(2013); Martin-Ortigosa ve ark. (2014) 
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SONUÇLAR 

Çeşitli genetik araçlarla (ZFN, TALEN, Meganükleazlar, CRISPR) 

genom düzenleme teknolojisi; bilimi, gıda üretimini ve toplumu 

etkileyebilecek olan büyük bir biyoteknolojik gelişmedir. Özellikle 

CRISPR-Cas9 teknolojisi, bitkileri biyotik ve abiyotik streslere karşı 

dayanıklı hale getirerek ve besin değerlerini ve verimlerini artırarak 

tarımda büyük bir potansiyele sahiptir. Tarımda yapılacak olan bu 

devrimsel nitelik taşıyan bu çalışmalar dünya nüfusunun gıda talebini 

karşılamak için gereklidir. Bu teknolojiyi tarım alanında ekin 

iyileştirmede etkili ve gelecek jenerasyonlar için kalıcı bir şekilde 

kullanabilmek için, bilim insanlarının bununla ilgili çeşitli 

biyogüvenlik ve toplumsal kaygıları ele alması gerekiyor. Özellikle 

genetiği değiştirilmiş bitkilerle ilgili düzenlemelerin yeniden 

değerlendirilmesine ve kamuoyunun bu bitkilerin özellikleri konusunda 

daha fazla aydınlatılması ve halkın eğitilmesine ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak; günümüzde yapılan bitkilerde yapılan genom düzenleme 

çalışmaları bitki fizyolojisini anlamak ve zor koşullara dirençli bitkiler 

üretebilmek içindir. Yakın gelecekte biyoteknoloji alanının da daha 

fazla gelişmesi ile birlikte tarım bilimlerinde nükleaz aracılı genom 

teknolojisi dünyadaki iklim değişikliği gibi majör sebeple meydana 

gelebilecek besin kıtlığına karşı verilecek mücadeleye yön verecektir.   
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GİRİŞ 

Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden virüslerdir. Adı “bakteri” ve 

“yutmak” anlamına gelen Yunanca “fajin” kelimesinden türetilmiştir. 

Bakteriyofajlar, yaşam döngülerini tamamlamak için konağın moleküler 

mekanizmasına bağlanan zorunlu parazitlerdir. Yüzlerce yeni virion, tek 

bir bakteri hücresinin içinde katlanır. Çoğu durumda, bakteriler bozunup 

parçalanır ve fajlar salınır (litik döngü) (Wdowiak ve ark., 2022). 

Filamentli fajlar f1, fd veya M13 gibi kronik fajlar, konakçı hücrelerini 

parçalamaz, ancak yeni viriyonları sürekli olarak salgılanır (Hay ve 

Lithgow, 2019). Sadece litik döngüye girebilen fajlara virülent, lizojenik 

(gizli) döngüye girebilenlere ise ılımlı (temperate) fajlar denir (Cisek ve 

ark., 2017). Lizojenik döngüde, viral genom bakteri kromozomlarına 

entegre olur, gizli kalır ve konakçı ile çoğalır (Domingo‐Calap ve ark., 

2016). Böyle bir entegre durum “profaj” olarak bilinir. Stresörler, 

örneğin kimyasallar, UV radyasyonu veya konak DNA'sındaki hasar, 

nesli tükenmekte olan konakçıdan kaçmak için litik döngüyü başlatabilir. 

Çoğu bakteriyofajın bakterileri yok etme konusundaki doğal yeteneği, 

onları çoklu-ilaç dirençli enfeksiyonlarla savaşmak ve hatta antibiyotik 

sonrası dönemde antibiyotiklerin yerini almak için harika bir aday haline 

getirmektedir (Jamal ve ark., 2019). 

Bir virionun (tek faj) ortalama boyutu yaklaşık 50 nm ila 200 nm'dir. 

Bununla birlikte, en büyük bakteriyofajlar 800 nm'den fazladır. Okyanus 

suyunda, bazen yaklaşık 1800 nm kuyruklu bakteriyofajlar gözlenmiştir 

(Cochlan ve ark., 1993). Bilinen tüm bakteriyofajların büyük çoğunluğu 

(%95'in üzerinde) tipik bir yapı tasarımını paylaşır, yani genetik bilgi 

(dsDNA), lifli bir sivri uçlu kuyruğun iliştirildiği bir ikosahedral kapsid 
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içinde depolanır. Kuyruk sivri ucunun uzunluğu ve sertliği, bunların 

Straboviridae familyasına (uzun ve kasılma kuyruk, örn., T4), uzun, 

kasılmayan kuyruk Caudoviricetes familyasına (örn., λ faj) veya kısa, 

kasılmayan kuyruklar Autographiviridae familyasına (örneğin T7) ait 

olduğunu gösterir (Dion ve ark., 2020). Kuyruk lifleri kuyruğa bağlıdır 

ve önemli bir pozitif yüke sahiptir. Başın önemli bir negatif yükü vardır. 

Bu tür bir asimetri, virionun kalıcı bir dipol momentiyle sonuçlanır. 

Caudoviricetes sınıfından çok daha az yaygın olan fajlar, lifli (örn. M13, 

fd) veya neredeyse küresel (izometrik) fajlardır (örn. MS2) (Baran ve 

Bloomfield, 1978). 

Yalnızca uygun ve yaşayabilir bir konakçıyı tanımak, viryonların 

çoğalmasını ve faj yaşam döngüsünün tamamlanmasını sağlar. Bu 

nedenle, sıklıkla çok adımlı bir “tanımlama” süreci kullanılır. 

Caudoviricetes durumunda, ilk tanıma elektrostatik etkileşimlere dayanır 

- pozitif yüklü kuyruk lifleri, bakterilerin negatif yüklü yüzeyine çekilir. 

Konak tanıma adımları, uygun konakçıyı ayırt eden spesifik reseptör 

bağlayıcı proteinleri kullanır. Bu seçicilik, fajların konağını 

algılamasının temelini oluşturur (Wdowiak ve ark., 2022).  

Bakteriyel patojenleri, özellikle gıda zincirindeki E. coli O157:H7'yi 

etkisiz hale getirmek için kullanılan mevcut dekontaminasyon 

stratejilerine rağmen, gıda kaynaklı enfeksiyonlar ve hatta E. coli 

O157:H7 ile kontamine olmuş gıdaların tüketimiyle ilişkili ölümler, 

dünya çapında düzenli olarak meydana gelmektedir (Vengarai 

Jagannathan ve ark., 2022). Önemli halk sağlığı endişelerinden biri, gıda 

kaynaklı patojenlerde, özellikle E. coli'de antibiyotik direncidir. Yeni 

antibiyotiklerin bulunmayışı ve çoklu dirençli bakteriyel patojenlerle 
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mücadelede geleneksel stratejilerin etkisizliği, bizi bakteriyofajlar gibi 

alternatif kontrol stratejileri aramaya zorlamaktadır. Son yıllarda birçok 

gastroenterit salgını taze meyve ve sebzelerle ilişkilendirilmiştir. 

Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC), en yüksek hastaneye yatış 

oranlarına neden olan gıda kaynaklı ilk beş patojen arasındadır 

(Machado-Moreirave ark., 2021). Yeşil yapraklı sebzelerde mikrobiyal 

kontaminasyon tarlada, işleme ve depolama sırasında ve tüketimden 

hemen önce meydana gelebilir. Ek olarak, Shiga toksini üreten E. coli 

(STEC) ile bağlantılı taze sebzelerin kullanımıyla ilişkili birçok salgın 

olmuştur. Yeşil yapraklı sebzeler arasında, ıspanak ve marul, enterik 

patojen salgınlarında en sık görülenlerdir (Tyagi ve ark., 2019; Bhullar 

ve ark., 2021; Pacios‐Michelena ve ark., 2022). 

Bu salgınların çoğunda kontamine tarımsal suyun mikrobiyal 

kontaminasyon kaynağı olduğu bildirilmiştir (Bhullar ve ark., 2021). 

Ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2021'de 19 ABD 

eyaletinde 47 kişinin E. coli O157:H7 salgın suşu ile enfekte olduğunu 

bildirdi (Pacios‐Michelena ve ark., 2022). Bu veriler, bu hastalıkları 

kontrol altına almak için tedavi aramanın önemini göstermektedir. 

Bakteriyofajlar ayrıca gıda maddelerinde ve ekipman ve temas 

yüzeylerinde bakteri yüklerini azaltmak için yararlıdır. Ayrıca, raf 

ömürlerini uzatmak için gıdalarda doğal koruyucu görevi görebilirler. 

Birkaç rapor, gıda yüzeylerindeki fajların ürünlerin kalitesini 

iyileştirdiğini göstermiştir (Hudson ve ark., 2010). Kısaca, bakteriyofaj 

teknolojisi, gıda üretiminin farklı aşamalarında, patojenlerin dağıtım 

gıda zincirlerine veya nihai ürüne girişini ve yayılmasını azaltmak ve 

kontaminasyonu en aza indirmek için bir güvenlik aracı olarak 
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kullanılabilir. Bununla birlikte, çevresel faktörlerin inaktivasyonu, şu 

anda faj kullanımının önündeki teknolojik engellerden biridir. 

Bakteriyofajlar, su, toprak ve hava dahil olmak üzere tüm ortamlarda bol 

miktarda bulunan doğal olarak oluşan bakteriyel virüslerdir. 

Antibiyotiklerin aksine, fajlar özellikle hedef bakterileri öldürür ve 

konağın sağlıklı mikrobiyotasını yok etmez (Silva ve ark., 2022). Faj K, 

faj LS2a, faj MSa ve faj øMR11 gibi birkaç faj suşu, hayvan 

enfeksiyonlarını önlemek veya tedavi etmek için test edilmiştir 

(Cristobal-Cueto ve ark., 2021). 

Bu nedenle, biyokontrol ajanları olarak seçilen fajlar, hedef patojenin 

çok çeşitli suşları üzerinde oldukça aktif olmalıdır. Konak özgüllüğü ve 

toksik olmaması nedeniyle, litik fajlar, antimikrobiyal dirençli 

patojenlerle savaşmak için alternatif bir çözümdür. Ayrıca kommensal 

bakterilere (faydalı bakteriler) zararsız olmaları gerekir. Bakteriyofajlar, 

gıda işlemede düşük pH'a, düşük veya yüksek sıcaklıklara, ultraviyole 

(UV) ışığa veya kimyasal maddelere maruz kalmaya karşı hassastır 

(Hussain ve ark., 2017). Bu nedenle bakteriyofajların gıda güvenliğini 

artırmaya yönelik başarılı uygulamaları için olası olumsuz koşullardan 

korunmaları gerekmektedir. Bunun için çeşitli yöntemler 

denenmektedir. Kapsülleme, fajların dış ortamdan korunması, aktif bir 

dağıtım platformu olarak hareket etmesi ve canlı fajların uzun bir süre 

boyunca sürekli olarak salınması gibi birçok amaca hizmet etme 

potansiyelini gösteren yöntemlerden biridir. Besin zincirinin hasat 

sonrası kısmında, kapsüllenmiş fajlar, fajları serbest bırakan bazı 

mikroorganizmaların kontrolü için daha iyi bir strateji sağlayabilir. 

Kapsüllenmiş faj parçacıkları, çevresel stres koşullarına karşı daha iyi 
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bir toleransa sahiptir. Bu nedenle, kapsülleme teknolojisi, önümüzdeki 

yıllarda bir yönetim yaklaşımı olarak gıda güvenliğinde bakteriyofajların 

potansiyelinden yararlanmada çok önemli bir role sahiptir (Pacios‐

Michelena ve ark., 2022). Faj kapsülleme, beklenen sonucu elde etmek 

için oral faj iletiminin zorluklarını ele almada büyük umut vaat 

etmektedir. Son zamanlarda püskürterek kurutma, hidrojellerle 

kapsülleme, jelleştirme, ekstrüzyon yöntemleri, lipozomlar ve 

nanoemülsiyonlar dahil olmak üzere çeşitli kapsülleme yöntemlerinden 

yararlanılmıştır (Xu, 2021). Mikrokapsülasyon, kapsüllenmiş fajın 

korunmasına ve gıda matrisine sürekli salınmasına izin veren başka bir 

stratejidir. Ramirez ve ark. (2018) polimerler olarak nişasta dekstrini 

kullanarak ME fajlarının E. coli O157:H7'ye karşı mikrokapsüllenmesini 

olumlu sonuç verdiğini bildirmiştir (Ramirez ve ark., 2018). 

Mikrokapsüllenmiş fajlar pH 3-7'de stabil olduğu, UV ışığı toleransını 

ve sıcaklık direncine sahip olduğunu ayrıca serbest fajların aksine 5 güne 

kadar domates yüzeyinde E. coli yükünü tespit edilemeyen seviyelere 

indirdiği bildirilmiştir (Xu, 2021). Mikrokapsüllenmiş faj T156, 4 ve 25 

°C'de yapay olarak kontamine süt ve kesilmiş marul üzerinde test 

edildiğinde daha fazla Salmonella inhibisyonu (%55-57'ye ulaşan) 

sağladığı gösterilmiştir (Li ve ark., 2021). 

Faj tedavisi son zamanlarda giderek daha fazla ilgi görmektedir; bu 

nedenle sakıncalarını giderme ve etkinliğini artırma çabaları önemli bir 

konu haline gelmiştir. Bu bağlamdaki temel yaklaşımlardan biri faj 

tedavisi ile sinerjistik etki gösterebilen yöntemlerin kombinasyonudur. 

Son yıllarda bakteriyofajların çeşitli bileşenlerle etkileşimini içeren 

çalışmalara literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmaların çoğu faj-
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antibiyotik sinerjisine dayanmaktadır. Ancak fajların bal (Oliveira ve 

ark., 2017) veya dezenfektanlar gibi farklı ajanlarla etkileşimi de rapor 

edilmektedir (Agún ve ark., 2018). Polifenoller şu anda patojenik 

mikroorganizmaların kontrolü için bir alternatif olarak kabul 

edilmektedir. Tayyarcan ve ark. (2019), faj ile çörek otu tohumlarından 

ekstrakte edilen fenolik bileşikler arasındaki etkileşimlerle 

antimikrobiyal potansiyeli artıran sinerjistik bir etki olduğunu 

bildirmiştir (Tayyarcan ve ark., 2019). 

1. DOMATES BAKTERİYEL HASTALIKLARINDA FAJ 

TERAPİ 

Fitopatojenik bakteriler domates üretiminde önemli ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Domateste benek, leke, solgunluk ve kanser hastalığı 

gibi domatese zarar veren önemli hastalıklara neden olmaktadır. Bu 

hastalıkların kontrolünde genellikle kimyasal yöntemler 

kullanılmaktadır. Ancak kimyasalların bakteri suşlarında direnç 

geliştirmesi, hedef olmayan mikroorganizmalara zarar vermesi ve çevre 

üzerindeki istenmeyen etkileri gibi dezavantajları, sürdürülebilir tarım 

için alternatif mücadele stratejilerine olan ilgiyi artırmıştır. Bakterileri 

enfekte eden virüs olan bakteriyofajların kullanımı, domatesin bakteriyel 

hastalıklarının kontrolünde dikkate değer bir alternatif sunmaktadır (Eski 

ve ark., 2022). 

Domates, Solanum lycopersicum L. (Solanaceae), yıllık 180 milyon 

tonun üzerinde üretimi ile dünyada en çok yetiştirilen sebzelerden biridir 

(Eski ve ark., 2022). Toplam domates üretiminin %31'ini tek başına Çin 

gerçekleştirirken, onu Amerika, Hindistan ve Türkiye takip eden diğer 

önemli üretici ülkelerdir. Üretimin büyük bir kısmı, bitkinin tüm 
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kısımlarında hasara neden olan biyotik ve abiyotik stresten olumsuz 

etkilenebilir (Elnaggar ve ark., 2018). Bitki gelişimi ve hasat sonrası 

depolama sırasında hastalıklara neden olan mikroorganizmalar, 

ekonomik kayıplara neden olan önemli biyotik faktörlerdir. 

Domateslerde hastalığa neden olan bakteri, mantar, virüs ve nematod 

dahil 60'tan fazla patojen bildirilmiştir. Bakteriyel benek (Pseudomonas 

syringae pv. tomato neden olduğu), bakteriyel leke (Xanthomonas 

perforans, X. gardneri, X. vesicatoria, X. euvesicatoria'nın neden 

olduğu), bakteriyel solgunluk (Ralstonia solanacearum, Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganenesis'in neden olduğu) domateslerde en 

çok yaygın olan hastalıklar (Jones ve ark., 2014).  Domates üretimi 

stresten, zararlılardan ve hastalıklardan olumsuz etkilenir ve hastalıklar 

hem kök sistemini hem de meyveyi etkiler. Böylece hastalıklar bitki 

büyümesini baskılayabilir ve meyve verimini ve kalitesini düşürebilir. 

Antibiyotikler ve bakır bazlı bileşikler, hastalıklarla mücadelede yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin kullanımı bakır bazlı 

bileşiklere göre daha sınırlı olsa da bunlar da kontrol stratejilerinin bir 

parçasıdır (Thayer ve Stall, 1962). Aşırı kimyasal kullanımı zamanla 

dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı ülkeler bakır 

bazlı bileşiklerin kullanımını kısıtlamış veya yasaklamıştır. 

Konvansiyonel yöntemler yerine bakteriyofajların kullanımı bakteriyel 

bitki hastalıkları için umut verici araçlardır (La Torre ve ark., 2018). 

Tarımsal uygulamalarda çevresel faktörlerin fajlar üzerindeki olumsuz 

etkilerini önemli ölçüde azaltacak koruyucu formülasyonların 

geliştirilmesi fajların tarla koşullarında stabilitesi ve etkinliği açısından 

önemlidir. Ayrıca faj terapi uygulamalarının güneşin UV radyasyon 

etkisinin az olduğu sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde 
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yapılmasının faj terapi etkinliğini arttırması için uygulama zamanının 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Domateste hastalığa neden olan en 

yaygın patojenler Pseudomonas, Ralstonia, Clavibacter ve Xanthomonas 

cinsine ait bakterilerdir (Balogh, 2002). 

2. BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIĞI 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), domateslerde 

bakteriyel kansere ve solgunluğa neden olan patojenik bir bakteridir. 

Cmm sadece domates bitkisini değil biber, mısır, bezelye, fasulye ve 

soğanı da enfekte eden kapsüllü, hareketsiz, gram pozitif ve aerobik bir 

bakteridir. Hastalık ilk olarak 1909 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde 

bildirilmiştir. Enfekte tohumların %1'den azı bile tarlada yaklaşık %60-

70 oranında ürün kaybına neden olabilir. Bitki kalıntıları, bitki dokuları 

ve kontamine tohumlar bakterilerin uzun mesafelere yayılmasına izin 

verir (Smith, 1910). Patojen toprakta 2-3 yıl canlı kalabilir. Yeşil 

domates meyvesinin yüzeyinde yaklaşık 1-3 mm çapında beyaz, küçük 

ve yüzeysel benekler belirir. Hastalık tohumlar tarafından bulaşır ve 

solmaya, bodurluğa, meyve veriminde azalmaya ve erken bitki ölümüne 

neden olur (Gleason ve ark., 1993). Yapılan çalışmalarda Cmm 

bakterileri üzerinde CMP1 and CN77 bakteriyofajları endolizin 

enzimleri ile yüksek etkinlik göstererek bakterileri litik olarak 

parçalamışlardır (Wittmann ve ark., 2010). 

Diğer bir bakteri ise Ralstonia solanacearum (Rs)’dir. Domateslerde 

bakteriyel solgunluk hastalığına neden olan bitki patojenik bir bakteridir. 

Patojen gram negatif, çubuk şeklinde, kapsülsüz bir bakteridir (Kelman 

ve Jensen, 1951). Hastalığın erken döneminde genç yapraklarda solma 

ve kuruma gibi belirtiler görülürken, hastalık ilerledikçe enfeksiyon tüm 
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bitkiye yayılarak ölüme neden olabilir. Bu belirtiler bazen bitki gelişimi 

sırasında ortaya çıkabilir ve sağlıklı görünen bitkilerde ani solmalara 

neden olabilir. Ayrıca bu hastalığın yaygın belirtileri arasında bitkilerin 

bodurlaşması da yer alır. Toprak ve su kaynaklı bu patojen konakçıya 

kök yoluyla nüfuz eder ve solmaya neden olur (Kelman, 1953). Yapılan 

çalışmalarda bu bakteri ve suşları üzerine yüksek etkinlik gösteren 

PE226 filamentli bakteriyofajı olduğu belirlenmiştir (Murugaiyan ve 

ark., 2011). Diğer bir çalışmada vRsoP-WF2, vRsoP-WM2 ve vRsoP-

WR fajlarının solgunluk hastalığı semptomlarını dikkate değer bir 

şekilde azalttığını bildirmiştir (Puapermpoonsiri ve ark., 2010). Ayrıca, 

ɸRSL1fajınında da bu bakterinin hücre yoğunluğunda hızlı bir azalmaya 

neden olduğu bildirilmiştir (Fujiwara ve ark., 2011). RsPod1EGY fajının 

ise hastalık belirtilerini tamamen baskıladığı gösterilmiştir (Elhalag ve 

ark., 2018). 

3. BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI 

Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst), bakteriyel benek hastalığına 

neden olan gram negatif, patojenik bir bakteri olup, yağışlı havalarda 

ciddi ekonomik kayıplara neden olan yaprak hastalıklarından biridir. 

Hastalık ilk olarak Tayvan'da Okabe tarafından bildirilmiştir (Okabe, 

1933). Yapraklarda 1-2 mm çapında küçük kahverengi lekeler sarı 

halkalarla çevrilidir. Hastalık ilerledikçe lezyonlar birleşir ve özellikle 

yaprak kenarlarında yanıklar oluşur. Pst, stomalar gibi doğal 

açıklıklardan yaprakların hücreler arası boşluklarına ulaşır ve daha sonra 

asemptomatik olarak çoğalır, yeşil domates meyvesini, yapraklarını ve 

saplarını enfekte eder. Son olarak nekrotik noktalar oluşturmakta ve 

olgunlaşmayı geciktirmektedir (Preston, 2000).   
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Pseudomonas syringae pv. tomato bakterisinin neden olduğu benek 

hastalığı ile mücadelede birkaç araştırma hastalıklı domateslerin hemen 

yakınından alınan toprak örneklerinden fajları izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. Yapılan bir araştırmada izole edilen 40 fajdan 4 tanesinin 

yüksek etkinlikle benek hastalığını önlediğini bildirmişlerdir. Etkili olan 

fajları PH10, PH17, PH33 ve PH40 olarak adlandırmışlardır fakat bu 

fajların genom analizlerini ve diğer karakteristik özelliklerini 

araştırmamışlardır (Cemen ve ark., 2018). Diğer bir çalışmada ise 

Pseudomonas syringae pv. tomato bakterisinin farklı suşları üzerine 

izole ettikleri faj karışımını uyguladıklarında en etkili olanının Pto21 fajı 

olduğu belirlenmiştir (Pedley ve Martin, 2003).  

4. BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI 

Domates bakteriyel lekesinin etken maddesi, en az dört Xanthomonas 

türünün (X. euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans ve X. gardneri) 

bir kompleksidir ancak son çalışmalar X. euvesicatoria ve X. perforans'ın 

tek bir tür olarak düşünülebileceğinin göstermiştir ( Jones ve ark., 2004). 

Bir dizi diferansiyel genotip üzerindeki virülanslarına dayanarak, dört tür 

(X. euvesicatoria'da T1, X. vesicatoria'da T2, X. perforans'ta T3 ve T4) 

tanımlanmıştır. Bu bakteriler ve bunların fajları ile ilgili yapılan 

çalışmalarda X. euvesicatoria için etkili olan fajların Kɸ1, Kɸ2, Kɸ3, 

Kɸ4, Kɸ5, Kɸ6, Kɸ7, Kɸ8, Kɸ9 olduğunu bildirmiştir (Gašić ve ark., 

2011). Başka bir çalışmada ise X. vesicatoria bakterisi için elde edilen 

fetkili fajların SfXv124t/1, SfXv124t/2, SfXv124t/3 olduğu 

gösterilmiştir (Kizheva ve ark., 2021). Yapılan diğer bir çalışmada ise 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria bakterisini yok eden 6 farklı faj 
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karışımının hem hastalığı önlediği hem de ürün gelişimini sağladığı 

bildirilmiştir (Obradovic ve ark., 2004).  

5. KİVİ BİTKİSİNDEKİ BAKTERİYEL ENFEKSİYON VE FAJ 

TERAPİ 

Kivi meyvesi yüksek antioksidan, vitamin, flavonoid ve mineral içeriği 

ile besin değeri yönünden zengin bir meyvedir ve kardiyovasküler 

hastalıkların ve hatta kanserin önlenmesi için mükemmel bir fonksiyonel 

gıda olarak konumlandırılır (Zhao ve ark., 2017). Kivi, dünya çapındaki 

toplam taze meyve üretiminin %0,2 ila %0,3'ünü temsil etmektedir. 

Tüylü kivi meyvesi (Actinidia deliciosa) tek başına yılda 1,8 milyon ton 

üretimi yapılmaktadır. Şili, İtalya ve Yeni Zelanda dünyanın en büyük 

kivi ihracatçılarıdır ve üçü birlikte ihracatın yaklaşık %80'ini temsil 

etmektedirler (Guroo ve ark., 2017). Kivinin yoğun üretimi, 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae gibi fitopatojenlerin ortaya 

çıkmasını kolaylaştırır. Bu bitkideki birincil bakteriyel patojen olan 

actinidiae suşu (Psa), yaklaşık 280 milyon ABD Doları tutarında 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu patojen, kivi meyvesindeki 

bakteriyel kanser hastalığının etiyolojik ajanıdır ve dünya çapında 

yaygın bir dağılıma sahiptir. Bu nedenle, bir pandemi olarak kabul edilir. 

Dünya çapında elde edilen farklı Psa izolatlarının genetik ve fenotipik 

analizine göre, mevcut pandemik salgından suş 3'ün sorumlu olduğu altı 

Psa suşu vardır ( McCann ve ark., 2017; Fujikawa ve Sawada, 2019).  

Psa bakteri suşlarının enfeksiyonlarını önlemeye yönelik birçok strateji 

denenmektedir. Bacillus subtilis, Pantoea aglomerans ve Lactobacillus 

plantarum gibi antagonistik bakterilerin kullanımını içeren biyokontrol 

stratejileri, in vitro koşullarda Psa'ya karşı umut verici sonuçlar 
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göstermiştir (Tontou ve ark., 2016); ancak, bu yaklaşımın ticari alan 

koşullarında Psa enfeksiyonunu kontrol etme etkinliği daha az 

uygulanabilmektedir (Monchiero ve ark., 2015). Bakteriyofaj stratejisi 

fitopatojenlere karşı kontrol ajanları olarak denenmektedir. Konak 

bakterileri öldürmeye yönelik özgüllükleri ve sonuç olarak bitkilerde 

disbiyoz üretme olasılığının azalması ve toksik olmayan ve kendi 

kendini kopyalayan doğaları, bitkilerde patojenik bakterileri kontrol 

etmek için fajları antibiyotiklere göre daha iyi bir konuma 

yerleştirmektedir (Doss ve ark., 2017).  

Pseudomonas syringae'nin farklı suşlarına karşı birçok bakteriyofaj 

bildirilmiştir. P. syringae pv actinidiae'ye karşı fajlar İtalya, Yeni 

Zelanda, Kore ve Çin'de izole edilmiştir (Flores ve ark., 2020). Tüm bu 

fajlar, in vitro koşullarda Psa'yı kontrol etme potansiyeli gösteren genel 

karakterizasyona tabi tutulmuştur. Daha yakın zamanlarda, Portekiz'den 

yapılan bir çalışmada bulunan faj phi6'nın, laboratuvar koşullarında kivi 

ağacı yapraklarının ex vivo testlerinde farklı Psa suşlarının bakteri 

konsantrasyonunu azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterilmiştir 

(Pinheiro ve ark., 2020).  

Şili’den yapılan bir çalışmada, kivi bahçesinden elde edilen 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae suşuna karşı 14 fajın etkinlikleri 

ve karakterizasyonu yapılmıştır. Bu çalışmaya göre karakterizsyonu 

yapılan bu 14 fajdan CHF1, CHF7, CHF17, CHF19, CHF21, ve CHF33 

fajının pH, sıcaklık ve güneşin radyasyonuna en iyi dayanan ve bu 

bakteri suşunu yok eden fajlar olduğu bildirilmiştir (Flores ve ark., 

2020). Genom analizleri yapıldığında bu fajların sekanslanmış 

genomları aralarında %96'nın üzerinde nükleotit özdeşliği paylaştığını 
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ortaya konulmuştur. Bunlardan iki çift (CHF1 ve CHF33; ve CHF17 ve 

CHF19) esasen aynı olan (>%99.9 özdeşlik) genom yapısına sahip 

olduğu bildirilmiştir. Farklı lokasyonlarda çok farklı fajların olduğu 

tahmin edilmektedir. Yeni fajların her geçen gün keşfedildiği ve 

yapılarının aydınlatıldığı birçok araştırma devam etmektedir. Bununla 

birlikte, bu fajların yüksek genomik benzerliklerine rağmen, bakteri 

kültürünü parçalamak için gereken süre veya çevresel koşullara farklı 

toleranslar gibi biyolojik özelliklerindeki farklılıkları olduğu 

bildirilmektedir. Bunun sebebinin fajların genomunda yer alan tek 

nükleotit polimorfizmler olduğu bildirilmektedir (Liu ve ark., 2014). 

6. SOYA FASULYESİNDE BAKTERİYEL LEKE VE 

SOLGUNLUK HASTALIĞI  

Soya fasulyesi patojenlerinin tür kompozisyonu üzerine yapılan izleme 

çalışmaları, bakteriyel hastalıkların belirgin bir kısmının Curtobacterium 

flaccumfaciens'in neden olduğu kahverengi yanık, bronz leke veya 

solgunluk olarak sunulduğunu göstermiştir. Bu Gram-pozitif bakteri türü 

fitopatojen olarak bilinmekle birlikte baklagillerin bakteriyel 

hastalıklarının ana etkenleri arasında değerlendirilmemiştir fakat son 

yıllarda yapılan kapsamlı araştırmalar, C. flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens (metnin devamında Cff) esas olarak fasulye ve soya 

fasulyesini enfekte ettiği gösterilmiştir (Osdaghi ve ark., 2020; 

Tarakanov ve ark., 2022). Cff, bitkinin damar sistemine saldırarak 

yaprak lekelerine, yanıklara, solmaya ve fidelerin ve yetişkin bitkilerin 

ölümüne neden olduğu gösterilmiştir. Bu bakterilere karşı kullanılan 

maliyeti yüksek bakterisitler hem mali hem de ekonomik yönden 

olumsuz etki göstermektedir. Bundan dolayı bakteriyel enfeksiyonlara 
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karşı biyolojik koruma, en umut verici ve yenilikçi yöntem olarak kabul 

edilmektedir. Mikrobiyal toplulukların doğal düzenleyicileri olan 

bakteriyofajların (bakteriyel virüsler) kullanımına özel önem 

verilmektedir. Spesifik bakteri türlerini ve suşlarını enfekte eden doğal 

fajları kullanan biyokontrol, yüksek özgüllük ve biyogüvenlik nedeniyle 

fitopatojenlerle mücadelede son derece çekici bir yoldur. Bu yöntemin 

ayrıca, bakteriyofajların aşırı özgüllüğü ve viral partiküllerin aşırı dış 

koşullara karşı düşük direnci ile ilişkili çeşitli sınırlamaları vardır 

(Holtappels ve ark., 2021). 

Rusyadan yapılan bir çalışmada Cff suşlarını (n = 10) enfekte eden fajlar 

sadece toprak numunelerinde bulundu. Plak morfolojisine ve konakçı 

aralığına bağlı olarak, izole edilmiş fajlar neredeyse aynı olduğu 

bildirildi. Bu faj ~48 nm çapında bir izometrik kapsid ile podoviral bir 

morfolojiye sahiptir. Kısa kuyruğun uzunluğu yaklaşık 23 nm'dir. 

Kuyruk, ~ 14 nm uzunluğundaki uzantılarla çevrilidir. Bu faj 18400 baz 

çiftinden oluşan çift sarmal DNA içermekteydi. Bu nedenle, faj 

morfolojisini dikkate alan evrensel terminoloji vB_CffP_Ayka adını 

önermiştir (Tarakanov ve ark., 2022). Ayka fajı Cff bakteri suşlarından 

sadece 6’sını (C086–C091) enfekte etme yeteneğine sahip olduğu 

deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmaya göre faj 

uygulamasının bir sonucu olarak, pozitif kontrol (enfekte kısım) ile 

karşılaştırıldığında, hastalığın ilerlemesi %32 ve %41 (sırasıyla 

enfeksiyondan 1 saat sonra ve enfeksiyonla aynı anda uygulama ile) 

azaldığı gösterilmiştir. Enfeksiyon sonrası faj kullanımı, bakteri ve fajın 

aynı anda uygulanmasına kıyasla daha az etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Bu durum, fajın kolayca ulaşamadığı hücreler arası 
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boşlukta patojenin gelişmesi ile açıklanabilir. Fajın etkili bir şekilde 

iletilmesi, yaprağın etkilenen bölgesine ulaşabilen bir faj 

formülasyonunun geliştirilmesini gerekmektedir. Faj uygulamalarının da 

hem çevresel hem de bakterilerin enfekte ettiği bitki hücrelerinde 

bulunduğu yere göre zorluklarının olduğu görülmektedir (Tarakanov ve 

ark., 2022). 

7. ŞEKER PANCARI BAKTERİYEL HASTALIKLARI VE FAJ 

TERAPİ 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) (eski adıyla 

Erwinia carotovorum subsp. carotovora) ve Pectobacterium 

betavasculorum birçok bitkide (şeker pancarı, patates, havuç, pırasa, 

lahana vs.) yumuşak çürük hastalığı etkenidir. Bu gram negatif bakteriler 

coğrafik olarak geniş bir iklim yelpazesinde salgına neden olmaktadır 

(Ashelford ve ark., 1999). Rusya’dan yapılan bir çalışmada Arno 160 fajı 

Pectobacterium carotovorum F160 = VKM 1247 = ATCC 15,713 = 

DSM 30,168 = LMG 5702 = ICMP 5702 = NCPPB 312T suşları 

bakteriyel konakçı olarak kullanılmış ve arno 160 fajının sadece 

Pectobacterium carotovorum F160 bakteri suşunu enfekte ederek litik 

olarak parçaladığını bildirmişlerdir. Arno 160 fajının 

karakterizasyonunu standart koşullar altındaki enfektivite deneyleri ile 

fajın hızlı adsorpsiyonunu, ardından oldukça uzun bir 50 dakikalık gizil 

dönem ve yaklaşık 70 pfu/hücrelik bir patlama (bakteri içinde çoğalma) 

boyutunu gösterilmiştir. Faj Arno 160'ın morfolojisi, transmisyon 

elektron mikroskobuyla gösterilerek, ikosahedral başlı (61 nm çapında) 

ve kısa, kasılmayan kuyruğu (12 nm) olan Podoviridae morfotip C1 

olarak sınıflandırılmıştır. Resmi terminolojiye uygun olarak, faj bu 
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nedenle vB_PcaP_Arno 160 olarak adlandırılmıştır (Shneider et al., 

2020). Çin’den yapılan diğer bir çalışmada yumuşak çürüklük 

hastalığına maruz kalan lahana tarlasından izole edilen bakteriofaj 

vB_PcaP_PP2 (PP2), bitki patojenik bakteri Pectobacterium 

carotovorum subsp carotovorum'u enfekte eden yeni bir öldürücü faj 

olarak bulunmuştur. PP2 fajının 47 proteini kodlayan 41.841 bp'lik çift 

sarmallı bir DNA'sı olduğu belirlenmiş ve transmisyon elektron 

mikroskobu ile Podoviridae ailesinin bir üyesi olarak tanımlanmıştır 

(Lim ve ark., 2017).  

Kore’den yapılan diğer bir çalışmada Pectobacterium carotovorum 

subsp carotovorum'u kontrol etmek için yeni bir öldürücü bakteriyofaj 

PM2 izole edildi. Bakteriyofaj PM2, P. carotovorum subsp 

carotovorum'un %48'ini ve P. carotovorum subsp brasilliensis'in 

%78'ini enfekte edebilmekte ancak atroseptikum, betavasculorum, 

odoriferum ve wasabiae izolatlarının hiçbiri PM2 ile enfekte olmadığı 

bildirilmişitr. PM2 fajının genom ve morfoloji çalışmaları sonucu bu 

fajın, Myoviridae familyasına ait olduğu ve büyük bir baş ve kasılma 

kuyruğu içerdiği bildirilmiştir. 291 açık okuma çerçevesini (ORF) ve 12 

tRNA'yı kodlayan 170.286 baz çiftli bir genoma sahiptir. Bakteriyofaj 

PM2 fajının T4 benzeri fajlarla yüksek düzeyde homoloji gösterdiği 

bildirilmiştir (Lim ve ark., 2015). 

Şeker pancarı ile farklı sebze ve meyveleri enfekte Pectobacterium 

carotovorum bakterisine yönelik araştırmalar devam ederken Sri 

Lanka’dan yapılan diğer bir çalışmada, karakteristik yumuşak çürüme 

semptomlarına sahip enfekte havuç örneklerinden izole edilen P. 

carotovorum vB_PcaM_P7_Pc (P7_Pc olarak kısaltılır) fajını keşfettiler. 
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P7_Pc bir miyovirüs olduğunu ve litik bir yaşam döngüsünün büyüme 

özelliklerini gösterdiğinin deneysel çalışmalarla ortaya koydular. Test 

edilen P. carotovorum suşlarının dördüne (P. carotovorum strains, 

C2B6, C2B7, and C2B8) ve bir Pectobacterium aroidearum (C1B3) 

suşuna karşı yüksek etkinlik ile onları litik olarak parçaladığı gösterildi. 

Bu faj ayrıca diğer ilgili fajlardan daha uzun bir gizli dönem (125 dakika) 

canlı kaldığı bildirildi; ancak bu, yüksek faj titresini (>1010 PFU/mL) 

etkilemedi. P7_Pc'nin genom analizinde, %50.34 G/C içeriği ile 147.299 

bp uzunluğunda olduğu belirlendi. P7_Pc genomunun tahmin edilen 298 

açık okuma çerçevesinden (ORF'ler), varsayılan işlevsel olanı 53 ORF 

olduğu belirlendi. Genomda yedi tRNA kodlayan gen tahmin edilirken, 

genomda lizojeni ile ilgili ürünleri kodlayan herhangi bir ana gen yoktu, 

bu da onun litik bir faj olduğunu doğruladı. P7_Pc genomu, Cronobacter 

fajları CR8 ve PBES02 ile sırasıyla %96.12 ve %95.74 ortalama 

nükleotit özdeşliğini paylaştığı bildirildi. Genomun filogenetik ve 

filogenomik analizleri, P7_Pc fajının Certrevirus cinsinin üyesi 

olduğunu ortaya çıkardı. Pectobacterium carotovorum bakterisini 

yüksek etkinlik ile yok eden ve uzun süre gün ışığı altında yaşayabilen 

fajların tespiti için araştırmalar devam etmektedir (Naligama ve 

Halmillawewa, 2022). Pectobacterium betavasculorum bakterisi ve 

buna yönelik faj çalışmaları henüz literatürde yer almamaktadır. Bu 

bakteri ve bu bakteriyi litik olarak yok edecek fajların keşfi 

beklenmektedir. 

SONUÇLAR 

Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden virüslerdir. Bakteriyofajlar, 

bakterileri hedef alarak, bakteri hücrelerinin içinde çoğalmak için 
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gereken materyalleri kullanırlar. Bu nedenle, bakteriyofajlar, tarım 

ürünlerinde, insan sağlığında ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında bakteri 

enfeksiyonlarının kontrolünde kullanılabilen bir terapötik araçtır. Bazı 

bitki patojenleri olarak bilinen bakterilerin kontrolünde biyolojik 

mücadele ajanları olarak bu bakterilerin bakteriyofajlarının 

araştırılmasına olan ilgi hızla artmaktadır. Özellikle bazı bakterilerin 

antibiyotiklere çoklu direnç geliştirmesi bakteriyel enfeksiyonlarla 

mücadelede bizleri yeni arayışlara yönlendirmiştir. Tarım ürünlerinde 

büyük hasat ve ekonomik kayıplarına neden olan bakteriyel hastalıklarla 

mücadelede önemli bir yöntem olarak faj terapinin önemli ve etkili 

olacağı öngörülmektedir. Çeşitli tarım ürünlerinin bakteriyel 

enfeksiyonlarına yol açan bakterilerin bakteriyofajlarının bulunması ve 

bulunan bakteriyofajların biyokimyasal karakterizasyonunun yapılması 

için araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Özellikle litik (bakteri 

hücresini parçalayan) fajların kullanılması faj terapinin temelini 

oluşturmaktadır. Lizojenik fajların kendi genetik materyalini bakteri 

genomuna entegre etmesinden dolayı zararlı etkilerinin olabileceği 

endişesi olması nedeniyle lizojenik fajların kullanımı sakıncalı 

görülmektedir. Bakteriyofajların kullanımındaki önemli sorunlardan bir 

tanesi de bakteriyofajların yaşam süreleridir. Fajların etkinlik 

gösterebilmesi için her fajın kendi yaşam koşullarının sağlandığı 

optimum pH, sıcaklık, UV radyasyonu altında kalma sürelerinin farklı 

olduğu yapılan analizlerle gösterilmiştir. En büyük sorun fajların güneş 

ışığı altındaki stabilitesinin çok kısa olduğudur. Ortala dayanma süreleri 

10-60 dk arasında değişmektedir. Dolayısıyla fajların UV altında 

stabilitesini artırmak için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fajları UV 

radyasyonunun zararlı etkisinden korumak için çeşitli kapsülasyon 
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yöntemleri denenmektedir. Kapsülleme, fajların dış ortamdan 

korunması, aktif bir dağıtım platformu olarak hareket etmesi ve canlı 

fajların uzun bir süre boyunca sürekli olarak salınması gibi birçok amaca 

hizmet etme potansiyelini gösteren yöntemlerden biridir.  Böylece daha 

uzun ömürlü ve etkinliği arttırılmış fajların tarım ürünlerinde bakterilerle 

mücadele daha etkili olacağı tahmin edilmektedir. Fakat şu ana kadar 

yapılan çalışmalarda bazı bakteriyofajların UV altında dayanma 

sürelerinin 5 güne kadar uzayabildiği görülmektedir. Her faj için bu 

sürenin uzatılmasının ya da UV ışığına karşı süresiz korunma sağlayan 

kapsüllerin bulunması faj terapinin oldukça yaygınlaşacağı ve her 

bakterinin fajının bulunması için araştırmaların daha da yoğunlaşacağı 

tahmin edilmektedir.  

Gıdaların raf ömrünün uzatılması ve korunmasında, tarım ürünlerinin 

bakteriyel hastalıkların tedavisinde bakteriyofajların kullanılması insan 

sağlığına zararlı olabileceği endişesini beraberinde getirmektedir. 

Aslında, bakteriyofajlar, insanların bağırsaklarında ve çevremizdeki 

diğer mikroorganizmaların kontrolünde doğal olarak bulunur. 

Bakteriyofajlar insan sağlığı için genel olarak zararsızdır. Fakat bazı 

bakteriyofajların toksin üretimini artırabileceği ve bu nedenle bazı gıda 

zehirlenmesine neden olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, bazı durumlarda 

bakteriyofajların bakteriyel enfeksiyonları kontrol etmek için 

kullanılması, bakterilerin dirençli türlerinin oluşumunu teşvik edebilir. 

Tüm bu bilgiler ışığında bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç 

geliştirme mekanizmalarının olması ve çoklu ilaç direnci geliştirmeleri 

bilim insanlarını yeni bir arayışa yönlendirmiştir. Önümüzdeki yıllarda 

yapılan faj araştırmalarının daha kapsamlı olarak yapılacağı ve insan 
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sağlığına zararının ne derece büyük olacağı ya da zararının hiç 

olmayacağı detaylı olarak incelenecektir. Faj terapinin kar/zarar oranı 

yapılarak tarım ürünlerindeki bakteriyel hastalıklara bağlı ekonomik 

kaybın ne derece önlenebileceği gelecekteki faj araştırmaları ile 

aydınlatılacaktır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda litik fajların 

kullanılmasının insan sağlığına zararının olmadığı ve bakteri 

enfeksiyonlarında etkinliğinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla gelecekteki biyolojik mücadele aracı olarak faj terapinin 

tedavi seçenekleri arasında yerini alacağı görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Yeryüzünde kara parçalarının yani toprak yüzölçümünün insan ve 

teknoloji tarafından arttırılması mümkün değildir. Dünyanın var olduğu 

günden bu güne kadar geçen zamanda yaşlandığı ve özellikle gelişmiş 

ülkelerde ekilebilir arazilerin sınırına ulaşıldığı gerçeğide bilinmektedir. 

Modern yaşamda, küresel ısınma, iklim değişikliği, sulama sorunları, 

kimyasal ve endüstriyel kirleticiler gibi pekçok sınırlayıcı faktör tarımsal 

gelişmelere gölge düşürmektedir. Kullanılabilir tarım alanlarının bu 

çevresel bozunmaya maruz kalması ülke gelirlerinde, ülkelerin 

ekonomik kalkınmasında ve ulusların varolmasında hayati öneme 

sahiptir. Bu nedenle hızla artan dünya nüfusunu besleyecek gıda 

miktarında, tarım arazilerinin fazlalaştırılması değil, kullanılabilir 

topraktan elde edilen ürün miktarının verimli ve sürdürülebilir olması 

gerekmektedir (Dewi ve ark., 2022). Modern teknolojilerin tarımda 

kullanılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi, gerekli ve uygun 

miktarlarda kimyasalların kullanılması bu sürdürülebilirliği sağlarken 

haşere ve istilacı otların yönetiminde kullanılan pestisitler, mahsul 

üretimini artırmak için ekonomik, emek tasarrufu sağlayan ve verimli bir 

araç olarak görülmektedir.  

Pestisitler; herhangi bir zararlının gelişimini önleyen, etkisini azaltan, 

ortamdan uzaklaştıran ya da yokeden sentetik kimyasalların genel adıdır. 

Pestisit grubunda bitki zararlılarına karşı kullanılan kimyasal maddelere 

Herbisit, böcek ya da haşere için kullanılan sentetiklere İnsektisit, 

mantarlar için kullanılanlara ise Fungisit adı verilmektedir (Guarda ve 

ark., 2020).  
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Pestisitlerin zararlılarla mücadeledeki aktivitesi, biyokimyasal ya da 

fiziksel mekanizmalarından yani zararlının metabolik süreçlerindeki 

etkilerinden kaynaklanmaktadır. Pestisit duyarlılığı, etki ettiği canlının 

enzim mekanizmasıyla alakalı bir durum olduğu için türler arasındaki 

toksikasyonda da değişkenlik göstermektedir (Bayram, 2018). 

Pestisitlerin yapısal aktifliğini sağlayan merkez gruplar, doğaya ve 

doğadaki canlılara etki ederek zarar verebilmektedir.  

Pestisitler kimyasal içeriklerine göre inorganik ve organik, türlerine göre 

de kimyasal pestisitler ve biyopestisitler olmak üzere iki grupta incelenir. 

İnorganik pestisitler; yapılarında karbon atomu bulundurmayıp insanlar 

için toksik etkisi olan ağır metaller içermektedirler. Günümüzde tarım 

alanında kullanımı yok denecek kadar az olan arsenik, siyanür, florür ve 

cıva bu pestisitlerdendir (Sousave ark., 2020). 

Organik pestisitler; ana zincirde karbon ve ona bağlı yan zincirlerde 

kükürt, oksijen, fosfor, klorür veya azot gibi heteroatom içeren 

yapılardır. Son yıllarda ekilebilir arazilerde kullanımları sınırlandırılan 

bu pestisitler organik klorlu bileşikler, organik fosforlu bileşikler, 

karbamatlar, piretroidler ve nitrofenoller olarak sınıflandırılmaktadır 

(Sousa ve ark., 2020). Biyopestisitler ise hayvan, bitki, bakteri ve bazı 

minerallerden oluşmuş doğal malzemelerdir. Biyopestisitler mikrobiyal 

pestisitler, biyokimyasal pestisitler ve bitkisel koruyucular olmak üzere 

üç ana grupta incelenir (Kumar, 2012). Günümüzde konvansiyonel 

(kimyasal) pestisitlerin yerine biyopestisitlerin geliştirilmesinin temel 

nedenleri; düşük miktarlarda kullanılması, toprakta hızlı bir şekilde 

ayrışması ve sadece hedef organizmaya etki etmesidir. Bunun yanı sıra, 

ekosistemdeki kirlilik problemlerini azaltmaya olanak sağlaması 
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biyopestisitleri sentetik pestisitlerden daha güvenilir yapmaktadır 

(Kumar ve Singh, 2015). 

Tarım ilaçları olarak bilinen pestisitler, dünyada “Yeşil Devrim” adı 

altında tarımsal üretimde en yüksek verimi elde etmek için, gübreleme, 

ilaçlama ve makineleşme girdilerinin yer aldığı klasik (sentetik)tarımda 

mucizevi bileşikler olarak kabul edilmektedir (Guarda ve ark., 2020). 

Agroekosistemin temel bileşenlerinden biri olan istilacılarla (yabani ot, 

haşere, mantarlar vb.) mücadele, dünyadaki pek çok ülke için pestisit 

bağımlılığını sürekli hale getirmektedir. Özellikle tahıl ürünlerindeki 

(buğday, pirinç, ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi vb.) mücadelede sentetik 

kimyasal kullanımının başlıca nedenleri; kolay uygulanabilirlik, düşük 

maliyet ve kısa vadede sonuça ulaşılmasından dolayıdır (Tiryaki ve ark., 

2010). Ayrıca küresel salgınlara yol açabilecek, Zika virüsü, Dang 

humması, Chikungunya, Sıtma gibi virüs kaynaklı hastalıklara karşı 

yaşam alanlarını yani evleri, depoları, park ve bahçe gibi çimenlik 

alanları bu patojenlerden korumak için pestisitler kullanılmaktadır 

(Calzolari ve ark., 2010). Ancak bu sentetik kimyasalların besin zinciri, 

hedef dışı organizmalar, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde olumsuz 

etkileri bulunmaktadır. Pestisitlerin yapısal ve fiziksel özelliklerinin 

yanısıra kullanım hatalarına bağlı olarak çevre ve insan için tehdit 

oluşturma potansiyeli yüksektir. 

Tarımsal ürünlerde verimi arttırıp, kaliteyi iyileştirmek ve raf ömrünü 

uzatmak için kullanılan sentetik kimyasallar, uygulama yöntemi, 

uygulama hızı, kullanılan doz, arazinin coğrafi ve hava şartlarına göre 

değişik yayılma ve taşınabilme özelliği göstermektedir (Blasioli ve ark., 

2011). Gelişmekte olan ülkelerde tarım ile uğraşan kişilerin pestisit 
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kullanımı ile ilgili bilgi eksikliği tarımsal üretimde olumsuz sonuçlar 

meydana getirmektedir. 

Pestisitlerin temini, korunması, uygulanması, toprak ve mahsullerle 

teması gibi birçok aşamada yapılan hatalar iyi tarım uygulamalarının en 

önemli risk faktörleridir. Sentetik kimyasalların eksik yada hatalı 

aletlerle uygulanması, koruyucu kıyafet kullanılmaması, yarım kalan 

pestisitlerin saklanma koşulları ve depolanması, bitmiş pestisit 

kaplarının yıkanıp tekrar kullanılması gibi insan faaliyetleri bu ülkelerin 

tarım alanında yüksek güvensizlik içeren uygulama hatalarıdır. Bundan 

dolayı modern dünyada doğa için zararlı kabuledilen pekçok pestisit 

türevlerine sınırlamalar getirilmiştir. Bunun en önemli nedeni toprak, su 

ve canlı organizmalarda bu kimyasalların kalıntılarının olmasıdır 

(Eryılmaz ve ark., 2019).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "pestisit" tanımına ek olarak, "pestisit 

kalıntısını" gıda ve tarımsal ürünler, hayvan yemleri ve su gibi pestisit 

kullanılan çevresel ortam ve kaynaklarda tespit edilen sentetik madde 

olarak tanımlamıştır (Meeting ve Organization, 2014). Uluslararası 

çalışmalarda tarımda kimyasalların kullanımının yol açtığı en önemli 

sorunlardan biri olan gıda maddelerindeki pestisit kalıntıları “Organik 

Tarım” olarak kabul gören farklı bir üretim şeklinin geliştirilmesini 

zorunlu kılmıştır. Bu tarımsal üretim topraktaki biyolojik dönüşüme 

önem veren, sentetiklerin kullanılmadığı, yasaklandığı ve ürün satış 

fiyatlarının artış gösterdiği bir sistemdir. Ekolojik tarım olarakta bilinen 

bu uygulamalar toprak yapısının bozulmadan sürdürülebilir olmasını 

sağlamaktadır. 
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Sürdürülebilir arazi yönetiminin temelini, yeterli ilaç dozajlama ve 

kontrollü gübre kullanımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda konvansiyonel 

(geleneksel, klasik, kimyasal) tarıma alternatif olarak ortaya çıkan iyi 

tarım uygulamalarında; çevre, insan ve hayvan sağlığı, tarımda 

devamlılık ve gözlenebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gıda 

güvenliğini kapsayan bir üretim modelinin gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Yıllık toprak analizleri sonucunda toprağın yapısal 

ihtiyacı ve bitkinin eksik mineral miktarları belirlenerek doğru zamanda 

gübreleme, ürünlerde oluşabilecek hastalık ve zararlılara karşı mekanik, 

kültürel ve biyolojik mücadelenin yeterli gelmediği durumlarda da 

kimyasal mücadelenin kontrollü bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.  

Kullanılması kaçınılmaz olan sentetik kimyasalların baskıladığı 

mekanizma ile kendi kimyasal yapılarının benzerliği günümüzde iyi 

tarım uygulamaları adı altında aynı aktif yapıya sahip çevre dostu 

türevlerinin sentezlenmesini ve bu pestisitlerin en etkili yöntemlerle 

uygulanmasını gerektirmektedir (Menalled ve ark., 2008). 

Yeni nesil sentetikler olarak kabul edilen neonikotinoidler grubunda yer 

alan, asetolaktat sentaz (ALS) inhibitörü pestisitler, imidazol halkasının 

aktif bölgesinin modifikasyonları sonucunda sentezlenen imidazolinon 

ailesinin üyeleridir. Bu güçlü herbisitler ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 

(EPA) "riski azaltılmış" pestisit olarak sınıflandırdığı İmazapyr, 

imazapic, imidacloprid, imazaquin, imazethapyr ve imazamox’dır. 

Düşük dozda uygulanması, memelilere karşı toksisitelerinin az olması, 

etki spektrumunun geniş olması ve uygulama dönemindeki 

esnekliklerinden dolayı en fazla tercih edilen sentetik kimyasallardır 

(Ware, 1989; Blasioli ve ark., 2011). 
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1. İMİDAZOL TÜREVLİ PESTİSİTLER 

İmazapir, karasal yıllık ve çok yıllık otlar, yabani çimenler, sarmaşıklar, 

geniş yapraklı bitkiler, çalılar ve odunsu türler, kıyıda yaşayan ve yeni 

ortaya çıkan su bitkileri dâhil olmak üzere pek çok istilacı bitkinin 

kontrolü için kullanılan ve seçici olmayan bir herbisittir. İmazapir, 

bitkinin aktif büyüme bölgesinde (meristemde) birikerek bitkinin 

gelişiminden sorumlu dallanmış alifatik amino asitlerin sentezini (valin, 

lösin ve izolösin) katalize eden asetolaktat sentaz (ALS) olarak da bilinen 

asetohidroksi asit sentaz (AHAS) enzimini inhibe etmektedir (Ware, 

1989). İmidazolinon herbisitlerindeki aktif kimyasal yapıların fotosentez 

ve alifatik aminoasit sentezinden sorumlu olması onların memeli türleri 

ya da hayvanlar için biyobirikim olasılığını ortadan kaldırmaktadır. 

İmazapir, bazı baklagillerin (mesquite gibi) savunma sistemlerinden 

salgılanan ve kökler aracılığı ile hedef olmayan bitki örtüsüne aktif 

olarak taşınan doğal çevre zararlısı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durum hedef türler üzerinde kullanımının daha dikkatli ve gerekli 

dozlarda olmasının zorunlu olmasını gerektirir. İmizapir’in zayıf asidik 

özelliği toprağın pH değişkenliği ile mikrobiyal bozunmasında yani 

çevresel kalıcılığı ve topraktaki hareketliliğinde farklılıklar 

oluşturmaktadır (Tu ve ark., 2001). İmizapir herbisiti, bitkinin çimlenme 

öncesinde ve sonrasında uygulanabilen bir sentetiktir. 

Ancak en etkili uygulama zamanı olarak bitkinin büyüdüğü dönem kabul 

edilir çünkü yaprak kısımlarının hızlı absorpsiyonu hem toprağı hemde 

diğer bitki örtüsünü korumaktadır. İmazapir, toprakta 

mikroorganizmalar tarafından yavaşça parçalanır. Toprak yüzeyinin pH 

değeri, sıcaklık ve nem gibi değişkenlere bağlı olarak yarılanma ömrü 
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bir ile beş ay arasında değişmektedir. Asidik pH değerinde toprak 

absorpsiyonunu arttırırken, alkali topraklarda bağlanma kapasitesi 

azalmaktadır. Kimyasal bozulmalardan etkilenmeyen imizapir, sulu 

çözeltilerinde hızlı şekilde fotoliz ile yarılanma ömrünü iki günden daha 

aza indirir. Buda topraktaki hareketliliğinin sulu ortamda güneş enerjisi 

ile kaybolduğunu göstermektedir (Gervais ve ark., 2010). 

Imazapik ve amonyum tuzu, otlaklar, ekin yapılmayan atıl araziler ve 

meralarda yabani ot kontrolü için kullanılan, diğer imidazolinon 

bileşikleri gibi bitkinin büyümesinden sorumlu proteinlerin sentezini 

deaktive eden seçici herbisittir. Bitkinin kök ve dalları tarafından hızlı 

emilim göstermeleri ve bitkinin diğer kısımlarından aktif alınmaları 

herbisiti diğer üyelerden üstün kılmaktadır. İmazapik bileşiğine maruz 

kalan bitkinin yaşam süresi, bünyesindeki dallanmış alifatik amino 

asitlerin üretiminden sorumlu asetolaktat sentaz enziminin miktarı 

tükenene kadardır (Ware, 1989). 

İmazapik ile yapılan toksikolojik hayvan deneylerinde yüksek ve orta 

düzey maruziyette; kas dejenerasyonu, kırmızı kan hücrelerinin 

eksikliğine bağlı gelişen anemi, kolesterol artışı, karaciğer enzimlerinde 

artış, fetüslerde iskelet anormallikleri meydana gelmiştir. Ekosistem ve 

imazapic etkileşimlerine bakıldığında; topraktaki yarılanma ömrü 

yaklaşık olarak 31 ve 410 gün arasında değişmektedir. Ayrıca tarım 

arazilerinin tekrar kullanımı ürün verimliliğini etkilemektedir. Burada 

göze çarpan detay, herbisit direncinin hızlı gelişmesidir (Cox, 2003). 

Shinzo Kagabu tarafından keşfedilen imidakloprid, neonicotinoidler 

grubunda böcek öldürücü (insektisit) çağını başlatarak bilim insanına 

nobel ödülü kazandırmıştır. Imidakloprid; ev zararlıları (hamamböceği, 
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karıncalar, termitler, yaban arıları, sinekler vb.), evcil hayvanlar (pireler, 

keneler vb.), tarım alanları, sebze mahsulleri, meyve ağaçları ve 

ormancılık gibi geniş bir etki alanında kullanılan en önemli sistemik 

neonikotinoid insektisitlerden biridir. İmidakloprid; asetilkolin 

reseptörleri tarafından taşınan sinir hücrelerinin iletimini geri 

dönüşümsüz olarak bloke etmektedir. Asetilkolin reseptörleri memeliler 

için kas sinirlerinden sorumluyken, böceklerde merkezi sinir 

sisteminden sorumludur (Kumar ve ark., 2013). 

Bu nedenle memelilerin insektisite duyarlılığı azdır. Kemirici ve emici 

böcekler, beyaz sinekler, yaprak bitleri ve kurtçukların ıslahında 

kullanılan bu kimyasalın granül, (toprak, çiçek soğanı) ıslatma, tohum 

işleme, ağaçlarda gövde enjeksiyonları, sulama suyuna karıştırma gibi 

çeşitli formları bulunmaktadır (Kumar ve ark., 2013). Özellikle mısır, 

pamuk, soya fasulyesi, patates ve buğday dahil olmak üzere çeşitli tarla 

ürünlerinde yıllık tohum tedavileri için kullanılmıştır. İmidaclopridin 

yarılanma ömrü yüz gün ile bir yıl arasında değişirken, topraktaki 

parçalanma ürünlerinden biri olan olefin metaboliti, böcekler için 

imidaclopridinden daha toksiktir (Ali ve ark., 2020; Sousa ve ark., 2020). 

Ayrıca desnitro metaboliti böceklere seçici ancak memelilerin sinir 

sistemlerinde toksiktir. İnsektisitin toksisite çalışmalarında maruziyet 

süresi ve dozu değişkenlik göstererek koordinasyon bozukluğu, titreme, 

zor nefes alma, kilo kaybı gibi semptomlar görülmüştür. Toprak 

hareketliliği bakımından pek çok pestisitten daha fazla olan 

imidaclopridin, yer altı sularına karışma potansiyelide oldukça yüksektir.  

Böcek ve haşerelerde insektisitlere karşı direnç gelişimi imidaclopridde 

iki yıl kadar kısa sürede saptanmıştır (Hopa, 2010). 
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2. MODERN PESTİSİT UYGULAMALARI 

Modern dünyada bilim ve teknolojideki gelişim, aslında her zorlu 

koşulda bir çözüm yolu olduğunu göstermektedir. Pestisitlerin evreni 

baruz bıraktığı olumsuzluklar yine bilimin pozitif yönlü etkileriyle 

düzeltilmektedir. Şimdiye kadar bitki korumada en büyük ve en popüler 

uygulama profilaktik tohum kaplamalarıdır. Imidaklopridin bazı sebze 

mahsullerinde tohum tedavileri için uygulanması, üretim verimini 

azaltabilecek hedef zararlılara karşı önsel bir tedavidir. Çimlenme ve 

büyüme sırasında, tohum kaplamasındaki aktif madde kökler tarafından 

alınır ve mahsulün tüm kısımlarına taşınır, bu da mahsulü, onunla 

beslenmeye çalışan böcekler için zehirli hale getirir (Kayağil ve Çakıcı, 

2019).  

Yapılan başka bir çalışmada; son yıllarda geliştirilen pestisitlerin 

(imazapir, imazetapir, imazaquin vb.) kiral yapılar olması ve rasemik 

karışım halinde pazara sunulması aslında bu kimyasalların aktif 

enantiyomerleri hakkında araştırmayı zorunlu kılmaktadır (Li ve ark., 

2019). Toprak, su ve biyolojik metabolizmada farklı davranış sergileyen 

enantiyomerler, çevre için tehlike oluşturan mikrobiyal bozunma 

mekanizmalarında yani mikrobiyal organizmaların toprak materyalinden 

herbisitleri bertaraf etmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Herbisidal aktiviteye sahip R- ve S- enantiyomerleri bulunan 

imazethapyr ve iki bileşiğin belirlenen topraklarda fiziko-kimyasal 

özellikleri kapsayacak şekilde bozunma hızları incelenmiştir (Li ve ark., 

2019). Özellikle, farklı pH değerlerine sahip alüvyonlu toprak ve killi 

toprakta imazetapir'in R- ve S- enantiyomerlerinin seçici bozunmasında 

pozitif korelasyonlar olurken, değişen nem ve sıcaklık parametrelerinde 
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mikrobiyal organizmalar üzerinde herhangi bir etki belirlenememiştir. 

Bileşiklerin R- enantiyomerlerinin herbisidal aktivitesi yaklaşık olarak 

S- enantiyomerinden sekiz kat daha fazla ve topraktaki aktif 

enantiyomerin seçici bozunmasının mikroorganizmalar tarafından 

gerçekleşme ihtimalinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Pestisitlerde 

aktif enantitomer uygulaması uzun vadede rasemik karışımların çevre 

üzerindeki toksik etkilerini azaltarak kullanılması gereken kimyasal 

dozajı azaltacaktır (Blasioli ve ark., 2011; Wu ve ark., 2017). 

Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaşması, kuraklıkla birlikte arazilerin 

çölleşmesi, tatlı su kaynaklarının azalması ve tarım alanlarının tahribatı 

gibi evreni tehdit eden riskler, üretim hızının tüketim hızının gerisinde 

kaldığını göstermektedir. Gelişmiş ülkeler tarımsal uygulamalarda her 

ne kadar entansif üretim tekniklerini yani iyi tarım uygulamalarını 

kullanma adına önemli çalışmalar sürdürsede, gelişmekte olan 

ülkelerdeki tarım alanlarının çoğunda konvensiyonel tarıma devam 

edilmektedir. Bundan dolayı biyolojik verim artışını sağlayacak yeni 

ıslah yöntemlerinin, az suyla yetişebilen ve çevre koşullarına dayanıklı 

transgenik tarım ürünlerinin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin 

kullanılması kaçınılmaz yapmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalışma imidazolinon herbisitlerine duyarlı bitkisel 

ürünlerin IMI (imidazolinona toleranslı-toleranssız) teknolojisi olarak 

bilinen hibrit tohumlar ile dayanıklılığı sağlanmıştır. Ilk olarak 

imazamox pestisinin fasulye bitkisinde kullanımı herbisitin bitki 

organlarındaki hızlı emilimi çeşitli araştırmalar yapılmasını zorunlu 

kılmıştır (García-Garijo ve ark., 2012). Ayçiçeği tarımında yabani otların 

mücadelesinde kullanılan bu modifikasyon hedef bitkiyi etkilerken hasat 
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bitkisinin pestisite karşı savunmasızlığını önlemiştir (Pérez-Ortiz ve ark., 

2015). 

Pirinç tahıllar arasında önemli bir temel gıda maddesidir ve ekilen 

pirinçle melezlenebilen çok sayıda yabani türü bulunmaktadır. Yabani 

pirinç olarak tanımlanan bu popülasyonlar, dünya çapında ekili pirinç 

tarlalarının en önemli sorununu oluşturmaktadır. Mahsulün tane verimini 

ciddi şekilde azaltırken hasat edilen ürünün değerini de düşürür. Bu ürün 

kaybı çiftçi için üretim maliyetlerinin artışı demektir. Hatta yoğun 

şekilde yabani pirinç tarafından istila edilmiş alanlarda pirinç tanesi 

verimi %90 gibi yüksek bir oranda azalabilmektedir (Li ve ark., 2019; 

Merotto Jr ve ark., 2016). Son yıllarda tarım alanında “Yeşil Gen 

Tekniği” olarak bilinen, yüksek verim ve kaliteli ürün almak amacıyla 

yerli kültür çeşitlerinin veya bunların yabani türlerinin herbisitlere karşı 

dayanıklı olması için genetik yapıları değiştirilmektedir. Transgenik 

herbisite dayanıklı mahsullerin kullanımı zaman içerisinde herbisite 

dirençli yabani türlerin artışını beraberinde getirmiştir. 

ALS (asetolaktat sentaz) inhibitörü herbisitleri arasında yer alan 

imidazolinona dirençli mahsul için, Asetolaktat sentaz proteini 

üzerindeki nokta mutasyonları sonucu oluşturulmuş imidazolinon- 

dirençli (IMI)-pirinç geliştirilmiştir. Bununla birlikte, IMI-pirincin üç 

büyüme mevsimi sonrasında pirinç tarlalarında ALS'yi inhibe eden 

herbisitlere dirençli yabani pirinçler birkaç ülkede tanımlanmıştır. 

Günümüzde, IMI-pirinç teknolojisinin kullanımı, soya fasulyesi ile ürün 

rotasyonuna dayanmaktadır. transgenik veya transgenik olmayan 

biyoteknolojik süreçlerin geliştirilmesi ve pirinçte yabani ot ve mahsul 
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yönetimi için bir zorluk olmaya devam edeceğini göstermektedir 

(Merotto Jr ve ark., 2016). 

Sürdürülebilir tarımda artan gıda talebini karşılamak için geliştirilen yeni 

stratejiler arasında mikrobiyom-bitki arasındaki simbiyotik ilişkiler, 

toprak üstü ve toprak altı etkileşimler, günümüzde disiplinler arası uyum 

gösteren bilim insanlarının uğraş alanını oluşturmaktadır. Sentetik 

biyolojideki araştırmalar, mikrobiyal toplulukların tasarlanmasına 

entegre edilerek bitkilerin büyüme ve gelişiminde etkin rolü olan oksin, 

etilen ve sitokinin gibi bitki hormonlarının sentezleri 

gerçekleştirilmektedir (Ke ve ark., 2021).  

Mikrobiyal tabanlı tarım uygulama çabaları yeni olmamakla birlikte 

üretim artışı ile ilgili pozitif sonuçlar henüz tatmin edici değildir. 

Tarımsal sistemlerde mikrobiyomların biyogübre ve biyopestisit olarak 

kullanılması, bitkilerin besin ve mineral alımını, stresle başa çıkma ve 

bağışıklık tepkilerini veya haşere ve patojen tehditlerini baskılamasında 

çevre dostu yöntemlerin uygulanmasını beraberinde getirmektedir. 

Mikrobiyomların tarımsal uygulamaları, çevre sağlığının ötesinde insan 

sağlığını da içine alan bütünleştirici bir yaklaşımdır. Toprak 

mikrobiyomunun yapısı güçlenirken bitki verimi artar ve topraktaki 

besin döngüsünü iyileştirdiği için sürdürülebilir sistemler 

oluşturmaktadır (Han ve Yoshikuni, 2022).  

SONUÇ 

Yaşadığımız zaman diliminde bireylerin artan gelir düzeyi ve günlük 

diyette alınan gıda ürünlerinin kalitesi hakkındaki farkındalıklar, tüm 

ülkelerde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi gözle görülür bir şekilde 



377 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

artırmaktadır. Ancak bu talep fazlalığı beraberinde iyi tarım 

uygulamalarını (GAP) yani çevre dostu ve sürdürülebilir tarımsal 

faaliyetleri zorunlu kılmaktadır. Imidazol aktif bölgesine sahip 

imidazolinon bileşiklerinin hemen hemen hepsi zararlı pestisitlere 

alternatif olarak sentezlenmiş ve uygulanabilirliği açısından modifiye 

edilmiştir. Ancak imidazolinon ailesinin sentetik kimyasallar olması 

ekolojik açıdan zararlılığını control altında tutmayı gerektirmektedir.  

Neonikotinoid grubu olan bu yeni nesil pestisitlerin nikotinik asetilkolin 

reseptörleri (nAChR) üzerinde agonist olarak hareket etmeleri ve hedef 

dışı canlıların nAChR'leri arasındaki taşıma yollarının yapısındaki 

farklılıklar, neonikotinoidlerin hedef canlılar için yüksek seçiciliğini ve 

diğer organizmalar için kısmen düşük toksisitesini açıklamaktadır. Son 

yıllarda yapılan pestisitlere toleranslı ürünler dikkate değer yeniliklerdir 

(Simon-Delso ve ark., 2015). 

Tohum islahı olarakta bilinen bu gen değişiklikleri daha fazla araştırma 

gerektiren konular olmakla birlikte profilaktik çalışmalarındaki 

yenilikler aslında pestisitlerin düşük dozlarda ve bertaraf edilebilirliğini 

kanıtlar niteliktedir (Ali ve ark., 2020). Ayrıca tohum kaplama yada 

mikrobiyom etkileşimleri tarım arazilerinin florasını korumaya yönelik 

atılan adımlarda pozitif geri dönüşümü beraberinde getirmektedir. 

Bilimin ve teknolojinin bu kadar geliştiği ve evrensel sorunlara çözüm 

odaklı yaklaşıldığı modern dünyada, sentetiklerle verilen mücadele 

devam etmektedir. Ekosistemde kalıcılığı, zaman içerisindeki 

dönüşümleri (parçalanma ürünleri) ve canlılardaki kronik etkileri pestisit 

çalışmalarının popülerliğini sürdürmektedir. Ancak günümüzde tarımla 

uğraşan kişilerin birçoğun bitkilerde herhangi bir hastalık belirtisi ortaya 
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çıkmadan ya da haşere istilası olmadan güvenlik önlemi olarak böcek 

ilacı kullanması yada organik tarım düşüncesiyle toprak 

zenginleştirmeye ilgi duymaması pestisitlerle ilgili sorunları sürdürür 

niteliktedir.  

Bunun nedenleri arasında çiftçilerin bilgi eksikliğinin yanı sıra tarımsal 

pazarlamada pestisit perakendecilerinin kimyasal seçiminde çiftçi 

üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmasıda yeralmaktadır (Sarma, 2022). 

Iyi tarım yada doğa dostu yaklaşım; tüm canlıların hijyen ve sağlığının 

korunduğu, üretimdeki girdi ve çıktıların hesaplanabilir olduğu, tarım 

kimyasallarının uygun zamanda ve miktarda denetiminden geçerek 

kullanıldığı ve ekosistemdeki herşey gibi özelliklede çiftçilerin sağlığı 

ve güvenliğinin dikkate alındığı uygulamalardır. Çünkü pestisitlerin 

insanlar üzerindeki toksik etkileri çoğunlukla mesleki maruziyetten ya 

da besin zinciri yoluyla ortaya çıkabilmektedir. Yer kürenin hayatını 

devam ettirebilmesi için üzerinde varlık gösteren canlıların tümünün 

doğal döngüye pozitif katkılarının olması gerekmektedir. Bunun için 

bilim ve insanlık beraberliğini azimle sürdürmektedir. 
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GİRİŞ 

Nüfusun hızla artması, çeşitli kimyasalların çevrede birikmesine neden 

olmuştur. Bu kirlilik toplum sağlığı ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. 

Kirlilikle mücadele için kullanılan yöntemlerin maliyeti ekonomik 

olarak ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ayrıca yöntemler pahalı ve 

meşakkatli olmalarının yanında verimi ve sürdürülebilirliği sınırlıdır. Bu 

kirleticiler arasında tarımda sıkça kullanılan pestisitler, ağır metaller, 

petrol atıkları vb. örnekler bulunmaktadır.  

Pestisitler, zararlıları tolere edilebilir seviyelerde öldürmek veya 

yönetmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bunları çevreden 

uzaklaştırmak için kullanılan daha önceki teknikler veya teknolojiler, 

depolama, geri dönüşüm, piroliz vb. idi, ancak bunların da çevre 

üzerinde olumsuz etkileri vardır ve toksik ara maddelerin oluşumuna yol 

açmaktadır (Paul ve ark., 2005). Mevcut yöntemlerin pahalı olduğu ve 

özellikle pestisitler söz konusu olduğunda uygulanmasının zor olduğu 

kanıtlanmıştır. Bu durum alternatif arayışlarını da beraberinde 

getirmektedir. 

Günümüzde, toprak, su ve hava gibi ekosistemlerde yaygınlaşan ağır 

metaller, dünyadaki tüm organizmaların yaşamını tehdit eden önemli bir 

çevresel sorun haline gelmiştir. Ağır metallerin çevreye yayılmasına 

neden olan temel faktörler endüstriyel faaliyetler, egzoz gazı, maden 

atıkları ve işletmeler, volkanik faaliyetler, kentsel atıklar, gübreler ve 

tarımda kullanılan ilaçlardır. Topraklar ağır metallerle kirlendiğinde, 

topraktaki ağır metaller fiziksel veya biyolojik süreçlerle ayrıştırılamaz 

ve biyota tarafından birikebilir (Y. He, 2008). Ağır metaller sadece 

toprakların fizikokimyasal özelliklerini etkilemekle kalmaz, aynı 
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zamanda ekosistemi ve insan sağlığını da etkileyebilir (Xu ve ark ., 

2007). Topraktaki aşırı düzeydeki ağır metaller, yalnızca arazi 

tahribatına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda gıdalar ve diğer yollarla 

insan sağlığını da tehlikeye atar (Gökalp ve Muhammed, 2019). Tarım 

arazisi topraklarındaki metal kaynaklarının, özellikle ağır metal 

uygulamaları, günümüzdeki en önemli çalışmalardan biridir. Bu durum 

ağır metal kirliliği dünya çapında yaygın bir sorun haline gelmesini 

hızlandırmaktadır (Huang ve ark., 2019). Minerallere olan talebin 

artmasıyla birlikte madencilik, topraktaki ağır metal kirliliğinin ana 

kaynaklarından biri olarak tanımlanmıştır (Cao ve ark., 2022). 

Biyoremediasyon, doğal biyolojik aktivite uygulanarak çeşitli 

kirleticileri indirgeme veya zararsız hale dönüştüren uygulamalardır. 

Toplum tarafından da yüksek kabul gören ve genellikle yerinde 

gerçekleştirilebilen biyoremidasyon uygulamalarında, nispeten düşük 

maliyetli, düşük teknolojili teknikler kullanılmaktadır. Biyoremidasyon, 

etkili olduğu kirletici madde aralığı sınırlı olduğundan, uygulama zaman 

ölçekleri nispeten uzun olduğundan ve degrede edilen kirletici seviyeleri 

her zaman yeterli olmayabileceğinden her zaman uygun bir yöntem 

değildir. Biyoremidasyon uygulamalarında kullanılan metodolojiler 

teknik olarak karmaşık olmasa da bir sahanın uygunluk açısından 

etraflıca değerlendirilmesi ve tatmin edici bir sonuç elde etmek için 

koşulların optimize edilmesi ihtiyacı nedeniyle, başarılı bir 

biyoremediasyon programı tasarlamak ve uygulamak için önemli ölçüde 

deneyim ve uzmanlık gerekebilmektedir.  

Biyoremediasyon proseslerinin kontrolü ve optimizasyonu, birçok 

faktörden oluşan karmaşık bir sistemdir. Bu faktörler: çeşitli kirleticiler, 
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kirleticileri parçalayabilen bir mikrobiyal popülasyon, çevre faktörleri 

(toprağın türü, sıcaklık, pH, oksijen veya diğer elektron alıcıların varlığı 

ve besinler) olarak görülmektedir. Yürütülen çalışmalar 

mikroorganizmaların bu özelliklere göre çalışma prensiplerini 

incelemekte ve biyoremidant mikroorganizmaların geniş pH 

aralıklarında yaşayabilme, besin, oksijen toleranslarıyla bu uygulamalar 

için yüksek adapte kullanım özelliğiyle büyük önem taşıdığını 

göstermektedir. 

Bitki büyümesini teşvik etme, rizobakterilerin (PGPR) bir özelliğidir. Bu 

bakteriler bitkilerin büyümesini ve gelişmesini olumlu yönde 

etkilemektedirler. Bu bakterilerin doğrudan büyümeyi uyarma 

mekanizmaları, besinlerin emilimini kolaylaştırmak ve bitki 

hormonlarını sentezlemek veya düzenlemek üzerine kuruludur. 

PGPR'nin dolaylı mekanizmaları bitki büyümesini etkiler ve bitki 

hastalıklarını önleyen veya baskılayan çok çeşitli mekanizmalar içerir. 

Rhizobium, Azotobacter, Burkholderia, Enterobacter, Pantoea, Bacillus, 

Pseudomonas, Stenotrophomonas, Micrococcus, Microbacterium, 

Serratia gibi çok sayıda mikroorganizmanın tarımsal büyümeyi teşvik 

edici mikroorganizmalar oldukları ve başarılı şekilde aktivite 

gösterdikleri kanıtlanmıştır. Bazı mikroorganizmaların kontaminasyona 

neden olmadan mahsul verimliliğini artırmak için biyoaşılayıcılar veya 

mikrobiyal aşılayıcılar olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Mikroorganizmaların bu işlevi, kontaminasyonun etkilerini tersine 

çevirmeye yardımcı olmak için uygun bir seçenek olduğu için 

biyoteknoloji ve modern mikrobiyolojinin katkılarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu mikroorganizmalardan Azospirillum cinsine ait türler 
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oksinler, sitokininler ve gibberellinler gibi fitohormonlar salgılarlar ve 

kök büyümesinin uyarılması nedeniyle kök kıllarının gelişimini teşvik 

eder. PGPR aşılaması tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu 

konudaki araştırmalar yoğun şekilde devam etmektedir (Cruz-

Hernández ve ark., 2022). 

1. BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN BAKTERİLER 

 

 

Şekil 1. Rizobakteriler tarafından bitki büyümesinin desteklenmesi, bitki zararlılarının 

biyolojik kontrolü ve kirlenmiş toprakların biyolojik ıslahı için kullanılan 

mekanizmalara genel bir bakış (Saeed ve ark., 2021). 

Toprak, bakteriler, mantarlar, aktinomisetler, protozoalar ve algler dahil 

olmak üzere mikroskobik yaşam formları ile doludur. Bu formların 

biyoremidasyon için kullanımları bilinmektedir. Bu farklı 

mikroorganizmalar arasında bakteriler açık ara en yaygın olanıdır 

(yaklaşık %95). Bununla birlikte, çevresel olarak stres altındaki 
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topraklarda, kültürlenebilir bakteri sayısı, toprağın gramı başına 104 

hücre kadar düşük olabilmektedir. Farklı topraklarda bulunan 

bakterilerin hem sayısı hem de türü, sıcaklık, nem, tuz ve diğer 

kimyasalların varlığı dahil olmak üzere toprak koşullarından ve ayrıca 

bu topraklarda bulunan bitkilerin sayısı ve türlerinden etkilenmektedir 

(Timmusk ve ark., 2011). Bakteriler genellikle toprakta eşit olarak 

dağılmaz. Bitki köklerinin çevresinde (yani rizosferde) bulunan bakteri 

konsantrasyonu tipik olarak toprağın geri kalanından çok daha fazladır. 

Bunun nedenin kökte bulunan besin maddelerinin çok fazla 

olmasındandır. Bu yüzden biyoremidasyonda özellikle rhizobakteriler 

fazla miktarda kullanılmaktadır. Bitki ve bakteri arasındaki etkileşim 

şartlara bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle Bacillus türleri, geniş 

bir biyokontrol kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra, hızla çoğalabilir 

ve olumsuz çevresel koşullarına karşı dirençlidirler. Bacillus türleri, 

antagonistik mekanizmasının yanı sıra, bitki besin mevcudiyeti ile 

yakından ilişkili olan giberellik asit (GA3) ve indol 3 asetik asit (AA) 

gibi bitki hormonlarının biyosentezini artırarak bitki büyümesini 

desteklemede önemli bir role sahiptir. Konak bitki köklerinde kolonize 

olan bitki büyümesini teşvik eden mikroorganizmalar, bitkiye 

mikrobiyal bileşikler (amonyum üretimi) sağlayarak ve besinlerin 

alımını kolaylaştırarak bitki büyümesini ve işlevini etkileyen doğrudan 

ve dolaylı stratejilere sahiptir. Birçok bilim adamı, Bacillus subtilis'in 

bitki büyümesini ve ürün verimini artırma yeteneğine sahip olduğunu 

savunmuştur. Ayrıca B. subtilis bitki köklerinde etilen üretimini 

azaltarak bitki hormonlarının üretimini ve besin alımını artırmaktadır 

(Chen ve ark., 2007). Yapılan bir çalışma Bacillus suşlarının güçlü 

siderofor ve amonyum üretme kabiliyetine sahip olduğu ve suşlardan B. 
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Popilliae’nin güçlü IAA aktivitesine sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışma 

sonuçlarında bir başka Bacillus suşu olan Bacillus spp izolatının bitki 

büyümesini destekleyici özelliklere (IAA Aktivitesi, Amonyum ve 

siderofor üretimi, Fosfat çözünürlüğü gibi) sahip olduğu raporlanmıştır 

(Üreyen Esertaş ve ark., 2023). Ayrıca çalışma bu Bacillus izolatlarının 

metalleri bünyesine aldığını göstermektedir. 

Böylece bitki gelişimini teşvik özellikleri olan ve biyoremidant 

potansiyel gösteren suşlar için metal alımının büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Özellikle ağır metal ile kirlenmiş topraklar için bu 

izolatların temizleme ve bitki ıslahı için biyoyararlanımlarının büyük 

potansiyel taşıdığı görülmektedir. 

Fitopatojenlerin zararlı etkilerine karşı koymak için PGPB tarafından 

kullanılan ana mekanizmalar arasında bir veya daha fazla antibiyotiğin 

sentezi de yer almaktadır (Raaijmakers ve Mazzola, 2012). Bazı 

çalışmalar belirli antibiyotiklerin biyokontrol PGPB'den izole 

edilmesinin ve saflaştırılmasının mümkün olduğunu ve daha sonra bu 

saflaştırılmış antibiyotiklerin, biyokontrol PGPB suşunun kendisiyle 

aynı fitopatojen spektrumunu inhibe ettiğini göstermektedir (Glick, 

2015). Bu durum yeni sentezlenecek antibiyotikler için PGPB grubunun 

önem taşıdığını göstermektedir. 

2. FİTOREMEDASYON 

Biyoremidasyonda mikroorganizmaların kullanılması, petrol bazlı 

bileşenlerde başarılı olmasına rağmen, metal kirleticiler ve benzeri 

atıklar için bu başarı sınırlı oranlarda görülmektedir. Bu ve benzeri 

durumlarda bitkilere dayalı iyileştirme yöntemlerinin başarı gösterdiği 
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görüldü. Doğal ekosistemlerde bitkiler filtre görevi görür ve doğanın 

ürettiği maddeleri metabolize eder. Fitoremediasyon, topraktan ve sudan 

kirleticileri uzaklaştırmak için bitkileri kullanan ve gelişmekte olan bir 

teknolojidir (Raskin ve Ensley, 2000). Bitkilerin organik kirleticilerin 

biyo bozunmasını teşvik etme potansiyeli gelecek için umut verici bir 

alan olsa da daha fazla araştırma gerektirmektedir. Fitoekstraksiyon, 

fitotransformasyon, fitostabilizasyon, fitodegradasyon, rizofiltrasyon 

olarak ayrılan 5 çeşit fitoremidasyon çeşidi vardır. 

 

 

Şekil 2. Fitoremediasyonda kullanılan bitki çeşitleri 

 

Miranda-Martínez ve ark. (2007) tarafından Meksika'da fitoremediasyon 

üzerine yapılan bir araştırma, petrolle kirlenmiş topraklardan izole edilen 

ve fenantren'i bozan ve atmosferik nitrojen sabitleyiciler olan beş bakteri 
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türünü ve Echinochloa polystachya bitkisini denemişlerdir. Çalışma 

sonuçları Echinochloa polystachya ve bakteri birlikteliğinde fenantren 

degradasyonunun çok daha yüksek olduğunu belirlemişleridir. 

Li ve ark. (2022) çalışmalarında genetiği değiştirilmiş pirinç bitkileri 

kullanılarak selenyumun gelişmiş fitoremidasyonunu araştırmışlardır. 

Çalışma kapsamında öncelikle transjenik bitkilerin standart koşullar 

altında normal büyüme gösterdiği belirlendi. Selenyum uygulanmasında 

ise, transgenik bitkilerde yabani tip bitkilere göre daha yüksek 

seviyelerde alanin ve metilselenosistein ile sonuçlandı; bu sonuç 

transjenik pirinçlerde Selenyum akışının başarılı bir şekilde arttığını 

göstermektedir. Transgenik bitkiler, eş zamanlı olarak taze ağırlık 

değerleri tarafından desteklenen, selenat ve selenit toleransı gösterdi. 

Ayrıca fitoremediasyon analizi, transgenik pirinçlerin büyük ölçüde 

gelişmiş Selenyum eliminasyon yetenekleri sergilediğini ve selenat ve 

selenit ile muamele edildiğinde yabani tip pirinçlerden sırasıyla yaklaşık 

%38.5 ve %128.6 daha fazla Selenyum biriktirdiğini ortaya çıkardı. Bu 

çalışma, genetiği değiştirilmiş bitkilerin Selenyum ile kirlenmiş ortamın 

restorasyonunda rol oynayabileceği konusunda umut vermektedir. Bu 

sonuç transjenik farklı bitkilerin farklı metaller için potansiyel 

gösterebileceğini göstermektedir. Bu çalışma farklı bitki-metal 

kombinasyonları için büyük önem taşımaktadır. 

Kaushal ve ark. (2020) Süs bitkileri kullanılarak sentetik boyaların yok 

edilmesinde fitoremediasyon tekniğinin uygulanması üzerine yaptıkları 

bir derlemede fitoremediasyonu çeşitli bitki kategorilerinin kullanımıyla 

tekstil boyalarını iyileştirmek için yenilikçi ve çevre dostu bir teknik 

olarak tanımlamaktadırlar. Son yıllarda, fitoremediasyon için yenilebilir 
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bitkilere kıyasla süs bitkileri daha çekici ve etkili bir yol olarak ortaya 

çıkmaktadır. Estetik değeri ne olursa olsun, boyalar, ağır metaller, böcek 

ilaçları veya diğer organik bileşiklerle kirlenmiş bölgeleri iyileştirmek 

için bazı süs bitkileri yetiştirilebilmektedir. Derleme, süs bitkilerini 

kullanarak sentetik boya giderme konusunda öncü araştırmalara 

odaklanmakta ve tekstil atıklarının arıtılması için süs bitkilerinin 

fitoremediasyon kapasitesini değerlendirmektedir. Yapı ve boya sökme 

toleransı yüksek özel süs bitkilerinin de ön plana çıkarıldığı çalışma 

fitoremediasyon tekniğinde daha yeni süs bitkileri keşfetmek isteyen 

araştırmacılara da yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma 

fitoremidasyon stratejilerinin çok farklı endüstirilerde ve çok farklı 

bitkilerle sürdürülebileceğini göstermektedir. 

Son zamanlarda, Maimona ve ark. (2021) ham petrol kontaminasyonunu 

giderimi için bitki mikrobiyomlarını içeren bir biyoremediasyon sistemi 

kurdu. Bu amaçla Pakistan'daki petrolle kirlenmiş topraktan on PGPR 

türü izole ettiler. Bitki gelişimini teşvik özellikleri yüksek 2 bakteri ve 

mısır bitkisini kullanarak ham petrol atıklarına karşı denemişlerdir. 

Çalışma sonuçları bitki bakteri birlikteliğinin başarısını ortaya 

koymuştur. Bu durum güçlü hidrokarbon kirlenmesi koşullarında bitkiler 

ve mikroplar arasındaki belirli ekolojik etkileşimleri desteklemektedir. 

Bu tarz sistemlerin varlığı gelecek için büyük potansiyel olarak 

görülmektedir. Benzer şekilde artan çevresel kirlilik bakterileri içeren 

tesislere ya da uygulamalara ihtiyacı göstermektedir. Yakın zamanda 

denizlerde artan müsilaj kirliliği için araştırmacılar benzer bir yöntemin 

uygulanabilirliğini tartışmaktadır. 
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Sonuç olarak, ekonomik açıdan değerli ve yerli bitki bazlı 

fitoremediasyon, bitki şirketlerine gelir sağlamak, arazi sahiplerine gelir 

sağlamak ve hayvanların karşı karşıya olduğu tehlikeleri azaltmanın yanı 

sıra çevreye birçok fayda sağlamak için umut verici bir fikirdir. 

3. AKÜMÜLATÖR BİTKİLER 

Genel olarak, bitki ıslahında kullanım potansiyeline sahip olabilecek 

kara bitkileri, genellikle çok yıllık ve geniş bir biyotik ve abiyotik stres 

yelpazesine karşı toleranslı olurken, aynı zamanda yüksek bir biyokütle 

üretim potansiyeli sergilemektedir. Bitki ıslahı su bitkileri ile de 

gerçekleştirilebilmektedir.  

Ağır metallerin topraktaki biyoyararlanımı, kimyasal formuyla yakından 

ilişkilidir ve bu elementin bitkiler tarafından emilimini doğrudan etkiler. 

Bitki kökü, toprak pH'ını ve mevcut ağır metalleri değiştirebilir (Lin ve 

ark., 2018). Buda bitkilerin metal absorbsiyonunu etkileyebilir. Bu 

bağlamda, çok çeşitli toksik metaller için iyileştirme uygulamalarında 

etkili hiperakümülatör bitkiler için yaygın araştırmalar yapılmaktadır. 

Hiperakümülatör bitkilerde arsenik, krom, florür, kurşun ve çinko gibi 

metallaerin bitki büyüme parametrelerine etkileri incelenmekte ve bu 

metaller için dozlar raporlanmaktadır. Çalışmalar bu metallerle 

kontamine alanlarda akümülatör bitki uygulamalarının potansiyel 

başarısını ortaya koymaktadır.  

Saksıda yetiştirilen bir dizi soya fasulyesi ile birlikte akümülatör bitkiler 

Sarcotheca celebica ve Melastoma malabathricum kullanıldığı bir 

çalışma metal varlığında bu iki bitkinin etki prensiplerini incelemiştir. 

Bu çalışma kapsamında metal olarak nikel (Ni) kullanılmış ve birikimleri 



395 | TARIM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

incelenmiştir. Sonuçlar, soya fasulyesinin Melastoma veya Sarcotheca 

ile ekilmesinin biyokütle üretimini ve Ni birikimini tek başına soya 

fasulyesinden daha fazla artırabileceğini göstermektedir. En yüksek 

biyokütle üretimi ve Ni birikimi, Melastoma'nın saksıda tek soya 

fasulyesi ile yetiştirilmesiyle elde edilmiştir (Syam ve ark., 2016). 

Sonuçlar akümülatör bitki uygulamalarının tarımsal uygulamalar 

açısından da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

Örneğin Kadmiyum (Cd) hiperakümülatör bitkileri Solanum nigrum L. 

ve Solanum photeinocarpum Miller ile birlikte ekildiğinde, patlıcanın 

kök, gövde, yaprak ve sürgünlerindeki Cd içeriğinin azaldığı 

belirlenmiştir (Tang ve ark., 2017).  

Benzer şekilde Brassica chinensis L., Çin'de yaygın olarak yetiştirilen, 

mineral ve vitaminler bakımından zengin olduğu için popüler olan 

yaygın bir yapraklı sebze türüdür. Çalışmalar, B. chinensis'in Cd stresini 

tolere etme kapasitesinin yüksek olduğunu göstermiştir (Xia ve ark., 

2016). Bunun nedeninin, bitki kökü sızıntılarının rizosfer toprağını 

asitleştirmesi ve mevcut Cd'nin artması, dolayısıyla birlikte ekimin B. 

chinensis'in Cd alımını artırması olarak görülmektedir. Sonuçlar, birlikte 

ekimin B. chinensis'in Cd birikimini desteklediğini göstermektedir. 

SONUÇLAR 

Akümülatör özelliği yüksek bulunan bu bitkinin tarımsal alanların ıslahı 

için ucuz ve zararsız bir yöntem olarak kullanımı mümkündür. Benzer 

şekilde ülkemiz şartlarında da akümülatör bitkilerin tolere edebildiği 

metallerin belirlenerek saha çalışmalarında bu bitkilerin tercih edilmesi 

ya da kombine şekilde kullanımları büyük avantaj olarak görülmektedir. 
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