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Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 6 Ekim 2021 tarihinde 

Bakanlığımızın izni ile ülkemizde bitkisel üretimi tehdit eden Xylella fastidiosa etmeni 

konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çevrimiçi Çalıştay düzenlenmiştir.  

 

Çalıştay’da üniversitelerden akademisyenler ile Bakanlığın ilgili araştırma kurumlarından bilim 

insanları meyvecilik ve süs bitkisi üretiminin Türkiye için önemi, X. fastidiosa etmeninin 

özellikleri, Türk tarımı için potansiyel etkileri, vektörleri, konukçuları, surveyleri ve mücadele 

yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlar gibi konularda sunumlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Ülkesel Xylella 

Yaprak Yanıklığı Projesi ve Türkiye'de etmene karşı alınan tedbirler ile ilgili Bakanlık 

temsilcileri tarafından bilgiler verilmiştir. 

 

Çalıştay’a Türkiye’de tarımsal üretim ve bitki sağlığı konusunda faaliyet gösteren araştırma 

enstitülerinde çalışan araştırıcılar ile işbirliği yapılan bazı üniversitelerin Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümünde çalışan akademisyenler, İl Müdürlüğü teknik elemanları, ihracatçılar ve 

üretici birlikleri temsilcileri ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştır. Katılımcı sayısı 320 kişiyi 

aşmıştır. 

 

Çalıştayda öne çıkan hususlar: 

- Türkiye’de meyvecilik çok önemlidir. Ülkemiz bu etmenin önemli konukçuları arasında 

yer alan zeytin, bağ, turunçgiller, badem, diğer sert çekirdekliler gibi meyve türlerinin 

üretimi bakımından dünya sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Bu bitki türleri 

farklı bölgelerde çok geniş alanlarda üretilmekte, çok sayıda üreticinin ve ticareti ile 

uğraşan kesimin kazanç kapısını teşkil etmektedir. 

- Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle birçok rakip ülkeye göre avantajlara sahip 

Türkiye’de süs bitkisi üretim sektörü de meyvecilik kadar önemli ihracat değeri 

gerçekleştirmekte olup gelecekte daha da gelişerek dünyada söz sahibi olma 

potansiyeline sahiptir. 

- Türkiye’de tespit edilmeyen X. fastidiosa etmeni çok değişken, adaptasyon gücü 

yüksek, çok geniş konukçu dizisine sahip, vektörler ve enfekteli bitkilerle yayılma 

potansiyeli yüksek olan, büyük ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler yaratan bir 

karantina organizmasıdır. Bu etmenin Türkiye’ye giriş yapması durumunda özellikle 

Ege ve Akdeniz bölgelerine yerleşmesi ve bu bölgelerde geniş alanlarda yetiştirilen 

zeytin, asma, turunçgil, badem, sert çekirdekliler ve bazı süs bitkileri ile doğal 

habitatlarda yetişen pek çok bitki türünü etkilemesi olasıdır. Önlem alınmaması 

durumunda enfekteli bitkilerin dikimi ve vektör böceklerle yayılması beklenen etmenin, 

sektörde yer alan tüm kesimleri etkileyerek önemli ekonomik, sosyal ve çevresel 

darboğazlara yol açması Bakanlığımızca da öngörülmekte ve farkındalık oluşturulması 

için kurumlar arası işbirliği ile çaba harcanmaktadır.  

- Dünyada etmenin yayılmasında etkili olan böcek vektör türlerinden bazıları ülkemizde 

bulunmaktadır. Ayrıca, ksilemde beslenen bütün böcek türlerinin vektör olma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.  



- Dünyada, özellikle Avrupa Ülkelerinde etmenin tespit ve teşhis yöntemleri en yeni 

teknolojiye göre sürekli güncellenmekte, survey ve izlenebilirlik için ülkesel veri 

tabanları oluşturulmakta, belirtiler ortaya çıkmadığında yeni bölgelerde erken tespit 

amacıyla yüksek çözünürlüklü hiperspektral ve termal görüntülemeye dayalı uzaktan ve 

yakından hassas algılama tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

- Yurtdışında vektörlerin biyolojik mücadelesine yönelik yumurta parazitoitleri 

saptanmıştır. Ayrıca etmenin biyolojik mücadelesinde endofit bakteri ve funguslar ile 

bakteriyofajlardan yararlanma olanakları araştırılmakta olup, vektörlerin beslenmesi ile 

etkili endofitik bakterilerin sağlıklı bitkiye aktarılmasına dayanan‘’simbiyotik 

mücadele’’ yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.   

- Mücadelesi konusunda, hastalığın görüldüğü yerlerde etmenin yayılmasını önleyecek 

kültürel önlemlere önem verildiği görülmektedir.   

- Hastalığın görüldüğü İtalya gibi bazı ülkelerde etmene dayanıklı bazı zeytin 

çeşit/hatlarının (Leccino ve ST-17) belirlenmiştir.     

- Ülkemizde etmenin erken tespitine yönelik 2016 yılından itibaren ‘’Ülkesel Xylella 

Yaprak Yanıklığı’’ projesi kapsamında 2016-2020 yıllarında yürütülmüş olan Birinci 

dilim proje çalışmalarında zeytin, asma, turunçgil ve badem survey alanlarında bakteri 

tespit edilmemiş, bu alanlarda potansiyel vektör böcek türleri belirlenmiştir. Bu veriler 

ihracat sırasında “X. fastidiosa’’dan ari alan’’ olarak kullanılabilir. Projenin ikinci 

diliminde ise (2021-2025) risk esaslı surveylerle erken tespit çalışmalarına devam 

edilecek, zeytin, asma, badem, turunçgil gibi ana konukçularının yanı sıra süs bitkileri, 

fidanlıklar, doğal habitatlar ve rekreasyon alanları surveylere dahil edilecek ve bu 

alanlarda etmenin yanı sıra potansiyel vektör türleri de belirlenecektir. 

-  Ülkemizde X. fastidiosa ile ilgili yasal mevzuat güncellenmiş, Bitki Karantinası 

Yönetmeliğinde konukçuları ile ilgili ilaveler yapılmış ve 2016 yılından itibaren zorunlu 

survey çalışmaları başlatılmıştır. 

 

Türkiye’de Xylella fastidiosa tehdidine karşı öneriler: 

-Etmenin girişinin önlenmesine yönelik ithalat kontrollerinin titizlikle yapılması 

gerekmektedir. Yeni konukçular ortaya çıktığında Bitki Karantinası Yönetmeliği bu yönde 

güncellenmelidir. Ayrıca ülkemize ilk defa ithal edilen konukçu bitkilerin belirli bir süre 

tutulacağı ve burada takip edileceği fidanlıkların (sentinel nurseries) oluşturulması etmenin 

giriş ve yayılma riskini azaltacaktır. 

- Sürdürülebilir iç ve dış ticaretimiz için X. fastidiosa’ dan ari alan statüsünün devam 

ettirilmesi önemlidir. Bu nedenle erken tespit ve izleme çalışmaları sürdürülmelidir.  

- Ülkede etmenin zeytin, asma, turunçgil, badem gibi ana konukçuları çok geniş alanlarda 

bulunduğundan izleme çalışmalarının daha etkili yürütülebilmesi için risk temelli survey 

modelinin uygulanması gereklidir. Risk temelli surveyler ana üretim yerlerinin yanı sıra süs 

bitkileri üretim yerlerini, fidanlıkları, doğal habitat ve rekreasyon alanlarını da kapsamalıdır. 

TAGEM tarafından desteklenen Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesinin 2. Dilimi (2021-

2025) ile bu modelin uygulanmasına başlanacaktır. Bunların yanı sıra risk temelli survey 

programlarına en son teknolojik yöntemlerin entegre edilmesi işgücü ve maliyeti azaltarak daha 

etkili sonuçların alınmasına yardımcı olacaktır. Bu teknolojik yöntemlerden özellikle henüz 

belirti göstermeyen bitkilerdeki enfeksiyonun tespitine yönelik yüksek çözünürlüklü 

hiperspektral ve termal görüntülemeye dayalı uzaktan ve yakından hassas algılama 



tekniklerinin en riskli bölgelerdeki izleme programına entegre edilmesi önemlidir. Bu 

teknolojik yöntemlerin ülkemizde uygulanabilmesi için uluslararası işbirlikleri teşvik 

edilmelidir. 

- Ülke genelinde yürütülen izleme çalışmalarından elde edilen verilerin girilerek takip 

edilebileceği bir elektronik veri tabanının Bakanlık bünyesinde oluşturulmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Analiz verisini de kapsayacak bu veritabanı ile surveylerin 

planlanması ve yönetilmesi kolaylaşacaktır. 

-Risk esaslı planlanan surveylerin konukçu bitki ve böceklerde patojenin sahada ‘’on-site’’ 

saptanmasına olanak sağlayan real-time LAMP PCR cihazı gibi cihazlar ile desteklenmesi, yine 

konukçu bitkilerde belirtiler ortaya çıkmadan patojenin varlığını erken ortaya koymaya yönelik 

‘’casus böcek’’ yaklaşımının kullanılması önemlidir.    

-Etmene karşı hazırlıklı olmak amacıyla; potansiyel vektörlerinin mücadelesine yönelik 

stratejiler geliştirilmelidir. 

-Hastalıkla mücadele için kültürel önlem ve biyolojik mücadele yaklaşımlarını içeren 

stratejiler geliştirilmelidir. 

-Zeytin ve diğer bitki türlerine ait çeşit varlığımızın etmene dayanıklılığı konusunda bilimsel 

veri üretilmelidir. Uluslararası işbirlikleri bu konuda teşvik edilmelidir.  

- Sektörün temsilcileri yanı sıra toplumun tüm katmanlarını içeren kamuoyunda farklı iletişim 

araçları kullanılarak etmenin tehditleri konusunda farkındalık yaratılmalıdır.  


