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ÖNSÖZ 

Bu kitap, Türkiye’de Ziraat Fakülteleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri, Tarım 
Bilimleri ve Teknoloji Fakültelerindeki, Bitki Koruma dışındaki diğer bölümlerde ve ayrıca ilgili 
Yüksek Okullarda okutulmakta olan “Bitki Koruma” dersinde faydalanılmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Daha önce değişik yazarlar tarafından yazılmış olan kitaplar da göz önüne 
alınarak güncellenmiştir. Kitap hazırlanırken ayrıca yeni düzenlemeler ile “Ziraat Mühendisliği” 
olarak birinci sınıflarda da okutulmakta olan bu dersin, ikinci sınıfa geçerken öğrencilerin bölüm 
seçiminde onlara yol göstermesi de amaçlanmıştır.  
 Kitap içindeki bölümlerde tüm anabilim daları ile ilgili temel kavram ve bilgiler haricinde 
yeni bilgilerin ve bazı ilgi çekici bölümlerin de eklenerek öğrencilerin bilgilendirilmesine 
çalışılmıştır. Kitabın en önemli özelliklerinden biri de şekillerin tamamına yakınının renkli 
olması yanında, ilk defa burada verilen orijinal olanlarının da yer almasıdır. Ayrıca kitap içinde 
geçen yabancı veya bilimsel terimlerin açıklamaları parantez içinde verilerek konuların 
öğrenciler tarafından daha iyi kavranılmasına çalışılmıştır.  
 
 Bu kitabın, ilgili Fakültelerde okutulan “Bitki Koruma” dersini veren öğretim 
elemanlarına ve bu dersi alan öğrencilerimize faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu kitap ile ilgili 
her türlü eleştiri, katkı ve düzeltmelere açık olduğumuzu belirtir, saygılar sunarız. 
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Bölüm 1: 
Böceklerin Önemi ve Faydaları 

 

Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

1. Böceklerin Önemi 
 

n son bulgulara göre böceklerin yaklaşık 
410 milyon yıl önce dünyamızda 

görüldüğü bildirilmiştir. İnsanların 2.5 milyon 
yıl önce evrimleşmeye başladığı ileri 
sürülmesine karşılık bilindiği gibi insanlara ait 
bulgular ise şu an itibariyle 300.000 yıl 
kadardır. Milyonlarca tür böcek bulunmasına 
rağmen henüz hepsini tamamıyla tanımak 
mümkün olmamıştır. Şu anda tanımlanabilen 
böceklerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon 
civarındadır. Ancak bu sayının 2 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu verilere göre böcekler mevcut hayvan türlerinin %75’ini 

oluşturmaktadır. 

Bilinen ilk böcek türünün 390 
milyon yıl önce Zygentoma 
(=Thysanura) takımına ait Gaspeya 
paloventognathe olduğu ve bu böceğin 
bitkilerle beslenmiş olabileceğinin 
tahmin edildiği belirtilmiştir. Ayrıca 
Fransız ve Belçikalı bilim adamları, 
Belçika'nın güneydoğusunda, 360 
milyon yıllık Strudiella devonica olarak 
adlandırılan bir böcek fosili buldular. 
En eski bütün halinde bulunan böcek 
olmasıyla da bilim çevrelerinde merak 
uyandırdı.  

Böcekler, hayatta kalmamızla 
yakından ilişkilidir. Örneğin sadece 
balarıları ele alırsak onlar sayesinde bal 
gibi çok değerli bir besine sahip olurken 

E  

 

Şekil 1.1. 360 milyon yıllık bütün haldeki böcek fosili 
(https://twitter.com/fadesingh/status/756837674481291264) 

İngiltere’de “amber” olarak 
adlandırılırken Türkçe karşılığı “kehribar” 

olan milyonlarca yıl önce yaşamış, çok 
geniş alanlar kaplayan, yüksek ağaçlı, 

tropik ve yarı tropik ormanlardaki 
ağaçların salgıladığı reçinenin fosilleşmiş 

halidir. Amber, çoğunlukla kozalaklı 
ağaçların reçinesinden oluşmasının yanı 
sıra, tropik çiçekli ağaçların reçinesinden 
de oluşabilir. Bilinen en eski kehribar 345 

milyon yıl yaşında olup, ABD’de 
(Northumberland) bulunmuştur. Dünya 

üzerinde en bol bulunduğu yaş aralığı 20-
65 milyon yıldır.  

 

Şekil 1.2. 345 milyon yıllık bir amber 

(http://gemdictionary.blogspot.com.tr/2013/06/amber.html) 
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ayrıca birçok bitkinin tozlaşmasında da önemli rol oynar. Bazıları sağlığı tehlikeye sokacak 
hastalıklar taşıyabilir veya tarımsal 
ürünlerde zararları olabilirler.  

Belirli böcekler ise ya direkt 
besin veya besin üretimine yardımcı 
olan veya insanlar için zararlı olan 
diğer böcek ve küçük canlıları yemek 
suretiyle “insanlara faydalı böcekler” 
grubuna dahil olabilir. Bu tür 
böceklerin kullanımı oldukça yüksek 
oranlarda kazanç sağlanmamıza yol 
açarken, yeni iş olanaklarının 
oluşması ve ek gelir olarak ülke 
ekonomisine katkısı da büyüktür.  

 
 
 

2. Böceklerin Faydaları 
 

2.1. Böceklerden Direkt Olarak Faydalanma 
 

2.1.1. Bilimsel çalışmalarda kullanma 
 
öcekler birçok ekonomik ve çevresel faydalara 
sahiptir. Belirli böceklerin karakteristik özellikleri 

genel biyolojik sürecin anlaşılmasında kullanılır. Örneğin; 
kısa döl süresi, dev kromozomlara sahip olma, yüksek 
doğurganlık ve laboratuvarda kolay yetiştirilebilir olması 
Sirke sineği (Drosophila melanogaster)’ne “araştırma 
organizması” olma özelliğini kazandırır. Bu çalışmalar 
moleküler, genetik ve embriyoloji, sitoloji alanında bilgiler 
kazanılmasına ve bilgilere katkıda bulunulmasına yardımcı 
olur. Bunun yanında Hymenoptera takımının bazı 
üyelerinin (arı, termit ve karınca gibi) sosyal böcekler 

 

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 
yıl ömrü kalır. Arı 
olmazsa döllenme, 
bitki, hayvan, insan 

olmaz” demişti. 
Ancak bugün bu 

söylem çok geçerli 
olmasa da sadece 

arıların bile doğa için ne kadar önemli olduğunu 
anlamamıza yardımcı olabilir. 

Albert Einstein 
 

 

“Eğer tüm böcekler yok olsaydı, 50 yıl içinde Dünya'daki 
hayat sona ererdi. Eğer insanoğlu Dünya'dan yok olsaydı, 50 yıl 

içinde bütün yaşam formları kendini yeniler ve gelişirdi”  

Jonas Salk (Çocuk felci aşısının mucidi) 
 

 

 
Şekil 1.3. Drosophila melanogaster 

(Sirke sineği) 
(http://www.novaator.ee/pics/3397_droso.jpg) 

 

B 

https://www.facebook.com/focca.focca/photos/a.361600993895233.85074.331941896861143/399586110096721/?type=3
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olarak araştırmalarda kullanılması evrim ve sosyal yaşamın gelişiminin anlaşılmasında 
kullanılmıştır. Sosyobiyoloji alanındaki bilgiler sosyal böceklerin çalışılması ile elde edilmiştir. 

2.1.2. Bitkilerin tozlaşmasını sağlama 

 

oğada başta balarıları olmak üzere polen ve nektar ile beslenen 
ve “tozlayıcı böcekler” dediğimiz birçok böcek türü bitkilerin 

üremelerine yardımcı olurlar. Özellikle balarıları doğada yaklaşık 
130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlar. Bu böcekler 
bitkilerin çiçeklerinden polen ve nektar toplarken onların 
tozlaşmasına yardımcı olarak çoğalmasını ve dolayısıyla bize meyve 
ve tohum vermesini sağlar. Benzer şekilde “Bombus” arıları da 
seralardaki bitkilerin tozlaştırılması için ticari olarak üretilerek 
satılmaktadır. 
 

2.1.3. İnsan veya hayvan besini olarak kullanılması (entomophagy) 
 

nsan besini olan böcekler 
gittikçe popülerleşen bir çalışma 

alanıdır. Yaklaşık 90 familyaya ve 
370'den fazla cinse ait 1.000'den 
fazla böcek türü dünyanın çeşitli 
yerlerinde, özellikle orta ve güney 
Afrika, Asya, Avustralya ve Latin 
Amerika'da insanlar tarafından besin 
olarak tüketilmektedir. Yenilebilir 
böcekler genellikle ölü ya da diri 
bitkiler üzerinden beslenirler. Ancak 
kimyasal korumaya sahip olan türler 
sakıncalıdır. Protein, enerji ve çeşitli 
vitamin ve mineraller açısından zengin olup bazı yerli halkların yıllık hayvansal proteinlerinin 
%5-10'unu oluştururlar. Aslında batı mutfağına da böcekler hakimdir. Çoğunun tadı ceviz 
aromalı gibidir ve besin içeriği oldukça yeterlidir. Sadece amino asit birleşimlerinin uygun 
bitkisel proteinlerle dengelenmesi gerekmektedir.  

Palmiye böceği larvaları Afrika, Asya ve Neotropikal bölgelerdeki insanlar için yüzyıllar 
boyunca çok önemli olmuştur. Bu şişman, bacaksız tırtıllara genellikle palmiye kurdu denir. 
Hayvansal yağ, riboflavin, tiyamin, çinko ve demir açısından oldukça zengindir. Kültür 
yetiştirmesinde, palmiye ağacı kesilir ve larvalar için besin sağlanmış olur. 

 
 
 
 
 

 

 

Şekil 1.4. Balarısı 
(http://www.merakedene.com/wp-

content/uploads/2017/09/8110493948
_e5f7ee5456_b.jpg) 

D 

İ  

     

Şekil 1.5. Palmiye böceği (Rhynchophorus palmarum) larvaları ve 
şişte kızartılmış hali 

(https://steemit.com/teamaustralia/@oxiecuador/the-chontacuro-indigenous-delight-
ecuador) 
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“Balküpü karıncalar” denilen tür, 

özellikle meşe ağaçlarındaki galler ile 
beslenmeleri sonucunda aldıkları tatlımsı 
maddeyi karınlarında depolar. Daha sonra 
yuvada besin ihtiyacı olduğunda, 
antenleriyle kendisine dokunan aynı 
yuvadaki acıkmış karıncalara 
abdomenlerinde depoladıkları fazla 
tatlımsı maddeyi kusarak verirler. 

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 
Dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve 

bunun da gıda ye yem üretim politikalarında bir değişikliğe neden olacağı bildirilmektedir. Hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çeşitliliği sağlamak için ticari ölçeklerde böcek 
yetiştiriciliğinin yapılacağı tahmin edilmektedir. Böcekler bu ülkelerde direk ya da dolaylı olarak 
kullanım olanağı bulacaktır. 

Hermetia illucens (Diptera: 
Stratiomyidae) larva ve prepupaları özellikle 
balık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde 
kullanılan doğal yem kaynaklarıdır. Bu böceğin 
larvaları her türlü organik atıklar, taze gübre ve 
hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı yemek 
artıkları ile beslenebilmektedir. Kanatlılar açık 
alanda dolaşma sırasında çöplerden ve 
topraktan kurtçuk ve larvaları toplayıp 
yiyebilmektedir. Balık yetiştiriciliğinde ise 
kurtçuklardan yararlanılmaktadır. FAO’nun 
hayvan yem kaynakları bilgi sistemi, siyah 
sinek larvaları (Hermetia illucens), ev sineği kurtçukları, çekirge, cırcır böceği, un kurtları 
(Tenebrio molitor), ipek böceği larvalarından oluşan böceklerin hayvan beslemede kullanıldığını 
bildirmektedir. Siyah asker larvaları, kompost ve atıkların sterilize ve/veya atıkları hayvan yemi 
haline dönüştürmek için kullanılır. Hasat edilen pupa ve prepupalar, kümes hayvanları, balık, 
domuz, kaplumbağa hatta köpekler tarafından yenilir. Biyodizel ve kitin üretimi için de 
kullanılır. 

 
 

2.1.4. Böceklerden sağlık alanında kullanılması 
 

arih boyunca tıp, hastalıklara tedavi yöntemleri bulmaya çalıştı. Hatta Antik çağlarda ve 
Orta çağda bile çok ileri tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemlere aşağıda 

açıklanmıştır.  

 
 

 

     

Şekil 1.6. Balküpü karınca (Camponotus inflatus) ve 
karıncalarla beslenen Aborjin'ler 

(https://twitter.com/ghrebaa/status/877949598047719424) 
(http://2il.org/honey-pot-ant/australian-aboriginal-people-eat-honeypot-ant/) 

 

  

Şekil 1.7. Hermetia illucens ergini ve balık veya kümes 
hayvanı beslemek için ticari olarak satılan prepupaları 

(https://hiveminer.com/Tags/illucens/Timeline)(http://en.ap-
pi.com/shop,24/appiworms,80.html) 

T 
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2.1.4.1. Kurtçuk tedavisi  

 

ucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) isimli 
sinek türünün erginleri çiçeklerdeki polen ve 

nektarla beslenir. Larvaları ise ölmüş hayvan veya 
insan cesetlerindeki ölü veya çürüyen dokular üzerinde 
beslenir. 

Bu böceğin larvaları insanlarda yara tedavisinde 
onları iyileşmek için yaygın olarak kullanılan bir 
türdür. Bu uygulama kurtçuk terapisi olarak adlandırılır 
ve kullanımı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 
Bir doktor, gözetiminde bu larvalar, nekrotik (ölü) doku 
ile enfekte olmuş bir yaranın üzerine bakterilerle 
beslemeleri için yerleştirilir. 

Yara daha sonra sarılır ve bu larvaların aktivitesi, sağlıklı doku büyümesini hızlandırır. Bu, 
sadece ölü dokuyu yemek değil, aynı zamanda salgıladığı antimikrobiyal enzimlerle dokunun 
iyileşmesini sağlar. Kurtçuk tedavisi tedavi alan hastaların çoğunda ağrı olmaktadır. Başlangıçta, 
yaraların hastalık bulaşma endişesi vardı. Ancak günümüzde steril kurtçukların doğru kullanımı 
bu olumsuzluğu ortadan kaldırmıştır. 

 
2.1.4.2. Apiterapi (=Biyoterapi) 

 

rılar soktuğunda canımızı yakan ve bu yüzden insanların arılardan korkmasına sebep olan 
arı zehiri de bir arı 

ürünüdür. Arı zehiri, işçi 
balarılarında zehir bezi 
tarafından arının çıkışından 20 
günlük oluncaya kadarki sürede 
üretilip zehir torbasında 
depolanan bir maddedir.  

İnsanların tedavisinde arı 
zehrinin toplanarak kullanımı 
yerine, ergin işçi arıların 
doğrudan hastayı iğnelemesi 
yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Pekin’de binlerce 
yıl önce de kullanılan yöntem 
2007’de yasalaştı. Apiterapi 
başta ABD olmak üzere birçok 
AB ülkesinde alternatif tıp olarak kullanılmakta ve apiterapi hastaneleri kurulmaktadır. 
Akupunktura alternatif olarak nitelenen doğal yöntemin romatizma, artrit ve kemik hastalıklarına 
iyi geldiği savunuluyor. 

L  

   
 

Şekil 1.8. Yaralar üzerindeki ölü doku ve 
iltihaplarla beslenen Lucilia sericata larvaları 

(http://drbloem.com/treatment-options/maggot-
debridement-therapy/) 

 

Tedavi amaçlı kullanılacak olan 
arılar tamamen laboratuvarlarda 
yetiştiriliyor. Tedavi için bir arı cımbız 
ile kavanozdan veya kovandan alınır ve 
vücutta arı iğnesinin batırılacağı yerde 
tutulur. Arının iğnesi 10-15 dakika kadar 
vücutta bırakılır. Bir seansta batırılan 
iğne sayısı ve seansların sıklığı hastanın 
dayanıklılığına ve sağlık sorunun 
doğasına bağlı olarak değişiyor. Arılar 
içgüdüsünü kullanarak sokuyor ve 
ardından ölüyor. Kalan iğneler ise 
birkaç saat sonar çekilip alınıyor.  

 

 

Şekil 1.9. Arı terapi 
uygulaması 

(http://www.lekovitimed.co
m/casopis/casopis-

9/232/reumatoidni-artritis-
moje-supruge-u-remisiji) 

A 



Bölüm 1: Böceklerin Önemi ve Faydaları                                                              Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
 

8 

 

Kişinin hastalığına göre farklı yerlere 
yerleştirilen arılar içgüdüsünü kullanarak sokuyor ve 
ardından ölüyor. Kalan iğneler ise birkaç saat sonar 
çekilip alınıyor. Tek kişinin 100’den fazla kez 
sokulabileceğini söyleyen uzmanlar, sadece 
çocuklarda sınırlama olduğunu ve onların uygulama 
başı maksimum 5 arı tarafından sokulabileceğini 
aktarıyor. Fiyatı ise 15-20 $ civarındadır. Çinli 
hekimleri hastaların %90’ının ağrılarında azalma 
görüldüğünü belirtilmektedir. 

Arı zehiri ile herhangi bir tedaviye başlamadan 
önce mutlaka arı zehiri alerji testi yaptırılması 
gerekiyor. Arı zehiri tedavisi, tüberküloz, bel 

soğukluğu, endokardit rahatsızlıklarında ve hamilelikte kullanılmamalıdır. Arı zehirinin eczacı 
veya fizik tedavi uzmanı gözetiminde, arı iğnesi hazırlanarak, enfeksiyonlu bölgeye enjekte 
edilebileceği gibi kremlerin, merhemlerin yapımında da kullanılması mümkündür. Arı zehiri 
eklem rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklarda, gribal enfeksiyonlarda, ortopedik hastalıklara 
karsı, iltihap kurutucu ve analjezik (ağrı kesici) olarak, mafsal iltihabı (artrit) tedavisinde, doku 
sertleşmesinde, deri veremi hastalığında, yaşlılarda görülen deri sertleşmesinde, kronik 
yorgunluk sendromunda, yara izlerinin iyileştirilmesinde, deri kanserine karşı, egzema 
hastalığında kullanılmaktadır. Arı zehirinin etkili olduğu kabul edilen MS (Multiple sklerosis), 
artrit (eklem iltihabı) ve romatizma rahatsızlıklarından başka epilepsi (sara), migren, sinüzit, bazı 
kanser türleri, damar tıkanıklıkları, astım ve AIDS’te kullanılmakta ve başarılı sonuçlar 
alınabilmektedir.  

Multiple sklerosis hastalığı bugün dünyada tıp otoritelerince tedavi edilemez hastalıklar 
arasında gösterilmektedir. Arı zehiri ile hasta üzerinde yapılan ve 6 ay süren bir çalışmada 
tedaviye alınan 4 değişik grupta %30-86 arasında bir başarı elde edilmiştir. Çağın vebası olarak 
nitelendirilen AIDS üzerinde yapılan çalışmada arı zehrinin HIV virüsünün bağışıklık sistemini 
çöktürücü etkisini kişinin bağışıklık sistemini güçlendirerek önce yavaşlattığı sonra da gelişimini 
durdurduğu ortaya konulmuştur. Kanser vakalarında ise arı zehrinin merhem, tablet veya iğne 
yoluyla vücuda uygulanmasıyla umut verici gelişmeler kaydedildiği belirtilmektedir. 

 
2.2. Böceklerin Ürünlerinden Faydalanma 

 
2.2.1. Balarılarının bal, polen, zehir ve arısütünden faydalanma 

 
şçi arılar 21 günlük olduğunda kovanına gıda taşıma yeteneğine ulaşırlar. Bunlar kovan 
dışında ve arazide çalışarak kovana nektar, polen, propolis ve su taşırlar. Kovan dışı bu 

görevleri yapan arılara "tarlacı arılar" denir. Arı poleni, zehiri, sütü ve balı pek çok hastalığın 
tedavisinde kullanılır. Arı balı, bakteri oluşumunu engellerler. Arı zehri, kanser ilaçlarında 
kullanılır. 

 

 

Şekil 1.10. Sıvı olarak bir cam üzerine 
bıraktırılan ve kristalize olmuş saf arı 

zehiri 
 

İ 
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Arı sütü, 5-15 günlük işçi 
arıların yutak üstü salgı bezlerinden 
salgıladıkları bir maddedir. Jel 
halinde akıcı kıvamda, kremsi-beyaz 
renktedir. Arı sütü birçok ülkede 
onarıcı, tedavi edici özelliklerinden 
dolayı diyet ve kozmetik amaçlar 
için ticari bir madde olarak 
üretilmekte ve kullanılmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda arı sütünün; 
iltihaplı eklem hastalıkları, 
yorgunluk, zayıflık ve kuvvetsizlik hallerinde tedavi edici özelliği bulunduğu belirtilmektedir.  

 
2.2.2. Hamamböceği ve ağustosböceği beyinlerinin antimikrobiyal özellikleri 

 
oğumuzun pek hoşlanmadığı hamamböcekleri bizi 
hastalıklara karşı koruyabilir. 2010 yılında duyurulan bir 

çalışmada öğütülmüş hamamböceği ve ağustosböceği beyin 
özütlerinin antimikrobiyal özelliği olduğunu keşfedildi. 
Araştırmada bu özütlerin bakteriyel menenjite, yani ölümcül 
beyin enfeksiyonuna neden olan Escherichia coli ve metisilin’e 
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) da dahil olmak üzere 
farklı bakteri türlerini öldürdüğünü tespit edildi.  

 

2.2.3. Vernik yapımı ve giysi boyamada faydalanma 
 
 

 
errie lacca (Hemiptera: Kerriidae) 
dişilerinin kabukları ağaçlardan 

toplanarak bu böceklerin kabuklarından 
vernik (cila) yapımı ve tekstil boyası 
olarak faydalanılır. 

 

 

 

    

Şekil 1.11. Kovanlarına polen ve bal getiren balarıları ve arı sütü ile 
beslenen arı larvaları 

(https://www.dogalkestanebali.net/ari-sutu-nasil-elde-edilir/) 

Ç  

 

Şekil 1.12. Bir hamamböceği 
(https://elp.tamu.edu/blattodea-termites-

cockroaches/blattodea-blattidae-periplaneta-
americana-american-cockroach-h/) 

 

             

Şekil 1.13. Kerrie lacca dişileri, ticari bir vernik ve boyanmış 
bir yün (https://maiwa.com/pages/natural-dyes) 

(http://www.catskill-merino.com/blog/Cochineal-Lac) 

K 
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2.2.4. İpekböceği’nden ipek elde etme 
 

 

in’de 5.000 yıl önce yetiştirilmeğe başlanan 
İpekböceği tırtılları diğer kelebekler gibi ergin 

olmadan önce pupa dönemine girmesi gerekir. Birçok 
kelebek türünde olduğu gibi pupa dönemine girmeden 
önce ağızlarından salgıladıkları ipek maddesiyle “kokon” 
adı verilen koruyucu bir odacık yaparlar. İşte bu ipekten 
örülmüş kokonun erginler tarafından dışarıya çıkmak için 
delinmeden yani böceğin ergini çıkmadan öldürülerek 
ipeğin kopmadan alınması gerekir. 

 
2.2.5. Karmen kırmızısı renk maddesinin böceklerden elde edilmesi 

 

 

azı böceklerden elde edilen maddeler 
renklendirme amacıyla kullanılır. Bunlardan 

bir tanesi Güney Amerika’da kaktüs üzerinde 
yaşayan ve Dactylopius coccus isimli böcekten 
elde edilen boya maddesi (Karmin) ile yün ve 
ipliklerin boyanması ile bazı ilaç yapımı, gıda ve 
makyaj maddelerini renklendirme amacıyla 
kullanılır. 

 

 

2.2.6. Kanser tedavisinde böceklerin zehirinin kullanımı 
 

rezilya’da bulunan Polybia paulista 
(Hymenoptera: Vespidae) türünden 

elde edilen zehirin içinde MP1 molekülü 
olduğu ve bunun da prostat ve mesane 
kanserinin gelişmesini durdururken 
sağlıklı hücrelere hiçbir olumsuz etkisi 
bulunmadığı bildirilmiştir.  

 

 

 

Şekil 1.14. Dut yapraklarıyla beslenen son 
dönem ipekböceği tırtılları ve ipek kozası 
(https://tr.pinterest.com/pin/194921490093746395) 

Ç 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.15. Karminin kullanıldığı bazı yiyecekler 
ve makyaj malzemeleri 

(http://hablemosclaro.org/ingrepedia/carmin/) 

B 

 

 
 

Şekil 1.16. Polybia paulista 
(https://fabioevangelistadasilva.wordpress.com/author/fabioevangel/page/10/) 

B 

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/files/2015/09/wasp.jpg
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Şekil 1.19. Andricus collari ergini, gal içindeki larvası ve meşelerde oluşturduğu 

kurumuş galler (http://aramel.free.fr/INSECTES40bis.shtml) 

2.2.7. Arıkovanı solunum terapisi 
 

rı kovanında üretilen spesifik 
içeriklerin teneffüs edilmesi 

uygulamasıdır. Kovanlarda arılar tarafından 
üretilen havanın solunması insan psikofizik 
durumu üzerinde son derece faydalı bir 
etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Arılar 
tarafından ısınan havayı özel bir nefes 
maskesi ile teneffüs ederek bronşit, astım, 
alerjiler, kronik akciğer hastalıkları, 
enfeksiyonlara yatkınlık, zayıflamış 
bağışıklık sistemi, solunum yolu 
enfeksiyonları, kronik baş ağrısı, migren, 
depresyon ve stres gibi hastalıklara iyi 
geldiği bildirilmiştir. 
 

2.2.8. Kırıkları tutturmak için ipekten vida yapımı 
 

raştırıcılar ipekböceği kozalarından elde edilen 
ipeği kullanarak kırılmış kemiklerin daha hızlı 

kaynamasında kullanmışlardır. İpek vidayı, sağlam olan 
ancak kemik ve dokulara baskı yaptığı, ayrıca 
radyolojik görüntülemelerde de sorun yaratan ve 
çıkarılması için ikinci bir ameliyat gerektiren 
geleneksel çelik vida ve alaşım levhalara alternatif 
olarak tasarlandığını bildirmiştir. Bunların yanı sıra 
ipeğin bedende çözünmesi yeniden bıçak altına yatmayı 
gerektirmiyor. 

 
2.2.9. Böceklerin yaptığı gallerden tannik asit elde etme 

 
azı böcek ve akarların bitkilerde beslenmeleri sonucunda bazı bitkilerin tepkisi ile değişik 
galler oluşabilir. 

Bu gallerin içinde 
%50-70 oranında 
gallotannin denilen bir 
madde bulunur. Bu 
madde insektisit 
yapımında da 
kullanılır.Kimya 
sanayinde tannik asit 
elde edilmesinde 

 

    

Şekil 1.17. Arıkovanı solunum terapisi uygulaması ve 
sistemin yakından görünümü 

(http://apitherapy.blogspot.com.tr/2014/03/beehive-air-treatment-now-
available-in.html) (http://www.billysgoathill.net/api-therapy/) 

A 

 

 

Şekil 1.18. İpekten vida yapımı 
(https://www.nature.com/articles/ncomms4385/figures/2) 

A 

B 

https://i2.wp.com/www.billysgoathill.net/wp-content/uploads/2016/06/api-air-100.jpg
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Şekil 1.20. Bomba arama ve imha etmede çekirge 

kullanımı (https://popsci.com.tr/yeni-bomba-dedektorleri-beyni-
calinmis-ucan-cekirgeler/) 

önemli bir ham maddedir. Boya mürekkep, çivit imalinde, derilerin ikinci kez sepilenmesinde 
kullanılır. 
 

Tıpta diyare, dizanteri ve lökore tedavisinde de kullanılır. İshal kesici ilaçların bileşimine 
girmekte, ender olarak kanamalarda kan kesici özelliğinden yararlanılmaktadır Bunlara ek olarak 
geleneksel tıpta diş ağrısı ve diş eti iltihabı tedavisinde diş tozları olarak kullanılır.  

2.2.10. Bomba ve mayın aramada arı kullanımı 
 
ilim adamları, arıların %99’dan daha fazla bir başarı oranıyla kimyasal patlayıcıları 
bulduğunu ve köpeklerden daha fazla koku alma duyuları olduğunu ortaya çıkardı. Üç 

yıldır süren araştırmalarında, başlangıçta arıların mayın tarlalarının temizlenmesine yardımcı 
olmaları üzerinde yoğunlaşmışlar. Ancak daha sonra araştırma genişletilerek ve eğitilmiş arıların 
patlayıcı dolu bir kamyonu anında bulmaları sağlanmış. Araştırma ekibindeki bilim adamları, 
şekerli suyu ödül olarak kullanarak, arıları değişik kokuları tercih etmeleri konusunda eğitmişler. 
Arıların gıdalarına eklediği, mayında kullanılan TNT maddesi ile bunu başardıkları bildirilmiştir. 

2.2.11. Bomba arama ve imha etmede çekirge kullanımı 
 
ırt çantalı bir böcek, bomba detektör teknolojisinin son noktası olabilir. St. Louis’de 
bulunan Washington Üniversitesi’nden bir grup mühendis, uzaktan kumanda ile tehlikeli 

bölgelere uçurulacak, antenleri ile 
patlayıcı kimyasalları koklayacak ve 
bombayı bulduğunda kablosuz sinyaller 
gönderecek, sibernetik çekirge 
geliştiriyor. Uçan çekirgelerin kokuyu 
nasıl işledikleri sorusuna yıllarını ayıran 
biyomedikal mühendislikte Doçent Dr. 
Baranidharan Raman’ın yürüttüğü proje, 
Deniz Harp Araştırma Ofisi tarafından 
finanse ediliyor. “Teknoloji ürünü koku 
algılama sensörleri doğanın yapımı 
hayvan burunları ile karşılaştırıldığında 
çok basit kaldığını ifade etmiştir. 

İlk olarak uçan çekirgeyi istedikleri noktaya yönlendirebilmek için böceğin kanatlarını, 
ışığı ısıya dönüştürebilen biyolojik ipek bir doku ile kaplayarak sağa gitmesi için sol kanadı lazer 
ile daha fazla ısıtıp böceğin kontrolünü sağlayabiliyorlar. Uçan çekirge tehlikeli bölgeye 
girdikten sonra, sıradaki aşama çekirgenin ne kokladığını öğrenmek İçin böceğin beynine cerrahi 
işlemle yerleştirilen elektrot sayesinde anteninin okuduğu veriyi çalıp, beyninin elektriksel 
aktivitesi ölçülüyor. Son olarak ölçülen bu verileri operatöre ulaştırmak için ufacık sırt çantası 
devreye giriyor. Araştırmacılar nöral aktiviteyi bir çipe kaydeden veya kablosuz olarak veriyi 
aktaran, az enerji tüketen ve ağır olmayan bir cihaz üretmek için çalışmalarına devam ediyorlar. 
Ayrıca her şey yolunda giderse uzaktan kumandalı patlayıcıların fark edilmesini sağlama ve bu 
sibernetik uçan çekirgelerin başka koku odaklı görevleri gerçekleştirebileceğine, hatta kokuya 
dayanan tıbbi tanıları koyabileceğine inanılıyor. 

B 

S 
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Şekil 2.1. Janine M. Benyus 

Biyomimikri terimsel anlamda ilk kez 
1997 yılında Janine M. Benyus 

tarafından yayımlanan “Biomimicry: 
Innovation Inspired by Nature” adlı 

kitabında kullanılmıştır. Tarihsel 
süreç boyunca da biyomimikrinin 

kullanım alanı yaygınlaşarak 
yenilikçi bir disiplin olmuştur. 

 

 
 

Bölüm 2: 
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Giriş 

 
nsanlar doğanın bir parçasıdır ve var olduğundan beri her alanda doğayı kullanmıştır. 
Biyomimikri doğayı kullanmaktan ziyade onun gibi davranmayı amaçlamıştır. Bu yüzden de 

daha büyük bir önem taşımaktadır. Aslında daha sağlam, daha güvenilir, daha işlevsel ve daha az 
maliyetle üretim yapmak adına doğanın tasarımlarından etkilenilmektedir. 

Yüzyıllardır doğanın düzeni kusursuz bir şekilde işlemektedir. Bu kusursuzluk ortaya 
çıkan her türlü problemin kendi içinde çözülmesini sağlamaktan geçmektedir. Doğa kendi içinde 
bu başarıyı yakaladıysa onu neden örnek almayalım diye düşünerek ortaya atılmış bir fikirdir. 
Biyomimikri (İng: Biomimicry) fikrinin ilk örneği muhteşem deha Leonardo da Vinci’nin 
buluşlarında görülmüştür. Kuşların kanatlarını ve çırpınışlarını gözlemleyen Vinci, ilk uçan 
makineyi icat etmiştir. Onu daha sonra Wright kardeşlerin güvercin kanadından esinlenerek ilk 
motorlu uçağı uçurmaları izlemiştir. 

Zaman zaman bilim olarak görülse de aslında 
henüz disiplinsel bir yaklaşımdır. Biyomimikri 
kavramının altında, temel kavramlar olarak söylemek 
gerekirse tasarım, biyoloji, mühendislik ve pazarlama 
yatar. O yüzden bu tanımı sadece çözüm odaklı değil de 
süreç bazında da düşünmek gereklidir. 
 

1. Biyomimikri nedir? 
 

iyomimikri (veya biyomimetik), doğadan ilham 
alarak ya da doğayı taklit ederek insan problemleri ve 

ihtiyaçları için çözüm üreten bir disiplindir. Bu disiplin 
sadece elde edilen somut ürünün ya da çözümün değil 
kullanılan sistemi ve aşamaların tamamını da 
içermektedir. “Biyo” kelimesi Latin dilinde “yaşam” 
anlamına gelirken “mimesis” kelimesi de “taklit etmek” 
anlamına gelmektedir. Yani insanların karşılaştıkları 
sorunları çözmek için doğayı örnek alarak; başka bir 
deyişle doğadan esinlenerek çeşitli buluşlar yapmasıdır. En basit örneği hızlı tren modelini 

İ 

B 
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Şekil 2.2. Ormia ochracea sinek türünde işitme organının yeri 
ve bundan yararlanılarak yapılmış Ormiafon adı verilen işitme 

cihazı 
(https://www.google.com.tr/search?newwindow=1&safe=active&dcr=0&biw

=1280&bih=603&tbm=isch&sa=1&ei=aQqIWt-
JHMOmsgGfq4WYDg&q=ormia+ochracea) 

(http://nelson.beckman.illinois.edu/courses/neuroethol/models/fly_hearing/fly
_hearing.html) 

 

yaparken yalıçapkını kuşunun gagasından esinlenilmesidir. Türkçe karşılığı “Biyotaklit” olarak 
bilinmektedir. Aslında Biyotaklit doğadaki canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamak ve 
hayatta kalmak için yaptıkları bazı davranışlardır. Ağaç kurbağasının yeşil renkli olması ve biraz 
yaprağa benzemesi, çalı çekirgelerinin, çalı ve bir ağaç sapına benzemeleri “biyotaklit” 
örneğidir. Buradan yola çıkarak insanların doğadan ilham alması veya taklit etmesi de biyotaklit 
olarak gösterilip tanımsal olarak farklı bir kelimeye ihtiyaç duyulmamıştır. Biz bu bölümde 
sadece böceklerin bazı özelliklerinden esinlenerek ya da taklit edilerek tasarlanmış veya tasarım 
aşamasında olan belirli örnekleri ele alacağız. 

2. Böceklerle İlgili Bazı Biyomimikri Örnekleri 
 

2.1. İşitme Cihazı Tasarımı 
 
inek kulağındaki tasarım işitme aletlerinde devrim yapacak California Üniversitesi Beyin 
Araştırma Enstitüsü'nün fizyoloji bölümündeki araştırmacılar, daha hassas işitme cihazları 

üretebilmek için doğadaki işitme sistemlerini incelemişlerdir. Yapılan bilimsel çalışmalar 
sonucunda Ormia ochracea (Diptera: Tachinidae) isimli sinek türünün dişisinin I. göğüs 
segmentinin yanında, ön bacakların temelinde çok küçük boyutlarda olmasına rağmen oldukça 

işlevsel olan işitme organının şeklini 
incelemişler. Bu organın sahip olduğu 
yapısı örnek alınarak işitme aleti 
gelişiminde bir devrim yapacağı 
anlaşılmıştır. Bu organın, sesin geldiği 
yönü mükemmel bir şekilde 
saptayabildiği bulunmuştur.  

Dişi sineğin, sesin geldiği yeri 
hatasız olarak bulabilmesi soyunun 
devamı için şarttır. Çünkü kendi 
yavrularının (larvalarının) 
beslenebileceği bir kaynağı bulmak 
zorundadır. Dişiler yumurtalarını, 

çiftleşme için ses çıkartan bir karaçekirgenin (Orthoptera: Gryllidae) üzerine bırakarak çıkacak 
asalak (parazitoid) larvalarının onunla beslenmelerini sağlar. 

Bu sineğin minik olmasına rağmen oldukça işlevsel olan kulak tasarımı, "ORMİAFON" 
adı altında, işitme aleti ve dinleme cihazlarının yapımında taklit edilmeye çalışılmaktadır.  

  
2.2. Sıcaklık Sensörü Tasarımı 

 
rkek kelebeklerin dişileri cezbetmek için parlak renklenmelerinin daha çok mikro 
yapılarının sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte, az sayıdaki araştırmalar, 

içten ölçekli mikro yapıları hem yansıyan hem de iletilen yoğunluklar ve görüş açısı açısından 
genel kelebek görünürlüğüyle açıkça ilişkilendirmiştir. 
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Şekil 2.3. Kelebek kanatlarında ışığın yansıtılması ve sıcaklık 

sensörü tasarımı 
(http://rt-bi.nl/social-responsibility/biomimicry/butterfly-wings/) 

 

 

 
Şekil 2.4. Morpho rhetenor kelebek türünün kanat yapısı ve 

Morphotex kumaşından yapılmış su tutmayan bir elbise 
(https://inhabitat.com/ecouterre/sweatshop-protestors-target-adidas-as-london-

olympics-draw-closer/adidas-war-on-want-1/) 
 

Odaklanmış lazer tekniği kullanarak, iki Morpho spp. (Lepidoptera: Nymphalidae) kelebek 
türünün tek ölçekli mikro yapılarıyla ve bunların göze çarpan geniş açı görüşlerinin arkasındaki 
mekanizmalarda bulunan mutlak yansıma ve oranı araştırılmıştır. Ölçümler, bazı mikro yapıların, 
bir düzlemde 100 dereceyi aştığı ve diğerinde 15 derecelik bir açıyla, mavi ışığın %75'ini 
yansıttığını göstermiştir. Çok daha saydam ölçeklerin üstünde ikinci katmanın daha şeffaf 
ölçeklerde birleşmesinin çok güçlü kırınımlara yol açtığını ve bu efektin, olay ışığının yansıdığı 
açı aralığını daha da artırmak için hareket ettiğini göstermiştir. 

Araştırıcı Potyrailo ve New 
York'taki Albany Üniversitesi'ndeki 
General Electric Global Araştırma 
Merkezi'ndeki meslektaşları, Morpho 
spp. kanadından esinlenen ve bazı 
dalga boylarındaki ışığı yansıtan ve 
onu absorbe eden ölçekli 
materyallerin incelemiştir. 

Ekip, bunu akım sensörleri 
üzerinde önemli bir avantaja sahip 
olup olmayacağını görmek için 

sentetik bir sıcaklık sensörü oluşturmak için kullanarak kelebeklerin kanatlarının, metallerden 
farklı olarak ısı emici olmadan hızlıca soğumasını sağlayan doğal bir polimer olan kitinden 
yapıldığını saptamışlardır. Daha sonra, malzemeyi, aynı zamanda mükemmel ısı iletkenliğine 
sahip karbon nanotüpleri ile kaplayıp kızılötesi ışınım emme yeteneğini arttırarak bir moleküler 
ısı emici oluşturdular. Araştırmacılar halâ, canlı bir sensör üretmeden önce sentetik olarak 
nanokütle edilmiş kitin üretmenin bir yolunu bulmaya ihtiyaç duyuyorlar. 

2.3. Su tutmayan Giysi Tasarımı 
 
orpho rhetenor (Lepidoptera: Nymphalidae) türünün kanatları fotonik kristal yapı 
oluşturur. Bu yapı, ışığın diğer bütün dalga boylarını geçirip maviyi yansıtarak kelebek 

kanadının mavi görünmesini sağlar. Bu kelebeğin kanatlarının nilüfer yaprakları gibi pürüzlü bir 
yüzeye sahip olması yağmur 
damlalarının yüzeye yayılmadan 
yuvarlanarak ilerlemesini ve 
beraberinde kirleri de götürmesini 
sağlar. Araştırmacılar bu kelebeği 
taklit ederek tıpkı onun gibi parlak 
renklere sahip ve su sevmeyen 
malzemeler ortaya çıkarmaktadırlar. 
Bunlardan biri de Morphotex 
kumaşları denilen üründür. Teijin 
tarafından Japonya'da üretilen 
Morphotex, geleneksel boya 
işleminde kullanılan boyalar veya 
pigmentler ve su ve enerji miktarını 

gerektirmediği bildirilmiştir. 
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Şekil 2.5. Bir kraliçe termit ve etrafında işçi bireyler, 

Zimbabwe'deki Eastgate binası, bir termit yuvası 
(http://m.365aikan.com/qiwen/qiwenguaishi/37173.html) 

(https://inhabitat.com/super-wood-is-as-strong-as-steel/) 
 

 

    
Şekil 2.6. Locusta migratoria ve Locust Visual Collision Detector 

sensörü ile araçların aralarındaki uzaklıkların kontrolü 
(https://en.wikipedia.org/wiki/File:Locusta_m._migratorioides_female.jpg) 

 

2.4. Binaların Havalandırma Tasarımı 

ermit kulelerinde bulunan 
iklimlendirme ve havalandırma 

sistemlerinin, insanların yaptığı 
sistemlerden çok daha ileri bir 
konumdadır. Hava akımına aşırı 
duyarlı oldukları için kusursuz bir 
havalandırma sistemi yaparlar. İşte 
doğanın taklit edilerek uyarlanması 
burada başlıyor. Zimbabwe’de 1996 
yılında tamamlanan Eastgate binası. 
Mimarisi Mick Pearce, mühendisliği 
Arup tarafından gerçekleştirilen ofis 
ve konut binasında, termit kuleleri taklit edilerek yapılan doğal havalandırma sistemi 
kullanılıyor. Bu bina termitlerin oluşturduğu tümseklerin model alınmasıyla tasarlanan dünyanın 
ilk doğal soğutmalı binası. Termit tümsekleri, yanlarında alçak hava basıncı barındıran bacalara 
sahip ve bunlar sayesinde hafif rüzgârları rahatlıkla içlerine alabiliyorlar. Termitlerin açtığı tünel 
yardımıyla sıcak hava yapıdan dışarı çıkıyor ve bu yolla yuvanın soğuması sağlanmış oluyor. Bu 
sistem ilk beş yılında sakinlerine $3.5 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlamıştır.  
 

2.5. Çarpışma Önleyici Sensör Tasarımı 
 
ocusta migratoria (Orthoptera: Acrididae) isimli çöl çekirgesi milyonları aşan sürüler 
halinde dolaşırlar. Ancak buna 

rağmen insanlarınkinden de büyük 
olan trafik sorununu 
çözümlemişlerdir. Çekirgeler bir 
sinyal sistemi aracılığı ile kendisine 
doğru gelen cisme bir sinyal 
göndererek onun konumunu ve 
uzaklığını saptayabilir. Daha sonra 
da kendi konumunu buna göre 
değiştirir. Araştırmacılar bu özelliklerinden esinlenerek, “Locust Visual Collision Detector” 
sensörünü geliştirmek için çalışmıştır. Ortaya çıkan elektronik sistemler, gerçek hayatta otomotiv 
uygulamalarında karşılaşılan geniş çevre koşullarında doğru bir şekilde çalışabilecek ve 
otomobil endüstrisinin sıkı güvenilirlik standartlarını karşılayacağı düşünülmüştür. 

Çarpışma tehdidini algılama ve önleme, otomotiv endüstrisi için önemli bir araştırma ve 
geliştirme zorunluluğu tanımlıyor. Bazı çarpışma önleme özelliklerini" içeren uyarlanabilir 
“cruise” kontrol sistemleri bugün lüks otomobillerde seçenekler olarak sunuluyor. Ancak bu 
sistemlerin performansı her zaman yeterli değil ve maliyeti geniş kullanım için çok yüksektir. Bu 
sistemlerin tatmin edici olması ve popüler olması için önemli iyileştirmelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Gelecekte seyir kontrol sistemleri muhtemelen farklı sensör türlerinden gelen 
veriyi optik görüntülerle olabileceği tasarlanmaktadır. 
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Şekil 2.7. Bir yusufçuk ve onun görme özelliğinden 
faydalanılarak üretilmiş sikorsky helikopteri 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_pict

ure_candidates/File:Emperor-Dragonfly-(8).JPG#/media/File:Emperor-
Dragonfly-(8).JPG) (https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_H-5) 

 

 

    
Şekil 2.8. Stenocara spp.’nin nem toplama pozisyonu ve Çölde 

nemden su toplama için kullanılan Warka su toplama kulesi 
(http://ceambientalblog.blogspot.com.tr/2012/12/increible-botella-

autorrellenable.html) (http://www.arkitera.com/proje/7188/warka-su-toplama-kulesi) 
 

2.6. Sikorsky Helikopterinin Tasarımı 
 

usufçuğun vücudu, metalle 
kaplanmış izlenimi veren halkalı bir 

yapıya sahiptir. Yusufçuklar çok iyi 
manevra yeteneğine sahiptir. Uçuşu hangi 
hızda ve hangi yönde olursa olsun, aniden 
durup ters yönde uçmaya başlayabilirler. 
Bazen havada sabit durup bekleyebilir, bu 
durumda olduğu yerde dönüş yaparak 
avına yönelebilmektedir. Saatte 40 km’ye 
varan hızla uçarken ani manevralar 
yapabilen yusufçuğun görme yeteneği de 
çok yüksektir. Başının yarısını kaplayan ve her biri 28000 mercekten oluşan gözleri ona 
arkasında olup bitenleri görebilecek kadar geniş bir görüş sahası sağladığı için dünyadaki en iyi 
böcek gözü olarak kabul edilmektedir. 

Doğa fotoğrafçısı Gilles Martin ise yusufçukları incelemek amacıyla 2 yıl süren bir çalışma 
yürütmüştür. Bu çalışma sonunda elde edilen bilgiler, bu canlıların son derece kompleks bir uçuş 
sistemine sahip olduklarını göstermiştir. Dünyanın en ünlü helikopter üreticisi sikorsky 
modelinin tasarımı yusufçuğun uçuş sistemleri örnek alarak gerçekleştirmiştir. Proje için 
yusufçuğun havadaki manevraları göz önüne alınıp tam 2000 adet özel çizim gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma süreci sonunda sikorsky modelinin asker ve mühimmat taşımak için ürettiği yeni 
modeli ortaya çıkmıştır. 

2.7. Çölde Nem Toplama Yapı Tasarımı 
 

frika’daki Namib Çölü'nde yaşayan Stenocara gracilipes (Coleoptera: Tenebrionidae) 
isimli böceğin erginleri havada çok az bulunan nemin ayrıştırılması için eğimli bir şeklide 

pozisyonunu alarak ve üst kanatlarındaki özel yapı sayesinde havadaki su zerrecikleri sırtının 
tepesinde biriktirip ağız kısmına doğru toplayarak içer. Böceğin bu yapısının su soğutucularına, 

su motorlarına ve bina 
kaplamalarına mükemmel bir 
model olacağı belirtilmiştir. Bu 
özellik kullanılarak çöllerde 
havadaki nemden su elde etme ve 
hatta bitki yetiştirme sistemleri 
başarı ile kullanılmaktadır. Warka 
Water bambudan inşa edilmiş 
içme suyu toplayan bir yapıdır. 
Etiyopya’nın dağlık bölgeleri için 

geliştirilen Warka su kulesi, her gün su toplamak için uzun mesafeler kat eden bölge halkına 
kolay kurulabilen bir su toplama olanağı sunmaktadır. Son ürün olarak inşa edilen kulenin biçimi 
için ise termit yuvalarının geometrisinden ilham alınmıştır. Warka su kulesinin adı ise 
Etiyopya’nın soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Warka ağacından geliyor. Yapının 
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Şekil 2.9. Bir güve gözü ve bundan esinlenerek geliştirilen nano film 

(https://newatlas.com/moths-eye-film-boosts-efficiency-of-solar-
cells/17661/#p128811) 

 

 

   
Şekil 2.10. Bir uğurböceğinin katlanabilir alt kanatları ve bundan 

esinlenerek tasarlanan bir uçak 
(https://pixabay.com/tr/u%C4%9Fur-b%C3%B6ce%C4%9Fi-u%C3%A7u%C5%9F-

b%C3%B6cek-makro-levha-743562/) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terrafugia_--_2012_NYIAS_cropped.jpg) 

 

iskeletini oluşturan bambu ve onu yere sabitleyen halatlar kuleye sağlamlığını veriyor. Yapının 
içindeki ağ ise havadaki suyu toplayarak aşağıdaki su tankında depoluyor.  

2.8. LED Benzeri Yapı Tasarımı 
 

ece kelebeklerinin gözleri araştırmacılara parlama önleyici kaplamalar için yeni fikirler 
vermiştir. Eğer gözlük takıyorsanız, görüntüyü şeffaf bir nano materyal tabakası 

aracılığıyla inceliyorsunuz demektir. Yansıtılan ışığın miktarını azaltan nano malzemelere 
dayanan yansıma önleyici kaplamalar (ARC), gözlük, fotoğraf mercekleri, TV ekranları, güneş 
pilleri, LED ışıkları ve diğerleri dahil çoğu optik cihazda kullanılır. En etkin ARC'lerin bazıları 
doğa tarafından yapılır ve böceklerin gözünde bulunur. Örneğin, güvelerin gözleri, gelen ışığın 
dalga boyundan daha küçük olan 
küçük darbe tabakasıyla kaplıdır. 
Bu doğal kaplama parlamayı 
ortadan kaldırır. Bu onların yırtıcı 
hayvanlardan saklanmasını ve 
gece görüşlerini geliştirmesini 
sağlar. Bazı ARC türleri de güve 
gözünü taklit eder. Bu kaplamalar 
etkili ancak nispeten pahalı ve 
özelleştirilmesi zordur. Güve gözü 
filmi, Nagaoka Teknoloji Üniversitesi'nden bir bilim adamı olan ve Mitsubishi Rayon Co. Ltd. 
ve Tokyo Metropolitan Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla işbirliği yapan Noboru Yamada 
tarafından geliştirilmiştir. Anodik gözenekli alumina kalıplarını kullanarak, güvelerin gözlerinin 
mikro yapısını akrilik reçineye nano imprint yapabildiler. Bu, filmi üretmek için yüksek verimli, 
geniş alanlı ve düşük maliyetli bir yöntem bulmuşlardır.  

2.9. Katlanabilir Kanat Tasarımı 
 
ğurböcekleri küçük olabilir, ancak aptalca ya da beceriksiz değildir. İniş yaptıktan sonra, 
kanatlarını hemen hemen hiç yer kaplamaz. Tokyo Üniversitesi’nden Kazuya Saito ve 

meslektaşları, bir uğurböceği kanadını katlamasını öğrenmek için yüksek hızlı video kullanarak 
çekim yaptılar. Videoyu 
yavaşlatarak izlediklerinde 
böceğin kanatlarının kenarındaki 
belirgin damarların kırışıkların 
oluşmasına ve kanatları karmaşık, 
origami benzeri bir şekilde 
katlamasına izin verdiğini 
buldular. Kanadın bir kıvrımı, bir 
damarı katlanıncaya kadar 
sürebilir. Böcek bunu çok hızlı 
yapar. Kanat çerçevelerinin hiçbir 

G 

U 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

21 

 

    
Şekil 2.11. Ateş böceğinin ışık yayması ve bundan esinlenerek 

ışık yayan diyot (LED) tasarımı 
(https://www.queanimal.com/como-se-reproducen-las-luciernagas/) 

(https://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2015-02-23/14-smart-
inventions-inspired-by-nature-biomimicry) 

 

   
Şekil 2.12. Bir yusufçuğun katlanabilir alt kanatları ve bundan 

esinlenerek tasarlanan bir rüzgar tribünü 
(http://eskipaper.com/dragonfly-wallpaper-11.html#gal_post_46127_dragonfly-

wallpaper-11.jpg) (http://www.sciencemag.org/news/2017/02/wind-turbines-inspired-
insect-wings-are-35-more-efficient) 

 

ek yeri yoktur. Çalışmalarının sonucunda bu bulguların katlama mekanizmasının kendimizi 
uzaya fırlatan güneş dizili kürekleri, küçük araçlar için katlanabilir kanatları, hatta daha iyi 
şemsiyeleri oluşturmamıza yardımcı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

 
2.10. Parlaklığını Arttıran Diyot Tasarımı 

 

elçika, Fransa ve Kanada'daki 
bilim adamları tarafından 

yayınlanan araştırma sonuçlarına 
göre Ateş böceği Photuris spp. 
(Coleoptera: Lampyridae) dişilerinin 
karnında yaydıkları ışığın, 
parlaklığını örnek alarak yeni bir 
buluşa imza attılar. Bilim adamları 
daha sonra parlaklığını %55 arttıran 
bir ışık yayan diyota (LED) benzer 
bir yapı oluşturmayı başardılar. 
 

2.11. Daha Verimli Rüzgâr Türbinleri Tasarımı 
 

üzgâr türbinleri gezegenin enerjisinin %4'ünü üretir. Ancak sadece rüzgâr doğru uçurduğu 
zaman iyi çalışırlar. Ticarileştirilirse, bu yeşil teknolojiyi önümüzdeki yıllarda fosil 

yakıtlara daha uygun bir alternatif olabilir. Bir rüzgâr türbininin verimliliğini arttırmak, rotorların 
mümkün olduğunca hızlı 
dönmesini sağlamaz. Türbinler, 
felaket olasılığının daha yüksek 
olma özelliğine ek olarak, yüksek 
hızlarda daha az verimli olurlar. 
Çünkü rotor hızla dönen bıçakları 
aşarak rüzgârın akmasını 
engeller. Paris-Sorbonne 
Üniversitesi'nden fizikçi olan 
Vincent Cognet, optimum güç 
seviyesinin orta derecede dönme 
oranlarından geldiğini söylüyor. 
En verimli şekilde güç 
üretebilmeleri için, rüzgâr 
jeneratöre doğru miktarda tork 
uygulamak için bıçakların doğru açıda olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Böcek kanatlarında böyle bir problem yoktur. Esnek oldukları için, arıların ve 
yusufçukların kanatları aerodinamik yükü uçuş yönünde yönlendirerek gücü arttırır. Ayrıca 
doğal olarak rüzgârda büküldükleri için hasarı önlemek için sürüklenmeyi en aza indirler. Rüzgâr 
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Şekil 2.13. Su üzerinde yürüyebilen bir böcek bundan esinlenerek tasarlanan 

robotik versiyonu 
(https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://www.scienceforums.net/uploads/monthly_02
_2016)(https://www.hexapolis.com/2015/07/31/insect-mimicking-robot-can-jump-from-water-

surface-like-actual-water-striders/) 

tüneli testlerinde, orta derecede esnek bıçaklar %35'e kadar daha fazla güç üreten ve bıçak 
ağızlarının daha geniş bir rüzgâr koşullarında verimli bir şekilde çalışmasına imkân vermiş ve 
daha iyi performans sergilediği bulunmuştur. Bu durumda gelecekte rüzgâr koşullarına uyum 
sağlayacak şekli değişen bıçakları yapılabilmesinin mümkün olduğunu bildirilmiştir.  

2.12. Suda Sıçrayabilen Robotik Böcek Tasarımı 
 

öcekler ve örümcekler gibi küçük canlıların yanı sıra kuş ve sürüngen türleri arasında suyun 
üzerinde yürüyebilenleri vardır. Örneğin, bir buçuk milyondan fazla böcek türünün yaklaşık 

1200’ü suyun üzerinde yürüyebilir. Yoğunlukları sudan daha büyük olsa da böcekler ve 
örümcekler gibi çok küçük canlıların suyun üzerinde yürümesinde suyun yüzey geriliminin 
önemli bir etkisi vardır. Moleküller arası kuvvetler nedeniyle, her su molekülü çevresindeki 

moleküller tarafından 
çekilir. Suyun içindeki 
moleküller kendilerini saran 
bütün su molekülleri 
tarafından her yönden 
çekilirken, yüzeydeki su 
molekülleri üzerine etki 
eden çekim kuvvetleri 
dengeli değildir. Bu etki 
nedeniyle suyun yüzey 
alanı, mümkün olan en 

küçük haldedir. Yüzey gerilimi nedeniyle suyun yüzeyi bir trambolin gibi davranarak üzerindeki 
bu çok küçük canlıları geri itebilir. Ayrıca bu canlıların bacaklarında suyu iten özellikte tüyümsü 
yapılar bulunur. Mikro ölçekteki bu yapılar sayesinde suya bastıklarında suyun yüzeyinde bir 
şekil bozukluğuna neden olur, ancak suya batmazlar. 

Bilim adamları bu bilgilerden faydalanarak suda sıçrayabilen küçük bir robotik böcek 
geliştirmiştir. Robotik versiyonda suda sıçrayabilen böcekler gibi, su yüzeyi kırılmadan 
itilmektedir. Araştırmaya katılan araştırmacılar Prof. Ho-Young Kim ve Seul Ulusal 
Üniversitesi'nden Prof. Kyu-Jin Cho bir atlama için güç verildiğinde, bacakların serbest 
bırakıldığını, ancak yavaş yavaş robotun vücudunun uçlarını ve 5 cm uzunluğunda 
böceklerinkine benzeyen bacaklarını, su yüzeyinin dayanacağı sınıra kadar giderek artan bir 
kuvvetle aşağı doğru sürüklediğini keşfetmişler. Robotlar ve böcekler bacaklar ile su arasındaki 
etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için, bacaklarını içe doğru döndürürler. Araştırmacılar, 
suyollarındaki kirliliğin izlenmesi için robotik su tutucuları için çevreye dost olan sistemlerin 
uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. 

 
2.13. Dijital Böcek Gözü Tasarımı 

 
öceklerin en etkileyici kısmı bileşik gözleridir. Illinois Üniversitesi, Urbana-
Champaign'deki Bilim Araştırma Grubu araştırmacısı John Rogers, benzersiz tasarımlarına 

dayanan minyatür silah kameraları tasarlıyor. Mühendisler için büyük zorluk, görüş alanının 

B 

B 
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Şekil 2.14. Bir odun böceği ve bu böceğin gözünden esinlenerek kamera 

gözlü dron tasarımı 
(http://canopymeg.com/2011/12/29/name-the-bark-beetle-auction-is-over/) 

 

 

   
Şekil 2.15. Böcek/insan hibrit lens prototipi 

((https://newatlas.com/lens-combines-human-insect-vision-ohio-state/29099/#gallery) 
 

tamamında 180 derece görüş açısı ve net görüş sağlayan bir “drone kamera” oluşturmak 
olmuştur. Böcekler doğduğu zaman bu yeteneğe zaten sahiptir. 

Araştırıcılar kendi 
kamera gözlerini 
tasarlamaya çalışırken 
özellikle odun 
böceklerinden (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae) 
esinlendiklerini bildirmiştir. 
Böcek gözleri, kendi 
mercekleri ile yüzeye 
yayılmış onlarca ışığa 
duyarlı hücreye sahiptir. Bu 

yeni dijital kameraları böceklerin gözlerinin bileşik yapısını kopyalayarak gerçekleştirmişler. 
Yeni robot böceğin çapı sadece 1 cm olup, insan vücudunun iç görüntüsünü veya dronlarda 
olduğu gibi gözlem için kullanılabileceğini bildirilmiştir. Şu anda Roger'ın böcek gözleri 
yalnızca siyah beyaz görüntü almaktadır. Gelecekte yusufçuk gözü (Odonata) üzerine kurulu bir 
tasarım ile 20.000 kadar ışığa duyarlı hücreye sahip olabileceği bildirilmiştir. 

2.14. Geniş Açılı Bir Lens Tasarımı 
 

öcek gözlerinin yenilikçi yeni optik cihazlar için bir model olarak kullanılması için 
biyomedikal mühendisliği ve oftalmoloji bölümünde Dr. Yi Zhao tarafından geliştirilen bir 

lens, böcek görüntüsünün geniş açı özelliklerini bir insan göz derinliği yeteneğiyle birleştirmiştir. 
5 mm genişliğinde prototip 
mercek, bir kubbe üzerinde 
düzenlenmiş, sıvı odaklı ve 
şeffaf polimer ceplerden 
oluşan bir seriden oluşur. Lens 
odak ve yönünü değiştirmek 
üzere daraltılıp-
genişletilebilir.  

Gözümüzün odağı 
değiştirebilmesine karşın 

böcek gözü, odaklamayı değiştiremeyen ancak geniş bir görünüm kazandıran birçok küçük optik 
bileşenden oluşur. Araştırıcılar alan derinliğine sahip geniş açılı bir lens elde ederek iki göz tipini 
birleştirdiklerini belirtmiştir. Şeklini değiştirerek, laparoskopi, mikroskoplar ve akıllı telefon 
kameraları gibi uygulamalarda odağı değiştirme yeteneği potansiyelinin eklenmesini sağlayacak 
özellikte olduğunu ve herhangi bir hareketli parça eklemeden sığ derinlik alanı elde etmenin 
birçok avantajlara sahip olduğunu bildirmiştir. Bu objektifler sayesinde doktorların ihtiyaç 
duydukları geniş görüş açısını elde edebileceklerini ifade etmiştir. Lens ile doku arasındaki 
mesafeyi daha iyi değerlendirerek ve gereçleri daha güvenle yerleştirip tümörü daha kolay 
çıkarabildikleri belirtilmiştir. 

B 
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Şekil 3.2. Çam pamuklubiti ve salgıladıkları pembe renkli 

tatlımsı madde (http://ureticiler.blogspot.com.tr/2013/03/cam-kosnili.html) 

Biz insanlar aynı böcek için duruma göre bazen 
“zararlı” bazen de “faydalı” diyebiliyoruz. Örneğin 
Çam pamuklubiti çam ağaçlarında zarar yapan bir 

böcek türüdür. Hem çam ağaçlarını zayıflatması 
hem de bu tatlımsı maddeleri yemeğe gelen arıların 

insanları sokmasından dolayı “zararlı” olarak 
değerlendirilmiş ve yıllarca bu böcekle mücadele 
edilmiştir. Ancak bu böceğin beslenmesi sonucu 

salgıladığı tatlımsı maddelere gelen balarılarının 
bunları toplayarak çok değerli olan çam balı 

yapmasından dolayı son yıllarda bu böcek “faydalı” 
olarak değerlendirilerek koruma altına alınmış ve 

hatta çoğaltılması için diğer çam ağaçlarına 
bulaştırılmasına da izin verilmiştir. 

 
 

Bölüm 3: 
Bitkilere Zarar Veren Böceklerde Beslenme 

 

Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

1. Zararlı nedir? 
 

ararlı terimi insanların kendi çıkarları ile ilgili bir terimdir. Aslında “insanlara zararlı” 
demek daha doğrudur. Bu insanlara bir şeyin direkt veya dolaylı olarak olumsuzluk 

vermesi olarak da tarif edilebilir. Bu 
terimi böceklere uyguladığımız zaman 
bizim hoşumuza gitmemesi, bize 
saldırması veya bizim için değerli 
maddelere ortak olması olarak ifade 
edebiliriz. Doğal açıdan baktığımızda 
böceğin üremesi için beslenmesi 
gerekir. Böceklerin bu faaliyeti yaklaşık 
410 milyon yıldır devam etmektedir. 
Bilindiği gibi insanlara ait bulgular ise 
şu an itibariyle 300.000 yıl kadardır. 
Yani bizden çok uzun zaman önce 
ortaya çıkmış olan bu canlılara “en 
akıllının” insanlar olduğunu 
vurgulamak için “zararlı veya faydalı” 
diye ayırım yapabiliyoruz.  
Böcekler genellikle bitkisel besin 
almakla beraber, çok değişik maddeler 
ile beslendikleri de bilinmektedir. Bu 
açıdan böcekleri çeşitli gruplara 
ayırmak mümkündür. Tarım açısından 
önemli türler dikkate alındığında bitki 
ile beslenenler böceklerin çoğunluğunu 
oluşturur ve bunlar ilk tüketicidir. 
Böcek yiyenler ise ikincil tüketicidir.  

Hangi böcek grubundan olursa 
olsun eğer sadece bir tek tür ile besleniyorsa o böceğe “Monofag” denir. Birbirine yakın akraba 
olan gruplarla besleniyorsa “Oligofag” çok sayıda değişik tür ile besleniyorsa bu türlere de 
“Polifag” ismi verilir. 
 
 
 

Z 
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Şekil 3.2. Özellikle seralarda bazı 
böceklerin sarı renge doğru yönelim 
göstermesinden faydalanarak onları 
yakalamak için sarı renkli yapışkan 

tuzaklar kullanılmaktadır. 

 
Çizelge 1. Böceklerin tükettikleri besinlerine göre gruplanması 

Böcek grubu Besini 

Fitofag Bitkisel 
Zoofag Hayvansal 

Omnivor 
Fitozoofag Çoğunlukla bitkisel 

daha az hayvansal 
Zoofitofag Çoğunlukla hayvansal 

daha az bitkisel 
Entomofag Böcek 
Koprofag Dışkı 
Misetofag Fungus 
Nekrofag Leş 
Saprofag Çürümüş madde 

 
Monofag türler beslendikleri türün dışında ona yakın akraba olanlar üzerinde beslenmeye 

zorlansalar bile beslenemedikleri için ölür, ya da besin almalarına karşın gelişmeleri ya da cinsel 
olgunluğa erişmeleri mümkün olmaz. Diğer taraftan, monofag türlerin yeryüzündeki yayılışında, 
bitki, sınırlayıcı bir etki gösterir. Bir yerde konukçu yok ise, iklim şartları ve diğer etkenler ne 
derece uygun olursa olsun böcek oraya yerleşemez. Bu durumda böceğin yayılma alanı 
beslendiği bitki ile sınırlı kalır. Polifag böcekler ise çok sayıda bitki ile beslenebilmektedir. 
Ancak her zaman için böceğin beslenmeyi daha çok tercih ettiği bitkiler vardır.  
 

2. Konukçu nedir? 
 

zellikle sadece ergin dönemine rastlanan 
böceklerin o bitki üzerinde zarar yapma 

dışında bir amaç için orada bulunması söz 

konusu olabilmektedir. Bunlar özellikle ergin 
dönemlerinde bitkinin çiçeklerindeki polen veya 
nektar ile beslenmeye gelen kelebek, arı ve sinek 

Ö 
 

 
Şekil 3.3. Bir erkek sivrisinek çiçeklerdeki nektar ile 
beslenirken (https://tr.pinterest.com/pin/267190190365791561) 

Sivrisineklerin cinsiyetlerinin hoşlandıkları besin 
maddeleri ironik olarak birbirinden çok farklıdır. 

Kanımızı emenler aslında sadece dişileridir. Erkekleri 
ise çiçeklerin tatlımsı sıvıları olan nektar ile beslenir. 
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gibi bazı böceklerin orada bulunması söz konusu olabilir. Ayrıca böcekler uzun süre uçtuklarında 
dinlenme ihtiyacı da duyarlar. Bunun için de habitatlarında bulunan ancak konukçusu olmayan 
bitkilerin üzerinde de dinlenme amaçlı bulunabilirler. Örneğin, sivrisinekler günün belli 
zamanlarında dinlenmek ve güneşten korunmak için okaliptüs bitkisinin yaprakları altında 
bulunabilir. Ergin dönemlerinde tatlımsı madde ile beslenen böcekler nektar salgılayan bitkilere 
veya tatlımsı madde salgılayan bazı böceklerin bu maddelerini yemek için o bitkiye gelmiş 
olabilirler. Bazı böcekler ise olumsuz koşulları geçirmek için konukçusu olamadığı halde çok 
yıllık bitkilerin korunaklı yerlerinde barınma ve kışı geçirme faaliyetlerinden dolayı da 
bulunabilmektedir. 

İşte bu değişik nedenlerden dolayı bir bitkinin “konukçu” olarak kabul edilebilmesi için 
bitki üzerinde böceklerin beslenme ile ilgili yumurta, larva/nimf ve ergin gibi farklı hayat 
dönemlerinin aynı zamanda bulunması halinde bu bitki konukçu olarak kabul edilmektedir. 
 

3. Böceklerin bitkilerde oluşturduğu zarar şekilleri 
 

itkilerle beslenen böcekler biyolojilerine ve 
ayrıca sahip oldukları ağız yapılarına göre 

bitkilerin değişik organlarında beslenebilir. Bunlar; 
bitkilerin yaprak, sürgün, meyve, dal, tohum, gövde 
ve kök gibi kısımları olabilir.  

Ağız yapısı çiğneyici olup da yaprak ve 
sürgünlerde beslenenler onları değişik şekillerde 
yiyerek zarar yapar. Bunlar; yaprağın sadece dış 
kısmını veya tüm yaprak parçalayarak, sadece 
yaprak sap ve damarları kalacak şekilde yiyerek, iki 
epidermis arasına girip parankima dokusunu 
kemirerek, meyve ve tohumları yiyerek galeriler 
açma şeklinde olabilir. 

Bazen de bitkinin bu salgılara tepkisi sonucu 
gal veya tümör oluşumu şeklinde yapılar ortaya 
çıkabilir. Galler yaprak ya da gövdede basit şişlikler 
halinde olabileceği gibi, bitkinin anatomik yapısında 
oldukça karmaşık yapıda da olabilir. Fakat her 
zaman gal yapıcılarına özgü bir yapıdadır. Yani 
galler, gal yapan türe özgü ölçülere, biçime ve renge 
sahiptirler. Daha çok yaprak, gövde ve çiçekteki 
galler böcek ve akarlar tarafından meydana getirilir. 

Ağız yapısı sokucu-emici olan böceklerin 
zarar şekilleri diğerlerinden bazı yönlerden farklılık gösterir. Çünkü bu ağız yapısında sokma 
işleminden önce böceğin, iğnesi ile dokuları yumuşatarak daha kolay sokma yapmak için 
ağzından bir salya salgılaması sonucunda bu salyanın içinde bulunan beta indolik asitten dolayı 
bitkilerde değişik şekillerde doku ölümleri veya şekil bozuklukları şeklinde zararlar ortaya 
çıkabilir. Öncelikle sokulup emilen yerdeki dokular parçalanır ve renk açılması meydana gelir. 
Daha sonra buraları dökülebilir.  

B  

 
Şekil 3.4. Yaprak galerisineklerinin bitkilerde 

galeri açarak beslenmesi 
(http://www.agromyzidae.co.uk/wp-

content/uploads/2016/11/30372051244_dd6869f4d7_o.jpg) 

Bazı böcekler ise yaprakların üst 
epidermis ve parankima dokusunu yalnız 
alt epidermis kalacak şekilde kemirerek 
beslenir. Bazı böceklerin çok küçük olan 
larvaları ise yapraklarda iki epidermis 
arasına girerek ve parankima dokusunu 

kemirmek suretiyle beslenirler. 
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Böceklerin bazılarında ise beslenme 
sonucu böcek vücuduna alınan şekerli 
maddeler hemen dışarıya atılır. 
Karbonhidrat bakımından zengin olan bu 
madde yaprakbitleri, koşniller, unlubitler, 
beyazsinekler ve psyllidler gibi 
Hemiptera takımına bağlı bazı böcek 
türlerine özgü bir boşaltım ürünüdür. 
Bitki ile beslenen böcekler, ballı maddeyi 
kısa sürede vücutlarından atarlar. 
Emilerek alınan bitki özsuyu, midenin 
filtre odacığı denilen özel kısmında fazla 
su ve karbonhidratlar süzülür. Filtre 
odası, vücut içine alınan fazla miktardaki 
bitki özsuyunun ve basit şekerlerin hızlı 

şekilde arka bağırsağa geçirilmesini ve dışarıya atılmasını sağlar. Aslında ballı madde, sindirim 
sisteminde osmotik basıncı düzenleyen mekanizma sonucunda üretilmektedir. 

 
 

4. Böceklerde besine yönelme 
 
itkilerin kokusu, rengi ve salgıladıkları uçucu gazlar, dişi böceklerin konukçularını 
bulmalarına klavuzluk eder. Böylece beslenme ve yumurta bırakmak için bitki kısmının 

seçilmesine olanak sağlamış olurlar. Bitki ile beslenen böceklerde konukçu seçimi, bitkilerin 
görsel, mekanik, tat ve koku özelliklerini içeren uyarıcılara karşı davranışsal tepkileri ile 
belirlenir.  
Böceklerin besini bulmaları için önce onların uzaktan besin tarafından çekilmesini gerektirir. 
Ayrıca bazen böcekler içinde birkaç türün rüzgâr doğrultusunda uçarak kokuya yönelim 

B 

 

 
Şekil 3.6. Bir galarısı, gal içindeki larvası ve meşe yaprağındaki galleri 

(http://aramel.free.fr/INSECTES40bis.shtml) 

Galler bitki hücrelerinin anormal gelişmeleriyle ortaya çıkar. Böcek ve akarların 
beslenme ve yumurta bırakma süresince meydana gelen uyarılara tepki olarak gal 

dokuları meydana gelir. Galler bitki dokuları içine bırakılan yumurtalardan salınan 
bir sıvı, böcek ya da akarların varlığı veya salya salgıları sonucu oluşabilir. Galler, 
gövde ve yapraklar üzerinde tüylü ve yosunludur. Böcek gallerinin büyük çoğunluğu 
meşe veya güller üzerinde bulunur. Gal yapıcılara genel olarak “cecidozoa’’ denilir. 

 

 
Şekil 3.5. Zeytin kabuklubiti ve sokup-emmesi sonucu 

meyvede oluşturduğu kırmızı lekeler 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Parlatoria_olea

e.jpg) 
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gösterdiği bilinmektedir. Özelikle yaprakbitlerinin, konukçularının koku kaynaklarına doğru 
yöneldikleri bilinmektedir. 
 

Besindeki ışık, renk, şekil, ses, hareket, koku ve sıcaklık gibi bazı uyarıcı faktörler 
duruma ve türlere göre değişmek üzere ya tek tek ya da çeşitli birleşimler halinde böceğin 
çekilmesinde etkili olur. 
Uyarıların mekanik, optik ve 
kimyasal algılayıcılar 
yardımıyla algılanması sonucu 
böcekte besine yönelim 
görülür. Dalga boyları ve 
davranışlar arasındaki ilişkiler 
böceklerde merkezi sinir 
sistemi tarafından idare 
edilmektedir. Kelebekler 
çoğunlukla mavi çiçeklerde 
beslenmekte ve yumurtalarını 
yeşil yapraklar üzerine 
bırakmaktadırlar. Sarı 
renginin yüksek yansıma 
miktarları ile birlikte sarı 
renkli objeler böceğe normal 
değerlerin üzerinde uyarılar 
yapmaktadır. Bir başka 
deyişle bütün fitofag 
böceklerin hepsi sarı renk ile 
çekilmektedir. Çiçekle 
beslenen ve üreyen türler 
çoğunlukla mavi renkler ile çekilir.  
 

Bundan dolayı böcekler, bitki yüzeyi ile ovipozitör, anten, ağız parçaları ve bacağın 
duyumsal alıcılarında bulunan mekanik ve kimyasal alıcılar, bitkiler arasındaki koku, tat ve 
morfolojik farklılıkları belirlemede daha önemli bir rol oynarlar. Bitkiyle beslenen böcekler, 
çiçek ve diğer bitki organlarına yönelimlerinde ilk olarak görme ve koku alma yeteneklerini tek 
tek ya da bir arada kullanabilmektedir. Ancak, genellikle çiçeklere yönelim sadece koku 
duyusuyla gerçekleşir. Bitkilerin meyve, yaprak ve çiçeklerinden farklı biyokimyasal maddeler 
yayılmaktadır. Birçok bitkilerde bulunan eterik yağlar, reçineler, aromatik alkoller ve alkoloitler 
gibi çeşitli kimyasal maddelerin yapısı, böceklerin konukçusunu seçmesinde önemli rol oynar. 

Bu şekilde çeşitli uyarılar sonucu besin bulunduktan sonra böcekler besini tanımak yani 
onun, beslenebilmeleri için uygun olup olmadığını anlamak üzere bazı denemeler yapar. 
Genellikle temas ve tat algılayıcıları yardımıyla yapılan denemeler sonunda besin uygun 
bulunduğunda beslenme olayı başlar. 
 
 
 
 

 

  
Şekil 3.7. Bir yaprakbitinin arkasından damla şeklinde tatlımsı madde 

salgılaması 
(http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3d)  
Ballı madde, saprofit ve patojen mantarların gelişmesi için 

çok uygun bir ortamdır. Buna “fumajin, basra, veya 
karaballık” denir. Fumajinin bitki üzerinde birçok 

olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada bu 
maddenin güneş ışığını %90 oranında engellediği, yaprak 
yüzeyindeki ısıyı ise %4 oranında arttırdığı ve fotosentezin 

%70 oranında azalttığı saptanmıştır. Fotosentezdeki 
azalma, yaprak ve meyvelerde erken dökülmeye, meyvede 

küçülmeye, ürün kalite ve kantitesinde düşmeye neden 
olmaktadır. 
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5. Böceklerin bitkilere yumurta bırakma tercihi 
 
öcekler sadece aktif olduğu dönemde değil, 
yumurta döneminde de konukçu bitki ile bir 

ilişki içerisindedir. Yumurtadan çıkan yavru 
bireylerin beslenmesi ve gelişerek yeni nesil 
verebilmeleri için dişi bireyler, yumurta 
bırakacakları yeri özenle arar ve yumurtalarını en 
güvenli gördükleri yere bırakır. Dişi birey 
yumurtalarını bitki üzerine bıraktıktan sonra, bitkiler 
bırakılan yumurtalara karşı doğrudan veya dolaylı 
olarak tepki gösterme eğiliminde bulunur. Bu durum 
öncelikle bitkinin morfolojisinden kaynaklanan 
tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Bitkiler 
yumurtalarla, morfolojik olarak yapraklarının tüylü 
olması, bitkinin gür ve kuvvetli olması, yaprak 
kütikulanın, sap ve gövde dokularının kalın olması 
ve yaprak yüzeyinin mumlu olması gibi özelliklerle 
tepki gösterirler. 

 
 

6. Nektar ve polenle beslenme 
 

urada bitki ve böcek arasında karşılıklı bir çıkar ilişkisi vardır. Bitkilerdeki nektar ve polen 
bazı böceklerin beslenmesi için gereklidir. Ancak böcekler bunu farklı bitkilerden alabilir. 

İşte bitkiler kendilerinde var olan bu maddeleri böceklere haber vermesi önemlidir. Böcekleri 
cezbeden çiçeklerin belirli mesafelerden seçilebilmesi ve görünebilir yapıda olması tozlayıcı 
(polinatör) böcekler açısından önem taşımaktadır Temas yoluyla böceklerin çeken bitki 
kimyasallarının yanı sıra, hem çiçekler hem de vejetatif kısımlardan salınan bitki uçucu gazları 
da böceklerin beslenme ve yumurta bırakma davranışında çok önemli rol oynar.  
 

B  

 
Şekil 3.8. Patates böceği dişisi ve yumurtaları 

(http://www.photomazza.com/IMG/jpg_Una_femmina_puo_d
eporre_300-1000_uova_fissate_alle_foglie_in_gruppi_di_20-
40_che_schiudono_in_4-15_giorni_c_Giuseppe_Mazza.jpg) 

Patates böceğinin ise, beslenmesi ve 
yumurta bırakması, patatesten salgılanan 

solanidin alkoloidi tarafından olumlu 
yönde etkilenmektedir. 

 

 
Şekil 3.9. Fındık kurdu fındık meyvesine 

yumurta bırakırken 
(http://www.plante-doktor.dk/noeddesnudebille.htm 

 
Herbivor böcek neslinin canlılığını ve gelişimini 

sürdürmesini doğrudan etkileyeceği için konukçu bitki 
seçimi son derece önemlidir. Böcekler konukçu bitki 

tercihinde bulunurken, hem kendisinin beslenmesini hem 
de bıraktıkları yumurtadan çıkan bireylerin beslenmelerini 
kolaylaştırmak açısından, yumuşak yapılı bitkileri tercih 

ederler. Fındık kurdu, Curculio nucum (Coleoptera: 
Curculionidae), kabuğu kalın ve sert olması nedeniyle kara 

fındık çeşitlerini, kavuz dane kısmını sıkı sardığından 
dolayı da kara sivri çeşidini tercih etmemektedir. 

 

B 
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7. Semiyokimyasallar 
 
öcekler yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri, konukçu bitkilerini ve karşı eşeyini 
bulabilmeleri için bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu kimyasal aracılar semiyokimyasallar 

olarak adlandırılır. Bitkiler tarafından üretilen semiokimyasal maddeler, böceklerin 
konukçularını bulma, beslenme, yumurta koyma, büyüme ve gelişme davranışları üzerinde 
önemli etki yapmaktadırlar. Bitkilerden salgılanan kimyasal maddeler sekonder metabolitler 
olarak ifade edilmektedir. 

 
Bitkiler tarafından üretilen semiokimyasal maddeler, böceklerin konukçularını bulma, 

beslenme, yumurta koyma, büyüme ve gelişme davranışları üzerinde önemli etki yapmaktadırlar. 
Bitkilerden salgılanan kimyasal maddeler sekonder metabolitler olarak ifade edilmektedir. Bu 
sekonder metabolitler, monoterpenler, seskiterpenler, aromatikler, alifatikler, monominler, 
diaminler, indol ve pirolizidin alkoloitlerden oluşmaktadır 

Böceklerin nesillerini devam ettirmek amacıyla yumurta bırakması, konukçu bitkiden almış 
oldukları sinyaller sayesinde meydana gelmektedir. Bitkiden salgılanan allelokimyasalların, 

böceklerin konukçu bitkiyi bulmalarına ve yumurta bırakımına etkisinin fazla olduğunu 
gözlemlemiştir. Böcekler, bitkilerden salgılanan bu kimyasallar sayesinde, yumurtalarını güvenli 
bir yere bırakmak için, özverili bir şekilde konukçularını ararlar. Örneğin, beyazsinekler, yeşil, 
sarı, turuncu renkler sayesinde ve şeker içeriğine göre yumurtalarını konukçu bitki üzerine 
bırakmaya karar verirler. Bir başka örnekte, Lepidoptera takımına bağlı Pieris spp. (Pieridae) ve 
Plutella spp. (Plutellidae) ile Hemiptera takımına bağlı Brevicoryne spp. (Aphididae) cinslerine 

B 

 

    
Şekil 3.10. Bal arısı ve kelebeğin çiçeklerdeki nektarlarla beslenmesi ve ayrıca balarısının polen 

toplaması (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-collecting-pollen2.jpeg) (http://wlpapers.com/butterfly-on-yellow-
flower.html#gal_post_1129_butterfly-on-yellow-flower-1.jpg) 

 

Birçok çiçekli bitki erkek tozları dişi tepeciğe ulaştırmayı yardım almadan ulaştıramaz. Bu 
buluşma olmazsa döllenme olmaz ve dolayısıyla çiçek tohum bağlayamadığı için neslinin 

devamını sağlayamaz. İşte burada bitkiler koku, renk ve nektar yolu ile böcekleri kendilerine 
çekerek bu işi gerçekleştirirler. Bazı bitkiler sadece tek bir tür böcek türü tarafından 
tozlaştırılabilir. Bu kritik işbirliğinin devam etmesi durumunda bitki neslini devam 

ettirebilir. Ancak bu ilişkiye doğa veya insanlar tarafından müdahale edilmesi durumunda 
bu tür bitkilerin çoğalmaları imkânsız hale gelir. Bu tür karşılıklı çıkar sağlayan ilişkilere 

“mutualizm” yani “ortak yaşama” ismi verilmektedir. Bu tüm canlılar için geçerli bir 
kavramdır. 
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ait bireylerin yumurta bırakmasını teşvik eden, Brassicaceae familyasına ait bitkilerden 
salgılanan sinigrin kairomonudur. Bazen de bitki yüzeyinde bulunan bileşikler böceklerin 
beslenmesini teşvik ederken, yumurta bırakmasını engellerler. Örneğin, bitkilerden salgılanan 
bileşikler, ağustosböcekleri ve çekirgelerinin beslenmesini teşvik ederken, yumurta 
bırakmalarına olumsuz etki gösterirler. 

8. Yaprağın iç bileşiklerinin etkisi 
 
öcek bir yaprağı ısırdığı zaman, ısırdığı hücrenin içerikleri serbest kalmaktadır. Bilim 
adamlarının genel inanışı bu içeriklerin ağız parçaları civarındaki kontakt kemoreseptörleri 

uyardığı yönündedir. Çekirgelerin ağız parçalarının iç kenarları üzerinde bulunan alanlarında, 
bitki sıvılarının reseptörlere doğru yöneldiği belirlenmiştir. Bitki sıvıları çok sayıda farklı 
kimyasallar içerir. Bu sıvıların çoğu, ağız parçaları üzerindeki kontakt kemoreseptörleri uyarma 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca bu sıvıları bazıları beslenmeyi uyarıcı bazıları da engelleyici 
etkilerde bulunmaktadır. Bu bileşiklerin ayrımlarının göz önünde bulundurulması ve böceklerin 
bu bileşiklere olan tepkilerinin tam olarak ortaya konulması ekonomik entomoloji açısından da 
büyük önem taşımaktadır. 

Örneğin, Crucifereae familyası bitkilerinde bulunan sinigrin ve sinelbin gibi glikozitler 
Lahana kelebekleri için cezbedici etki gösterdiğinden dolayı, bu türler bu familyadaki bitkilerde 
zarar yapmaktadır. Aynı şekilde, yabani bitki olan Solanum demissum'un içerdiği demisin ve 
tomisin'in Patates böceğine (Leptinotarsa decemlineata) zehirli etkiye sahip olduğu ve o bitkide 
daha az zarar yaptığı saptanmıştır. 
 

9. Beslenmeyi uyarıcı ve engelleyici bileşikler 
 
eslenmeyi uyarıcı “Phagostimulant” olarak nitelendirilen besinler ve şekerler böcek besin 
kaynağı açısından büyük önem taşımaktadırlar. Genel olarak, aynı şekerler farklı böcek 

türleri için beslenme uyarıcı etkilerde bulunmaktadır. Bileşikler içerisinde, sukroz ve fruktoz 
şekerleri böceklere karşı daha fazla etkili şekerler sınıfındadırlar. Böceklerin beslenme miktarı 
şeker konsantrasyonu ile ilişkili durumdadır. 

Fitofag böceklerin tipik olarak Crucifera familyası ve Capparales takımı içindeki 
familyalara özelleşmiş olan sülfür içeren glucosinolatlar, özellikle lahanagillerle beslenen birçok 
böcek için beslenmeyi ve yumurtlamayı uyarıcı olarak saptanmıştır. Pieris brassicae ve P. rapae 
(Lepidoptera: Pieridae) için glucosinolat’ların beslenmeyi uyarıcı etkileri belirlenmiştir  

Bitkiler ayrıca, herbivor böceklerin bırakmış oldukları yumurtalara karşı kimyasal yollarla 
da tepki verebilir. Herbivor böceğin yumurta bırakırken salgıladığı sıvı bitkide savunma 
mekanizmalarının tetiklenmesine neden olur. Herbivor bir böceğin yumurta bırakmasına karşılık 
olarak bazı konukçu bitkiler, yumurtanın bırakıldığı yerde neoplazma denen anormal doku 
büyümesi gerçekleştirerek onların aşağı düşmesine neden olur. Ayrıca yumurta öldürücü (ovisit) 
etkili bileşikler salgılayarak yumurtaların ölümüne de neden olabilirler. 

 
 
 
 
 

B 
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Bölüm 4: 
Böceklerde Üreme ve Gelişme 

 

Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ 

 
1. Böceklerde Üreme Şekilleri 

 

işi böcekler üremek için genellikle karşı eşeye ihtiyaç duyarlar. Böceklerin çoğunda 
amphinegenesis (döllemli yumurta ile üreme) denilen bu üreme şekli görülmektedir. Bu 

üreme şeklinde dişi bireyler erkek bireylerle çiftleşerek döllenmiş yumurta meydana getirirler. 
Bununla birlikte bazı böcek türlerinde karşı eşeye ihtiyaç duymadan da dişi böcekler 
üreyebilirler. parthenogenesis (döllemsiz yumurta ile üreme) denilen bu üreme şeklinde ise dişi 
böcekler döllenmemiş yumurta meydana getirirler. 

1.1. Döllemli yumurta ile üreme 
 

şeyli üreme şekli olan döllemli yumurta ile üreme, 
dişi ve erkek bireylerin çiftleşmesi (copulation) ile 

başlar ancak döllenme hemen çiftleşme ile gerçekleşmez. 
Çoğu böcekte çiftleşme sonucu erkek bireydeki spermler 
dişi bireye aktarıldıktan sonra “spermatecha” denilen 
sperm kesesinde saklanarak uzun süre yumurtaların 
döllenmesinde kullanılır. Spermatecha ince bir kanal ile 

“Bursa copulatrix” 
denilen çiftleşme 
kesesine açılır. Dişi 
böceğin yumurta tüpü 

(ovariole)’ünde 
bulunan olgunlaşmış 
yumurta (ova), 
yumurta kanalı 
(oviduct)’na geçer ve 
buradan da çiftleşme 
kesesine yani bursa 
copulatrix’e ulaşır. 
Daha sonra 
spermatecha’dan gelen spremler, yumurta kanalından gelen 
olgunlaşmış yumurtaya micropyle denilen delikçiklerden 

D 

E 

 

 
Şekil 6.1. Erkek çekirgenin dişiye 

ulaştırdığı bir spermatofor 
(http://entnemdept.ufl.edu/walker/buzz/269pfs.htm) 

 

 
Şekil 6.1. Bir erkek böceğin üreme 

sisteminin genel yapısı 
(http://www.adlientomoloji.com/wp-

content/uploads/2014/09/16.jpg) 
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girerek çiftleşme kesesinde döllemeyi gerçekleştirir. Böylelikle gerçek çiftleşme bursa 
copulatrix’de gerçekleşmiş olur. Ayrıca, bazı böceklerin spermleri dişi bireye spermatofor 
denilen bir sperm paketi halinde aktarılır. 

Böceklerde çiftleşme şekli türlere göre değişiklik gösterdiği gibi çiftleşme süresi de 
değişiklik gösterir. Bazı böcekler yalnızca bir defa çiftleşirken (monogamie), bazıları da birden 
fazla çiftleşebilirler. Böceklerde bir erkek bireyin birden fazla dişi birey ile çiftleşmesi görüldüğü 
gibi (polygamie), bir dişi bireyin birden fazla erkek bireyle çiftleşmesi (polyandrie) de 
görülebilmektedir. 

1.2. Döllemsiz yumurta ile üreme 
 

azı böceklerde parthenogenesis de denilen döllemsiz 
yumurta ile üreme şekli görülmektedir. 

Parthenogenesis, döllemsiz olarak embriyonların büyüme 
ve gelişiminin gerçekleştiği doğal bir eşeysiz üreme 
şeklidir. Bu üreme şeklinde döllenmemiş bir yumurta 
hücresinden bir embriyo meydana gelir. Normal bir 
yumurta hücresi mayoz bölünme sonucunda haploid (n) bir 
yapıda olur. Haploid yapıdaki hücreler gelişme 
gösteremezler. Bir şekilde diploid (2n) yapı kazanımı 
gösteren hücreler ise gelişme göstererek embriyoyu 
meydana getirirler. 

Parthenogenetik şeklinde üreme gösteren dişi 
böceklerin bırakmış oldukları yumurtalardan sadece erkek 
bireyler çıkarsa, buna arrhenotokie, sadece dişi bireyler 
çıkarsa da thelytokie adı verilmektedir. Hem erkek hem de 
dişi bireyler çıkıyorsa, bu durum amphitokie olarak 
adlandırılmaktadır. 

 
1.3. Böceklerde üremenin özel şekilleri 

 
azı böcekler döllemli ve döllemsiz yumurta ile üreme şekillerinin birbirini izlemesi ile 
çoğalmaktadır. Örneğin; yaprakbitleri yaz boyunca parthenogenetik (döllemsiz) olarak 

çoğalmakta ve sadece dişi bireyler meydana getirmektedir. Sonbaharda ise erkek ve dişi bireyler 
oluşturlar ve bunların çiftleşmesi sonrasında da kışın zor şartlarını geçirecek döllemli yumurtalar 
meydana getirirler. Bu şekilde döllemli ve döllemsiz üreme şekillerinin birbirini izlemesi 
durumuna heterogonie denilmektedir. 

2. Böceklerde Gelişme ve Başkalaşım 
 
öceklerin büyük bir çoğunluğu yumurta bırakma yeteneğine sahiptirler. Bu böceklere 
“oviparous” ve bu tip üreme şekline de “oviparite” denilmektedir. Bu tip üreme şeklinde 

B 

 
Şekil 4.1. Bir dişi böceğin üreme 

sisteminin genel yapısı 
(http://www.adlientomoloji.com/wp-

content/uploads/2014/09/16.jpg) 

 

B 
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embriyo gelişimi dişi bireyin bıraktığı yumurta içerisinde gerçekleşir ve gelişme tamamlandıktan 
sonra yavru birey yumurtadan larva veya nimf olarak dışarı çıkar. 

Bazı böceklerde embriyo gelişimi dişi bireyin vücudu içerisinde gerçekleşir ve yavru birey 
bir süre dişi vücudunda beslendikten sonra dışarıya doğrudan canlı birey olarak bırakılır. Yani bu 
böcekler canlı doğum yapmış olurlar. Bu tip böceklere “viviparous” ve bu tip üreme şekline de 
“viviparite” denilmektedir. Embriyo gelişimini dişi birey içerisinde gerçekleştiren yavru birey 
eğer beslenmeden dişi vücudunu terk ederse bu üreme şekline de “ovoviviparite”, bu şekilde 
üreyen böceklere de “ovoviviparous” denilmektedir. 

Bazı böceklerin yumurtalarında birden fazla embriyo bulunmaktadır. Daha çok asalak 
yaşayan böcekler (parazitoit)’de görülen bu üreme özelliğine “polyembrionie” denilmektedir. 

Çok nadir de olsa bazı böcek türlerinin, ergin olmadan önce, larva döneminde üreme 
sistemlerinin geliştiği ve döllemsiz bir şekilde yumurtayla veya canlı olarak üredikleri görülür. 
Bu tip üreme şekline “paedogenesis” denilmektedir. 

Ayrıca bazı böcek türlerinde, aynı bireyin hem erkek hem de dişi cinsel hücrelerine sahip 
olması ve yavru meydana getirebilmesi durumu görülür. Hermafroditizm (Erdişilik) denilen bu 
üreme şekli böceklerde oldukça nadir olarak görülmektedir. Üreme ve gelişme gibi özellikler 
hayvanların ortak özellikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle canlılar arasındaki karşılıklı 
ilişkilerin ve akrabalıkların anlaşılması için embriyo döneminden itibaren gelişimlerinin 
incelenmesi gerekmektedir. 

 
2.1. Böcek yumurtası 

 
 
öcek yumurtaları türlere göre 
değişik büyüklüklerde ve 

renklerde olmasına rağmen yapısal 
olarak aynıdır. Böcek yumurtasının 
ortasında “nukleus” (çekirdek) vardır. 
Nukleus’un çevresinde ince bir tabaka 
halinde sitoplazma bulunur. Böcek 

yumurtalarında genellikle bol miktarda deutoplazma 
(yolk) vardır. Bu tabaka embriyonun besin maddesi olup 
karbonhidratlar (özellikle glikojen), proteinler ve 
lipitlerden oluşur. Deutoplazma’nın dışarı doğru 
yoğunlaşarak oluşturduğu tabakaya ise “periplazma” adı 
verilmektedir. Periplazma’yı çevreleyen ince bir zar 
bulunmaktadır. Bu zara “vitellin zar” denilmektedir. Bu 
zarın dışında da yumurta kabuğu görevi gören ve 
skleroprotein maddesinden yapılmış “chorion” 
bulunmaktadır. Yumurta kabuğu üzerinde sayısı, şekli ve 

yerleri türlere göre değişen delikçikler (micropyle) bulunmaktadır. 

 
Şekil 4.1. Farklı böcek türlerine ait yumurta örnekleri 

(http://bio.vtn2.com/bio-home/harvey/lect/lectures.html?flnm=en_development&ttl=Insect 
%20growth%20and%20development&ccode=en&mda=scrn) 

 

B 

 
Şekil 4.2. Böcek yumurtasının genel 

yapısı 
(http://bio.vtn2.com/bio-home/harvey/lect/lectures.html? 

flnm =en_development &ttl=Insect%20growth%20 
and%20development&ccode=en&mda=scrn) 
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2.2. Embriyo gelişimi 
 
aha önceden de belirtildiği gibi böceklerin çoğu eşeyli 
olarak yani döllemli yumurta ile üremektedir. 

Döllenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin eşeysel olgunluğa 
ulaşması sonrasında diploid (2n) yapıdaki bazı 
spermatogonium ve oogonium hücrelerinin mitoz bölünmeler 
yerine mayoz bölünmeler geçirerek haploid (n) yapıdaki erkek 
ve dişi eşey hücrelerini (gametlerini) yani sperm ve yumurta 
hücrelerini meydana getirmesi ve bunların dişi vücudunda 
birleşmesi gerekmektedir. Diğer hayvanlarda olduğu gibi genel 
olarak baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşan 
Sperm tarafından döllenmiş yumurta hücresi (zigot) diploid 
yapıda olup hızlıca mitoz bölünmeler gerçekleştirerek 
(segmentasyon) embriyoyu oluşturur. 

Yumurta ile çoğalan oviparous böceklerde embriyo 
gelişimi böcek yumurtası dışarı bırakıldıktan sonra başlar. Embriyo gelişimi, tek hücreli zigottan, 
hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve yumurtadan çıkışa kadar 

devam eden bir süreçtir. 

Diploid yapıdaki döllenmiş yumurta 
hücresinin çekirdeği mitoz bölünme 
gerçekleştirerek önce 2’ye daha sonra da 4, 8, 
16…’ya kadar bölünerek hücre yığını oluşturur. 
Emriyo gelişiminin bu aşamasına morula dönemi 
denir. Bu aşamadan sonra da çekirdek bölünmesi 
devam ederek meydana gelen hücreler yumurtanın 
çevresine doğru çekilirler ve periplasma ile birlikte 
vitellin zarın hemen altında bir hücre tabakası 
oluştururlar. Bu tabakaya blastoderm denir. Daha 
sonra blastodermin bir yanındaki hücreler, 
irileşerek diğer hücrelerden farklılaşırlar. 
Blastodermin irileşen hücrelerinin bulunduğu 

kalınlaşmış bölge (germ bandı) içeri doğru göçerek iki tabakalı bir yapı meydana gelmiş olur. 
İçteki tabaka endoderm, dıştaki tabaka ise ektoderm olarak isimlendirilir. Gelişimin bu 
aşamasına ise gastrula dönemi denilir. Kalınlaşmış hücrelerin içeri çökmesi ile oluşan boşluk 
gelişimin ileri safhalarında ağız boşluğunu (blastopor) ve mideyi meydana getirecektir. Gastrula 
döneminden sonra endoderm ve ektoderm tabakaları arasındaki boşlukta ise özel hücrelerin 
çoğalmasıyla üçüncü bir tabaka oluşur. Bu tabakaya da mesoderm adı verilir. 

Ektoderm ve mesoderm tabakalarında segmentleşme başlayarak ilk önce ağız parçaları ve 
daha sonra geriye doğru ilerleyerek böceğin vücudunu oluşturan çeşitli organlar meydana gelmiş 
olur. Ektoderm tabakasından deri, salgı bezleri, solunum (trachea, solungaç) ve sinir sistemleri, 
ön ve arka bağırsak, duyu organları, boşaltım organları, eşey organları (ovary ve testis’ler hariç) 
meydana gelir. 

D 

 

 
Şekil 4.4. Dölleme sonucu zigotun oluşumu 

(http://www.sbs-fen.com/2012/10/baskalasim-geciren-hayvanlar.html) 

 

 

 
Şekil 4.3. Sperm yapısı 

(https://sites.google.com/a/fenvakti.com) 
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Mezoderm tabakasından 
kaslar, dolaşım sistemi (kan, kalp), 
ışık organları, iç üreme organları 
(ovary ve testis’ler), fat body (yağ 
dokusu) meydana gelir. Endoderm 
tabakasından ise orta bağırsak 
(mide) oluşur. Endoderm 
tabakasında segmentleşme 
olmadığı için bu tabakadan oluşan 
orta bağırsakta da segmentleşme 
görülmez. 

 
Embriyo gelişimi bittikten 

sonra oluşan yavru bir müddet 
sonra yumurtadan çıkar. 
Yumurtadan çıkan bu yavru birey 
ergin oluncaya kadar bir takım 

değişimler gösterir. Bu değişimlerin görüldüğü dönem gelişme dönemi olarak isimlendirilir. 
Gelişme döneminde böceklerin vücut büyüklükleri artacağı için mevcut derileri dar gelmeye 
başlar ve büyümeyi engellememek adına bu deriyi yırtarak vücut üzerinden atarlar. Sonra da 
yerine yeni bir deri meydana getirirler. Bu olaya “deri değişimi” veya “gömlek değişimi” 
denilmektedir. Böceklerde görülen deri değiştirme sayısı türe bağlı olarak farklılık gösterir. 

 
2.3. Böceklerde başkalaşım 

 
umurtadan çıktıktan sonra ergin oluncaya kadar, yani gelişme dönemi içerisinde, yavru 
bireyin göstermiş olduğu morfolojik ve fizyolojik değişimlere başkalaşım (metamorfozis) 

denilir. Böceklerde görülen başkalaşım şekilleri üç ana gruba ayrılır ve geçirdikleri bu 
başkalaşım şekillerine göre gruplandırılabilirler. 

2.3.1. Başkalaşım göstermeyen (Ametabol) böcekler 
 

u başkalaşım şeklinin görüldüğü 
böceklerde, yumurtadan çıkan 

yavru, birey, hacim ve ağırlık dışında 
tamamen ergin bireye benzerlik 
gösterir. Yavru bireyler tek bir deri 
değişiminden sonra ergin olurlar. 
Kanatsız böceklerde bu başkalaşım 
şekli görülür. 

 

 
Şekil 4.5. Böceklerde embriyonik gelişmenin basamakları 
(http://www.yenibiyoloji.com/embriyonik-gelisim-basamaklari-2402/) 

 

Y 

 
Şekil 4.6. Kanatsız böceklerde ametabol başkalaşım şekli 

(http://www.adlientomoloji.com/boceklerde-baskalasim-metamorfoz-gelisim-
tipleri) 

B 
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2.3.2. Yarı başkalaşım gösteren (Hemimetabol) böcekler 

umurtadan çıkan yavru bireyin ergine benzediği ancak kanatların bulunmadığı bu 
böceklerde, vücut kısımlarının orantıları ergin bireye göre daha küçüktür. Ergin olmadan 

önceki yavru dönemine “nimf” adı verilen bu böceklerde, gömlek değiştirdikçe kanatlar belirir 
ve ergine benzerlik artar. Orthoptera (Çekirgeler) takımına bağlı türlerin hepsinde, Hemiptera 
takımına bağlı türlerin çoğunda bu tip başkalaşım görülür. 

2.3.3. Tam başkalaşım gösteren (Holometabol) böcekler  
 

u tip başkalaşım gösteren böceklerin 
yumurtadan çıkan bireylerine larva 

adı verilir. Ergine hiç benzemeyen bu yavru 
bireyler türe bağlı olarak birkaç defa deri 
değiştirdikten sonra pupa adı verilen bir 
döneme girerler. Beslenmenin görülmediği 
hareketsiz bir dinlenme dönemi olan pupa 
döneminden sonra da ergin olurlar. Bu 
başkalaşım tipi Coleoptera, Diptera, 
Hymenoptera, Lepidoptera ve Neuroptera 
takımlarında görülür. 

Değişik kaynaklarda başkalaşım tipleri 
farklı şekillerde gruplandırılmış olup esas 
olarak bu üç ana grup üzerinde 
durulmaktadır. Bu başkalaşım tipleri dışında 
böceklerde Neometabol ve Hypermetabol 
başkalaşım şekilleri de bulunmaktadır. 

Larva tipleri 
 

am başkalaşım gösteren böceklerin yumurtadan çıkan yavruları erginlere ergine hiç 
benzemez. Bunlara genel olarak “larva” ismi verilmektedir. Bunlarda da sadece 

kelebeklerin yavrularına “tırtıl” ve sineklerin yavrularına “kurtçuk” ismi verilir. Bunların kanat 
izleri yoktur ve küçük yapılıdırlar. Larvalar genel olarak uzun ve silindirik yapıda olup yumuşak 
bir vücuda ve değişik sayıda bacaklara sahiptir. Tam başkalaşım gösteren böceklerin larvalarını 
sahip oldukları bacak sayısına göre üç ana gruba ayırmak mümkündür. 

Bacaksız (Apod) larva: Bu larvalar hiç bacağa sahip değildirler. Bir kısmı segmentlerinin 
hareketi, bir kısmı da sıçrama ile yer değiştirebilirler. Bu tip larvalar başlarının gelişme 
durumuna göre başı gelişmiş olanlar, yarı gelişmiş olanlar ve körelmiş olanlar olmak üzere üç 
gruba ayrılırlar. Diptera takımına bağlı türler ile Coleoptera ve Hymenoptera takımına bağlı bazı 
türler bu tip larvaya sahiptirler. 

Y 

B 

 
Şekil 4.7. Böceklerde yarı ve tam başkalaşım şekilleri 

(https://eodev.com/gorev/5018215) 

T 

 

Ergin 

Yumurta 
Yumurta 

Larva 
Nimf 

Ergin 

Yarı Başkalaşım           Tam Başkalaşım 
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Az bacaklı (Olygopod) larva: Bu larvaların sadece göğüs (toraks) kısmında üç çift bacak 
bulunmaktadır. Karın (abdomen) kısmında bacak bulunmaz. Bu larvaları kampodeid ve manas 

tipi larvalar olmak üzere iki gruba 
ayırmak mümkündür. 

-Kampodeid (Campodeiform) larva: 
bu tip larvaların bir çift anten ve üç 
çift bacakları vardır. Çabuk hareket 
etme yeteneğine sahiptirler. 
Abdomen sonunda cerci bulunur. 
Bazı Coleoptera larvaları ile 
Neuroptera ve Trichoptera larvaları 
bu şekildedir. 

-Manas tipi (Scarabaeiform) larva: 
bu tip larvalar iyi gelişmiş bir başa 
ve silindirik yapıda bir vücuda 
sahiptirler. Şişman ve çoğunlukla 
beyaz veya gri renkte olan bu iri 
yapılı larvalar karına doğru “C” 
şeklinde kıvrık dururlar. Abdomen 

sonu daha şişkin şekildedir. Göğüs kısmında üç çift bacağa sahip olan bu larvalar genellikle 
toprak altında bulunurlar. Coleoptera takımından Scarabaeidae ve Melolonthidae familyalarına 
bağlı türler bu grupta yer alırlar. 

Çok bacaklı (Polypod) larva: Bu larvaların vücutları ince ve uzundur. Göğüs kısmındaki 
üç çift bacağın yanı sıra karın kısmından da yalancı bacaklara sahiptirler. Tırtıl olarak da 
adlandırılan bu larvalar, yalancı bacak sayılarına ve durumlarına göre üç alt grupta 
incelenebilirler.  

-Gerçek tırtıl: bu tırtılların göğüs kısmında üç çift bacak vardır. Karın kısmında, 3. ve 6. 
segmentler arasında birer çift yalancı bacaklar ve son segmentte bir çift anal bacak olmak üzere 
toplam 8 çift bacağa sahiptirler. Göğüsteki bacaklar ile karın kısmındaki bacaklar arasında iki 
segment boşluk vardır. Geometridae familyası hariç Lepidoptera takımına bağlı türlerin larvaları 
bu tiptedir. 

-Mühendis tırtıl: bu tırtıllarda göğüsteki üç çift bacağın haricinde, karın kısmında 6. segmentte 
bir çift yalancı bacak ve 9. segmentte de bir çift anal bacak bulunur. Böylelikle bu tırtıllarda 
toplam bacak sayısı 5 çifttir. Geometridae familyasına bağlı türlerin larvaları bu tiptedir. 

-Yalancı tırtıl: Göğüs kısmında bulunan üç çift bacak dışında, karın kısmında da 6-8 çift bacak 
bulunmaktadır. Karın kısmında bulunan yalancı bacaklar 2. segmentten itibaren başlar. Bu 
durumda göğüsteki bacaklar ile karın kısmındaki bacaklar arasında sadece bir segment boşluk 
vardır. Hymenoptera takımına bağlı bazı familyalardaki türlerde bu tip tırtıl görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 4.8. Tam başkalaşım geçiren böceklerde larva tipleri 

(https://hiveminer.com/) 

  Larva   
 

  Sadece.  
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Pupa tipleri 
 
upa, tam başkalaşım geçiren böceklerin ergin olmadan önceki biyolojik dönemidir. Bu 
böcekler, ergin öncesi dönem ile ergin dönem arasındaki değişimi pupa dönemi ile 

tamamlar. Böcekler pupa döneminde beslenmezler ve bu dönemi hareketsiz bir dinlenme dönemi 
olarak geçirdikten sonra da ergin olurlar. Böcekler bu dönemi genelde kuytu, saklı yerlerde 
geçirirler. Böceklerde başlıca üç ayrı pupa tipi görülmektedir. 

Serbest pupa (Pupa libera): Antenler, 
kanatlar ve bacaklar vücut üzerinde serbest halde 
bulunurlar. Coleoptera takımına bağlı türlerde ve 
Hymenoptera takımına bağlı bazı türlerde 
görülür. 

Mumya pupa (Pupa obtecta): Antenler, 
kanatlar ve bacaklar vücuda yapışık halde 
bulunurlar. Lepidoptera takımına bağlı türlerde 
bu tip pupa görülür. Lepidoptera pupalarına 
krizalit de denilir. 

Fıçı pupa (Pupa coarctata): Bu pupa 
tipine sahip böceklerde, larva aşaması 
tamamladıktan sonra mevcut derileri sertleşerek 
fıçıya benzer bir şekil alır ve bunun içerisinde de 

pupa meydana gelir. Diptera takımına bağlı çoğu türde bu pupa tipi bulunmaktadır. 
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Şekil 4.9. Tam başkalaşım geçiren böceklerde pupa 

tipleri 
(http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfdJgAA/apostila-entomologia-

geral?part=2) 
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Giriş 

öcekler toplamda altı adet bacağa sahiptir. Göğüslerinin (toraks) üç segmentli olması ve her 
göğüs segmentinde birer çift bacağın bulunması ile tanınırlar. Hexapoda (Altıbacaklılar) 

altşubesi içindeki Insecta (Böcekler) sınıfı içinde yer alırlar. Çoğunluğunda ikinci ve üçüncü 
göğüs segmentlerinden birer çift kanat çıkar. Başta bir çift anten ve bir çift bileşik göz bulunur. 
Eşeysel kanallar vücudun sonundan dışarıya doğru açılır. Karın (abdomen) 11 segmentten 
oluşur. VIII-IX ve X. segmentleri şekil değiştirerek çiftleşme organına ve yumurta koyma 
borusuna dönüşmüştür. Dış iskelet vardır. Boru şeklinde sindirim sistemleri ve uzun, boru 
şeklinde bir dolaşım sistemine sahiptirler. Kas sistemleri çizgilidir. Larval gelişim süresince deri 
değiştirmek suretiyle büyürler. 

 

1. Böceklerin Vücut Duvarı 
 

1.1. Böceklerin Vücut Duvarının Yapısı  
 

egmentlere ayrılmış olan böcek vücudunun dış tarafı “integüment” adını alan deri ve yer yer 
ufak ya da büyük levhacıklar (sclerite) 

halinde kitinleşmesiyle sert bir görünüm alan 
“dış iskelet” ile kaplanmıştır. Bükülme ve 
uzama özelliği olmayan bu kitinsel levhalar, 
böceğin hareket etmesini ve büyümesini 
engeller. Dış iskelet böceği koruyucu bir 
yapıdadır. Vücuttan su kaybını engeller. Ayrıca 
kasların bağlanma yeridir. Böcek vücudunun dış 
duvarı 3 tabakadan oluşur. Bunlar kütikula, 
hipodermis ve asal zar (basal membran)’dır.  

Kütikula: En dışta bulunur. Nitrojenli 
polisakkarit bileşiminde olan “kitin” 
maddesinden oluşur. Kitin oranı %25-60 
arasındadır. Kütikula’nın geri kalan kısmı 
proteindir. Kütikula; epikütikula, eksokütikula 
ve endokütikula’dan oluşur. Epikütikula; kitinsiz, su geçirmeyen, mumsu bir tabakadır. Son iki 
kütikula tabakası yani eksokütikula ve endokütikula tabakaları “prokütikula” adı ile de anılır. Bu 
tabakalar kitin içerir ve pore kanalları ile dikine bölünürler.  

B 

S 

 

Şekil 5.1: Böceğin dış yapısı ve kısımları (1: Anten   2: 
Nokta gözler   3: Petek gözler   4: Kanatlar   5: Ağız 

parçaları   6: Bacaklar) (Piotr Jaworski’nin izni ile 
değiştirilerek)  
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Hipodermis: Kütikula’nın altında bulunur. Bu hücreler kitin salgılarlar. Bu nedenle 
kütikulayı meydana getiren ve onun altında bulunan anlamına gelen “matrix” adı ile anılır. Bu 
tabaka deri değiştirme sıvısı salgılar.  

Asla zar: Kütikula ve hipodermis’in altında yer alır.  

 

1.2. Dış Çıkıntılar 
 

ıl, diken, pul şeklindedir. Bunlar hipodermis hücrelerinin bazıları tarafından meydana 
getirilir. Kıllar; duyu kılları, koruma kılları, temizleyici kıllar ve yapışıcı kıllar gibi tiplere 

ayrılır. Bazı kıllar zehirlidir. Bunlara “ağılı kıllar” denir. Bazı kıllar ise koku yayabilme 
yeteneğindedir. Pullara yassılaşmış kıllar gözüyle de bakılabilir. Kelebeklerin renkleri 
pullarından ibarettir.  

Bazı böcekler (Örn.: Lymantria dispar) yumurtalarını vücutlarındaki kıl ve pullarla 
örterler. Bu kıllar genelde karın (abdomen) sonunda bulunur.  

 
1.3. İç Çıkıntılar  

 

ç çıkıntıların karşılığı olarak vücudun dış kısmında oluk veya çukurluklar meydana gelir. Bu 
çıkıntılar kasların bağlanmasına ve dış iskeletin dayanıklılığının artmasına yarar. Levha 

şeklinde olanlar “apodema”, diken şeklinde olanlar “apophysis” olarak adlandırılır.  

 
1.4. Böceklerin Renkleri 

 

erek pulların gerekse kitinsel böcek derisinin renkleri “kimyasal renkler” ve “fiziksel 
renkler” olmak üzere iki esas grupta toplanır.  

 

1.4.1. Kimyasal renkler 
 

zellikle eksokütikula’nın içerdiği pigment sayesinde oluşan kimyasal renkler ya da diğer adı 
ile pigment renkleri, bazı ışık dalgalarının emilip bazılarının yansıtılmasıyla ortaya çıkar. 

Renkleri; siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu ve sarıdır.  

Pigmentten başka hipodermis hücrelerindeki yağ, tane ve damlacıklar da kimyasal 
renklerin ortaya çıkmasında rol oynar. Ancak bu renkler böcek öldükten sonra kaybolur.  

 
1.4.2. Fiziksel renkler 

 
apı renkleri adını da alan bu renkler kütikula’daki büzülme, genişleme ve bükülme gibi 
olaylardır. Fiziksel yapı renkleri; beyaz, mavi tonları ve eflatundur. Mor ve yeşil renkler 

kimyasal ve fiziksel renklerin birleşmesi sonucunda oluşur.  

K 
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2. Baş ve Uzantıları 
 

2.1. Baş yapısı  
 

mbriyo döneminde 21 segmentten oluşan böcek 
vücudunun başa ait halkaları ilk 6 adedidir. Baş genelde 

göğüs (toraks)’ün önünde yer alır. Ancak bazı familyalarda baş 
göğüsün altında bulunur (Coleoptera: Bostrychidae, 
Scolytidae). Baş ekseni vücut eksenine dik olanlara 
“hypognathous” aynı doğrultuda yani paralel olanlara 
“prognathous” denir. Eğer böcek sokucu iğnesi (proboscis) 
vücut altında, ön bacakların arasına kadar uzanıyorsa bu baş 
tipine “opisthognathous” denir. 

Hypognathous baş tipinde olanlar genellikle bitkilerle 
beslenen böceklerde, “prognathous” baş tipinde olanlar ise 
genellikle etobur (carnivorius) türlerde görülür. 
Opisthognathous baş tipi ise değişik böcek türlerinde 
görülebilir. 

Böcek baş kısmında bir çift petek göz, genelde bunların arasında üç bazen bir adet nokta 
göz, bir çift anten, bir çift alt çene (mandibula) ve iki çift üst çene (maxilla) ile bunları çoğu 
zaman örten dudak (labrum) bulunur.  

 
2.2. Antenler ve Tipleri 

 
ntenler genelde gözler arasından çıkar. Daima bir çifttir. Koku, dokunma ve tad alma 
görevini üstlenir. Değişik sayıda halkadan meydana gelmiştir ve bunlar baştan itibaren sıra 

numarası ile anılır. Bu halkaların ilk ikisi daima diğerlerinden şekil ve büyüklükçe ayırt 
edilebilir. Anteni başa bağlayan birinci segmentine “Scapus” ikinci halkaya adı ise “Pedicellus” 
adı verilir. Geri kalan tüm anten segmentlerine birden “Flagellum” veya “Funiculus” denir ve 
anten tipini belirlemede asıl bu halkaların şekil değişiklikleri rol oynar. Anten halkalarının sayısı 
genel olarak 3-50 arasında değişir.  

 

2.2.1. Anten tipleri 
 

lagellum’u meydana getiren halkalardaki 
şekil değişikliği anten tiplerinin ortaya 

çıkmasına neden olur. Anten tipini bilmemiz 
böceğin familya bazında teşhisini kolaylaştırır. 
Aşağıda anten tipleri ve örnekleri verilmiştir. 

 
Kıl gibi anten: Anten halkaları aynı 

kalınlıktadır ve halkalar birbirine iyice 
bitişmiştir (Örn.: Orth., Tettigoniidae). 

E 

 

Şekil 5.2. Böceklerin gövdeye bağlı 
baş kısmının farklı doğrultuları 

(Çizim: G. Aydın) 

 

A 

F 
 

Şekil 5.3. Bir antenin kısımları (Anonymous, 2018’den 
değiştirilerek) 
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İp gibi anten: Anten halkaları boğum, boğum görülür (Örn.: Col., Carabidae). 

İnci gibi anten: Her bir segment küremsi 
yapıdadır; inci dizisini andırır (Örn.: Col., 
Rhysodidae). 

Dişli anten: Her halka bir sonraki ile 
birleşeceği kısımda bir çıkıntı gösterir (Örn.: Col., 
Elateridae).  

Ucu topuzlu anten: Flagellum’un ucundaki 
halkalar genişleyerek bir topuz teşkil etmişlerdir. Bu 
topuzun büyüklük ve şekli değişiktir (Örn.: Lep., 
Pieridae). 

Tarak gibi anten: Dişli antende bahsedilen 
çıkıntılar tarak dişi gibi uzamış ise bu isim 
verilmektedir (Örn.: Col., Anobiidae). 

Sopa gibi anten: Bu tip anten de Argidae 
(Hym.) familyasında görülür. 

Çift taraklı anten: Tarak dişi gibi çıkıntılar 
her bir halkanın iki yanından uzanmıştır (Örn.: Lep., 
Lymantriidae). 

İki çift taraklı anten: Her bir halkadan bir 
çift yerine iki çift uzantı çıkmış ise bu isim verilir 
(Örn.: Lep., Saturniidae). 

Fırça gibi anten: Anten halkalarından bol sayıda çıkmış olan ince uzun kıllar dolayısıyla 
bu isim verilmiştir (Örn.: Dipt., Culicidae). 

Çatallı anten: Anten birden fazla uç ile sonlanır (Örn.: Hym., Argidae). 

Ucu kıllı anten: Anten az sayıda (3-5) halkadan ibarettir ve sonuncudan iri bir kıl (Arista) 
çıkmış durumdadır. Bu kıl bazen kirpikli şekilde, bazan çıplak durumdadır (Örn.: Dipt., 
Tachinidae). 

Yelpaze gibi anten: İlk halkalar bir sap oluşturmuş ve diğerleri bu sapa ekli olan yelpaze 
yaprakları gibi üst üste dizilmiştir. Bu şekil özellikle erkeklerde iyi gelişmiş olarak göze çarpar 
(Örn.: Col., Scarabaeidae). 

Dirsekli anten: Scapus çok uzundur ve diğer anten halkaları bir istikamet değişikliği 
gösterirler ve bu suretle bir dirsek şekli ortaya çıkar (Örn.: Hym., Apidae). 

Dirsekli ve ucu topuzlu anten: Bir evvelki tipten farkı uçtaki halkaların bir topuz teşkil 
edecek şekilde kalınlaşmış olmasıdır (Örn.: Col., Curculionidae). 

 

2.3. Ağız Yapısı ve Tipleri 
 

aşın alt veya ön tarafına yerleşmiş durumda olan ağız parçaları, böceğin aldığı besinin 
sıvı veya katı olması, hayvansal veya bitkisel kökenli besin grupları ile beslenme 

 
Şekil 5.4. Anten tipleri. a) Kıl gibi anten   

b) İp gibi anten   c) İnci gibi anten   d) Dişli anten       
e) Ucu topuzlu anten   f) Tarak gibi anten           

g) Sopa gibi anten   h) Çift taraklı anten   i) İki 
çift taraklı anten   j) Fırça gibi anten   k) Çatallı 
anten   l) Ucu kıllı anten   m) Yelpaze gibi anten       

n) Dirsekli anten   o) Dirsekli ve ucu topuzlu 
anten (Kansu, 2004) 

B 
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durumlarına göre değişik yapılar kazanmışlardır. Ağız parçalarının yapısı böceklerle savaşımda 
kullanılacak ilacın seçiminde oldukça önemlidir. Örneğin, bitkiyi sokarak emen bir böcek türü 
için mide zehiri etkili bir ilaç kullanmak boşunadır. Çünkü ilaç bitkinin yüzeyindedir ve böcek 
bitki içinden besin aldığı için ilaçtan etkilenmez.  

 
2.3.1. Çiğneyici Ağız Tipi 

 

oleoptera, Collembola, 
Dermaptera, Isoptera, 

Mecoptera, Neuroptera, 
Mallophaga, Orthoptera ve 
Trichoptera takımları ile bazı 
Hymenoptera türlerinin ağız 
yapıları çiğneyici tiptedir.  

Üst dudak (labrum) ağız 
parçalarını üstten örten tek 
parçalı bir plaka şeklindedir. 
Çene (mandibula) yiyecekleri 
ezmek veya öğütmek için 
tasarlanmış kahverengi ve sağlam yapılı yukarıdan aşağıya doğru değil yanlara doğru çalışan ve 
çift halde bulunan kısımdır. Maxilla, sağ ve sol tarafta olmak üzere bir çifttir. Bazı kısımları tat 
almaya yarar. Alt dudak (Labium) ise kaideden uç tarafa doğru submentum, mentum ve 
prementum kasımlarından oluşur. Palpus labialis’ler prementum’dan çıkan bir çift ve 3 segmentli 
bir yapıdır.  

Bilim insanlarına göre çiğneyici ağız tipi esas yapıdadır. Bunun değişmesi ile diğer tipler 
meydana gelmiştir.  

 

2.3.2 Yalayıcı-Emici Ağız Tipi 
 

 

 

rılar (Hymenoptera)’ın çoğu besin 
maddelerini şekerli eriyikler halinde ve 

emerek aldıklarından, ağız parçalan bu işi 
sağlayacak şekle dönüşmüştür. I. maxilla’da 
palpuslar körelmiş, buna karşın “lobus 
externus” kalınlaşmış, uzamış ve bir kılıf 
oluşturacak şekilde diğer kısımları sarmış 
vaziyettedir. II. Maxilla’da prementum, glossa 
ve palpus’lar uzamış, paraglossa ise 
kaybolmuştur. Glossa bir boru şeklindedir.  

 

C  

 
Şekil 5.5. Çiğneyici ağız parçaları (Prakash, A., 2001’den değiştirilerek) 

 

 
Şekil 5.6. Yalayıcı-emici ağız yapısı parçaları (Bal 

arısı – Apis mellifera) (Hym.. Apidae) (Prakash, 2001’den 
değiştirilerek) 

 

A 
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2.3.3. Emici Ağız Tipi 
 

 

elebeklerde (Lepidoptera) labrum ve mandibula’lar 
ufalmıştır. I. maxilla kaynaşarak tek bir parçaya 

dönüşmüştür. Lobus externus olağanüstü bir gelişme göstererek 
“hortum” şeklini almıştır. Bu hortum dinlenme halinde başın alt 
kısmında kıvrık olarak durur, beslenme sırasında açılarak düz bir 
durum alır. II. maxilla’nın sadece palpus kısımları kalmıştır. 
Bunlar başın ön tarafında ileri veya yukarı uzamış olarak durur. 
Bunların duruşu kelebek sistematiğinde önemlidir.  

 

 

 

 

2.3.4. Sokucu-Emici Ağız Tipi 
 

azı böcekler bitki ve hayvan dokularını delerek besini sıvı olarak alırlar. Bu tip ağız 
yapısına sahip böcekler beslenirlerken önce dokuyu deler, daha sonra sıvıyı emerler. Bu tip 

ağız yapısına sahip böceklerde çeşitli farklılıklar vardır ve bu yüzden birkaç alt tipe ayrılır.  

2.3.4.1. Altı iğneli sokucu-emici 
 

abium uzayarak bir hortum (proboscis) 
şeklini almıştır ve içinde 6 adet iğne bu 

hortum içinde yer almaktadır. Diptera 
(Sinekler) takımına bağlı Culicidae ve 
Tabanidae familyaları bu şekilde bir ağız 
yapısına sahiplerdir. II. Maxilla uzayarak bir 
hortum halini almıştır. Bunun üst tarafında 
kalan boşluğu yine uzamış yapıda olan 
“labrum” örter. Bu aynı zamanda sokucu iğne 
durumundadır. Böylece II. Maxilla’nın 
meydana getirdiği oluk içerisinde 6 adet iğne bulunur.  

2.3.4.2. Dört iğneli sokucu-emici 
 

emiptera (yarım kanatlılar) takımında görülür. I. Maxilla iğneleri karşılıklı duruşlarında iki 
boru meydana getirirler. Bu borudan labrum etrafındaki emme, diğeri ise tükürük 

kanalıdır. Altı iğneli ağız yapısından farkı, hypopharynx’ten yapılmış iğnenin bulunmayışı ve 
labrum’un ufak kalışıdır.  

 

 
Şekil 5.7. Kelebeklerdeki emici 
ağız yapısının parçaları (Prakash, 

2001’den değiştirilerek) 

 

K 

B 

L  

 
Şekil 5.8. Sivrisineğin (Dipt.: Culicidae) ağız parçaları 

(Prakash, 2001’den değiştirilerek) 
 

H 
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2.3.4.3. İki iğneli sokucu-emici 
 

azı dipterlerde mandibula değişikliğe uğramıştır. I. maxilla’dan geriye sadece palpus’lar 
kalmıştır. II. maxilla’nın oluşturduğu hortum içerisinde 2 iğne bulunur. Bunlardan biri 

hypopharynx’ten diğeri labrum’dan yapılmıştır. Asıl sokma işini labium yapar. Ev sineğinde 
(Musca domestica) ağız yapısı esas itibariyle bu şekilde ise de, bu iki iğnede ufalmıştır.  

 
2.3.5. Törpüleyici-emici ağız 

 

hysanoptera takımı diğer böcek takımlarının aksine simetrik olmayan bir ağız yapısına 
sahiptir. Çok azı avcı türler olsa da, çoğunluğu bitki ile beslenen bu canlılar, öncelikli 

olarak bitki dokusunu törpüleyerek deler ve çıkan özsuyu emerler. Yukarıda sözü edilen 4 iğneli 
sokucu-emici ağız yapısına sahip hemipterlerin aksine, trips’lerin sağ mandibula’ları küçülmüş, 
neredeyse körelmiş, hatta bazı türlerde tamamen ortadan kaybolmuş durumdadır. Sol 
mandibula’larında bir adet iğne bulunur ve bu organı bitkiyi delmek için kullanırlar. Sonrasında, 
sindirimi kolaylaştırma adına bitki dokusuna salgı salgılarlar ve bir tüp içinde bulunan maksilla 
iğneleri (diğer iki iğne) dokuya yerleştirilir. Böylelikle yırtılmış hücre dokuları arasından yarı 
sindirilmiş gıdalar bu tüp içerisinden emilir. Yırtılan, diğer bir deyişle törpülenen bitki hücreleri 
zarar görür ve tirips’in beslendiği bu dokuların üzeri belirgin bir şekilde gümüşi veya bronz bir 
renk alır. Sol mandibula’dan çıkan güçlü iğne bitki dokusundaki hücrelerin parçalanmasında 
kullanılırken, I. maksilla’da iki adet halinde bulunan daha ince iğneler daha yumuşak dokuların 
parçalanmasında rol oynar.  

2.3.6. Delici-emici ağız 
 

hrysopidae ve Myrmeleontidae (Neuroptera) (Sinir kanatlılar) familyalarına bağlı ergin 
öncesi dönemleri özel bir ağız yapısına sahiptir. Larvaların çeneleri iri yapılı olup kıskaç 

şeklini almıştır. Avını bu kıskaçlarla yakaladıktan sonra çene arasında bulunan delikli besin 
kanalları sayesinde avının vücudunu emerek beslenirler. 

 

3. Toraks (Göğüs) ve Uzantıları 
 

3.1. Toraksın Yapısı 
 

öceklerin hareketi neredeyse tamamen toraks (göğüs) tarafından sağlanır. Toraks; ön göğüs 
(protoraks), orta göğüs (mesotoraks) ve arka göğüs (metatoraks) olmak üzere üç segmente 

ayrılır. Protoraks, mezotoraks ve metatoraks segmentlerinin her birinden birer çift bacak, son iki 
segmentten ise genellikle birer çift kanat çıkar. Coleoptera, Hemiptera ve Orthoptera 
takımlarında protoraks diğerlerine göre daha iridir. Hymenoptera’da ise bu segment daha ufaktır. 

Toraks halkaları; üstte “tergum” yanlarda “pleurum” (pleuron) ve altta “sternum” olmak 
üzere dört kısımdan oluşur. Tergum, “prescutum”, “scutum” ve “scutellum” kısımlarından 
oluşur.  

B 
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3.2. Bacaklar ve Tipleri 
 
 
 

 
öcekler üç çift bacağa sahiptir ve her göğüs segmentinde birer 
çift bacak bulunur. Bacaklar sternum ve pleuron’un arasından 

çıkar. Genel olarak bir bacakta 5 segment vardır. Böceğin toraksa 
bağlandığı kısma “coxa”, hemen ardından bilye görevi yapan 
“trochanter”, sonrasında gelen ve bacağın en iri ve kuvvetli kısmı 
“femur”, ince ve uzun yapılı çoğu zaman dikenli kısma “tibia”, en 
son segmente ise “tarsus” isimleri verilir. Bir bacaktaki tarsus 
segment sayılarının 1-5 arasında değişebilir. 

Böcek bacakları çeşitli kullanım amaçlarına yönelik olarak 
bir dereceye kadar değişikliğe uğramışlardır. Bu değişim genellikle 
birinci ve üçüncü çift bacaklarda görülür.  

 

 

3.2.1. Ön Bacak Tipleri 
 

3.2.1.1. Kazıcı bacak 
 

u tipi en iyi temsil eden danaburnudur (Gryllotalpa 
gryllotalpa; Orth.: Gryllotalpidae). Coxa’dan 

itibaren bütün bacak parçalarının kalın ve kuvvetli bir 
yapıda olup; tibia’nın alt tarafında kazma işini 
kolaylaştıracak diş gibi çıkıntılar bulunur ve kazma 
esnasında tarsus segmentleri içeri doğru çekilir. Toprak 
altında yaşamını sürdüren böceklerde görülen bir bacak 
tipidir. Danaburnu, Ağustos böceği’nin nimfleri gibi, 
Coleoptera takımına bağlı Scarabaeidae ve Melolonthidae 
familyaları türlerinden bazılarında bu bacak tipi görülür. 

 

3.2.1.2. Yakalayıcı bacak 
 

u tipe örnek olarak peygamberdevesini (Mantis 
religiosa; Mantodea: Mantidae) örnek olarak 

verilebilir. Bacağın coxa kesiminin uzaması sayesinde 
böcek önünde bulunan diğer böcekleri yakalamak üzere, ön 
bacağını ileri doğru uzatma yeteneğini kazanmıştır. Femur 
ile tibia’nın birbirine karşı olan yüzeyleri diken çıkıntıları 
ile donatılmış olduğundan, av bu iki kesim arasında 
sıkıştırılarak yakalanır.  

 
Şekil 5.9. Böcek bacağının 
kısımları (Prakash, 2001’den 

değiştirilerek)  

B 

 
Şekil 5.10. Kazıcı bacak tipi (Dana burnu-

Gryllotalpa gryllotalpa) (Orth.: 
Gryllotalpidae) (Prakash, 2001’den değiştirilerek) 

 

B 

 
Şekil 5.11. Yakalayıcı bacak tipi 
(Peygamberdevesi - Mantis sp.) 

(Mantodea) (Prakash, 2001’den değiştirilerek) 

B 
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3.2.1.3. Çengelli bacak 
 

 

 

ularda yaşayan bazı hemipter familyalarında (Örn.: 
Belostomatidae) bacakların tibia ve bunun ucunda ufak yapılı 

olarak bulunan tarsus çengel şeklini almıştır. Ayrıca bitlerinde 
bacaklarının uçlarında konukçusuna tutunabilmek için çengel bulunur.  

 

 

 

3.2.1.4. Tutucu bacak 
 

oleoptera takımından Dytiscidae familyası 
türlerinde erkeklere özgü ve tarsus’un ilk üç 

segmentinin genişlemesi ile meydana gelen bu tipte 
genişleyen tarsus halkaları üzerinde bulunan vantuzlar 
çiftleşme sırasında dişilerin tutunmasında işe yarar. 

3.2.1.5. Temizleyici bacak 
 
anessa spp. (Lep.: Nymphalidae) gibi bağlı bazı 
kelebeklerin ön bacaklarının tarsus kısmı çok 

ufalmış ve hatta erkeklerde tamamen yok olmuştur. Bu bacakların ince yapılı femur, tibia ve 
tarsus kısımları sık ve uzun kıllarla kaplıdır, Bu bacaklar sadece kelebeğin baş kısmının 
temizlenmesinde kullanılır, yürümede işe yaramaz. 

 

3.2.2. Arka bacak tipleri 
 

 

3.2.2.1. Sıçrayıcı bacak 
 

u tipte femur gayet iri ve kuvvetli yapılışta ve fazla 
sayıda kasa sahiptir. Tibia oldukça uzundur. Sıçrama 

için tibia’nın femur altına çekilmesi ve bundan sonra yere 
doğru bir tepme hareketinin yapılması gerekir. Orthoptera 
takımına bağlı familyalarda görülür. 

 

 

 

 
Şekil 5.12. Çengelli bacak 
tipi (Haematopinus suis) 

(Phthiraptera: 
Haematopinidae) (Prakash, 

2001’den değiştirilerek) 

S 

 

 
Şekil 5.13. Tutucu bacak tipi (Dytiscus sp.) 

(Col.: Dytiscidae) (Prakash, 2001’den 
değiştirilerek) 

C 

V 

 

 
Şekil 5.14. Sıçrayıcı bacak tipi (Prakash, 

2001’den değiştirilerek) 

B 
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3.2.2.2. Yüzücü bacak 
 

ularda yaşayan böceklerin bacaklarında çeşitli 
değişiklikler olmuş ise de, hepsinde amaç su 

içerisinde veya yüzeyinde kolay yüzmeyi 
sağlamaktır. Coleoptera takımından Dytiscidae ve 
Hydrophilidae familyalarına bağlı böceklerde tibia ve 
özellikle tarsus segmentlerinin iç yüzeylerinde iri ve 
geriye doğru uzanmış kıllar bulunur. Bacaklar geriye 
itildiğinde, suya karşı gelen bu kıllar böceğin 
ilerlemesini sağlar. Hemipterlerden sularda yaşayan 
Notonectidae, Belostomatidae ve Corixidae 
familyalarında da durum böyledir. 

 

3.2.2.3. Koşucu bacak  
 

u değişiklik böceğin hemen her üç bacağında da görülür ve çok 
yaygın bir bacak tipidir. Böceğin süratli hareketini sağlamaya 

yarar şekilde, femur ve tibia ince ve uzun yapılıştadır (Örn.: Col., 
Cicindellidae). 

 

 

 

 

3.2.2.4. Toplayıcı bacak  
 

alarısı ve polen toplayan diğer bazı arıların üçüncü çift 
bacakları, bu görevi yapabilecek şekle dönüşmüştür. Apis 

mellifera çiçekler üzerinde dolaştığı sırada, vücudunun çeşitli 
yerlerine yapışan polenleri tibia’sının alt tarafı ile ilk tarsus 
segmenti genişlemiş olan üçüncü çift bacağının iç kısmında 
bulunan ve “fırça” adını alan diziler halindeki kıllar yardımı ile 
toplar.  

Ergin böceklerin birinci çift bacakları dinlenme durumunda 
iken öne, diğer iki çift arkaya doğru yönelmiştir. Yürüme sırasında 
bir tarafın bir ve üçüncü çift bacağı ile diğer tarafın İkincisi 
birlikte hareket ettirilir; ikinci harekette, diğer üç bacak aynı işi 
yapar. Böylece dengeli bir yürüyüş sağlanır. 
 

 

 
Şekil 5.15. Yüzücü bacak tipi (Col.: 

Hydrophilidae) (Prakash, 2001’den değiştirilerek) 

S 

 
Şekil 5.16. Koşucu bacak 

tipi (Prakash, 2001’den 
değiştirilerek) 

B 

B 
 

 
Şekil 5.17. Toplayıcı bacak tipi 

(Bal arısı - Apis sp.) (Hym.: 
Apidae) (Prakash, 2001’den 

değiştirilerek) 
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İlginçtir ki bazen bacaklarda bulunan özel kısımlar duyma organı (Timpanal organ) ve ses 
çıkarmaya yarayan dikenleri de bünyesinde barındırır. Timpanal organlar böceğin duymasını 
sağlar ve vücudun farklı yerlerinde bir çift olarak bulunur. Bu organ ince, zar şeklinde bir 
yapıdır. Böcekler vücudun bir parçasını diğerine sürterek de ses çıkarabilirler (Ayrıntılı bilgi için 
Duyu organları kısmına bakınız). Örneğin; çekirgelerden Tettigoniidae familyasına ait bireyler, 
tibia’larında bulunan dikenli kısmı kanatlarına sürterek ses çıkarırlar.  

 
3.3. Kanatlar 

 
öceklerin II. ve III. göğüs segmentinden çıkan kanatları deri kıvrımının uzamasından 
meydana gelmiştir. İki tabaka halinde bulunan kanat içinde kanat damarları bulunur. 

Damarlar içerisinde trachae (solunum borucukları) boşluğu, vücut sıvısı ve sinir kolu mevcuttur.  

Böceklerin kanat sayıları değişiklik gösterir. Bazı böcekler iki çift kanada sahipken 
bazılarında hiç kanat yoktur. Kanatlar böceklerin Apterygota (Kanatsız böcekler) alt sınıfında 
primer olarak yoktur, yani embriyo döneminde dahi kanat izlerine rastlanmaz. Pterygota (Kanatlı 
böcekler) da ise kanatlar genellikle iki çift olmasına rağmen, bazen bir çifttir ve bazen de 
tamamen yok olmuştur. Bu böceklerin embriyo döneminde kanat izleri görülmektedir. 

Kanat damarları böceklerin takım düzeyinde teşhis ve sınıflanmasında önemli rol oynarlar. 
Damarlar boyuna ve enine damarlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Torakstaki enine ve boyuna 
kasların kasılma ve uzamaları sayesinde hareket ederler. Uçuşun kuvvet ve hızı kanatların 
büyüklüğü ve kanat hareketinin süratine bağlıdır. Örneğin; lahana kelebeği saniyede 9 kez kanat 
çırparken, ev sineği 330 kez kanat çırpabilir.  

Tam başkalaşım geçiren böceklerde kanatlar ancak pupa döneminde görülür. Bu tür 
böceklere “endopterygot” denir. Uçuş yönünü coleopterlerde “elytra”, dipterlerde “halter”, 
hymenopterlerde “abdomen” ve orthopterlerde “arka bacaklar” belirler.  

 

4. Abdomen (Karın) ve Uzantıları 
 
bdomen genellikle birbirine benzeyen 10-12 segmentten meydana gelmiştir. Abdomen’de 
böcek takımlarına göre değişmekle birlikte çeşitli uzantılar vardır. Bunlardan “cerci” bir 

çift olarak son abdomen segmentinin üstünden çıkar ve dokunma organı olarak vazife görür. 
Epiproct tek olarak anüsün üstünde, paraproct bir çift olarak anüsün altında yer alır. Dişi 
böceklerin dış eşey organları VIII. ve IX. abdomen segmentinin altından çıkar. Bazen dış eşey 
organları uzamış ve yumurta koyma borusu (ovipozitör) şeklini almıştır. 

 
Şekil 5.18. Çekirge bacağında 

bulunan işitme (Timpanal) organ 
(Prakash, 2001’den değiştirilerek) 

 

 
Şekil 5.19. Çekirge (Orth.: Tettigoniidae) bacağında 

bulunan ve kanatlara sürtülerek ses çıkarmaya yarayan 
tibia’daki dikenli kısım (Prakash, 2001’den değiştirilerek) 

B 

A 
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Sokucu arı ve 

karıncalarda bu organ iğneye 
dönüşmüştür. Erkek dış eşey 
organları IX. abdomen 
segmentinde bulunur. 
Odonata takımında ise II. 
abdomen segmentinin altında 
yer alır. Bazı böceklerin 
larvalarında ise abdomende 

karın bacakları bulunur. Collembola takımında IV. abdomen 
segmentinde sıçrama çatalı (Furcula) bulunur. Bazı böceklerin 
abdomenleri sonunda tek veya bir çift uzantı abdomen’i dik tutmaya 
yarar ve “Styli” adını alır. Yaprakbitlerinin V. ve VI. abdomen 
segmentlerinin üst tarafında bir çift cornicle (siphuncule) yer alır. Bu 
borucuklardan triacylglycerol içeren alarm feromonu salgılanır. Bu 
borucuklardan tatlımsı madde salgılanmaz ve bu yaprakbitlerinin avcılarını cezbetmez.  
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Şekil 5.20. Bir böcek abdomeni (Anonymous, 

2018c’den değiştirilerek) 

 

 
Şekil 5.21. Yaprakbitlerinde 

bulunan alarm feromonu 
salgılayan borucuk (cornicle) 

(http://www.skipper-
systems.com/pages/aphid.htm) 
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Bölüm 6: 
Böcek Anatomisi ve Fizyolojisi 

 

Doç. Dr. Gökhan AYDIN 

 

Giriş 

iyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin tür çeşitliliğine (yeryüzünde yaşayan tüm canlı 
türlerinin neredeyse %70’i) sahip olsalar da aslında böceklerin iç ve dış yapıları birbirlerine 

oldukça benzerdir. Böcek morfolojisi bölümünde de sözü edildiği gibi böcekler; baş, göğüs 
(toraks) ve karın (abdomen) olmak üzere 3 ana segmentten (bölüm) oluşur. Baş kısmında bileşik 
gözler, nokta gözler, anten ve farklı tipte ağız parçaları bulunur (Ayrıntılı bilgi için “Böcek 
morfolojisi” bölümüne bakınız). Böceğin toraks segmenti protoraks, mezotoraks ve metatoraks 
bölümlerinden oluşur. Protoraks (ön göğüs), mezotoraks (orta göğüs) ve metatoraks (arka göğüs) 
segmentlerinin her birinden birer çift bacak, son iki segmentten ise genellikle birer çift kanat 
çıkar. Böceğin son ana segmenti olan ve genelde 11 segmentten oluşan karın kısmında ise üreme 
ve sindirim organları bulunur.  

Yukarıda anılan böcek 
kısımlarının işleyişi, kısaca 
böceğin yaşamı, diğer çoğu canlıda 
olduğu gibi, iç organlar tarafından 
sağlanır. Böcek vücudu içerisinde; 
kas sistemi, dolaşım sistemi, sinir 
sistemi, solunum sistemi, boşaltım 
sistemi ve üreme sistemi yer alır. 
Bu sistemlerin arasında ise yağ 
maddeleri bulunur ve buna “yağ 
gövde” denir. Her ne kadar 
karmaşık gibi görünse de böceğin 
vücudu ve iç organların yapısı ile 
fizyolojisi çok basit yapıdadır.  

İç çıkıntılara yapışmış olan 
kaslar segmentleri birbirine bağlar 
ve bacak, ağız parçaları gibi organlarla, bazı iç organların çalışmasını sağlar. Üç parçalı olan 
sindirim sistemi yani bağırsak, yiyecekleri parçalara ayırır ve böceğin ihtiyaç duyduğu tüm 
besinleri emer. Boşaltım sistemi malphigi borucuklarından oluşur ve işe yaramaz maddelerin 
kandan alınarak bağırsak vasıtasıyla dışarı atılmasını sağlar. Dolaşım sisteminde tek bir damara 
benzer yapının kaslar yardımı ile kanı pompalaması ve kan akışını yönlendirmesi şeklindedir. 
Böceklerde solunum genellikle trake sistemi ile olur ve stigma’lardan giren hava vücut içerisinde 
oksijen taşır. Karbondioksit ise bu yolun tersi izlenerek dışarıya atılır. Üreme sistemi çoğu 

B 

 

 

Şekil 6.1. Bir böceğin anatomisi (Piotr Jaworski’nin izni ile ve değiştirilerek) 
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canlıda olduğu gibi döllemli yani eşeyseldir. Sinirler ise; hareket, görme, yeme ve organ 
işlevlerini kontrol etmek için çeşitli gangliyonlardan oluşmuştur. 

 

1. Kas Sistemi 
 

ç çıkıntılara yapışmış durumda bulunan ve segmentleri birbirine bağlayan böcek kasları, 
böceğin içsel ve dışsal 

hareketlerini sağlar. İskelet kaslarının 
bir ucu mutlaka hareketli bir organa 
bağlıdır ve böylelikle böceğin 
hareketi sağlanır. Böcek kasları 
çizgilidir. Böceklerde düz kaslar 
bulunmaz. Böcek kasları çoğunlukla 
yarı saydam, renksiz veya gri, uçuş 
kasları ise sıklıkla sarımsı veya 
kahverengi bir renk gösterir. Böcek 
kasları aslında diğer omurgalıların 
kaslarına kasılabilme, ayarlama, 
protein içeriği ve yapısal olarak 
benzerlik gösterirler. İlginçtir ki 
böcekler, insanın sahip olduğundan 2-
3 kat daha fazla kas sayısına sahiptir. 

Böceklerde vücudun desteği, duruş şeklinin korunması, yumurta koyma borusu 
(ovipozitör) dahil uzuvların hareketi, uçabilen tek omurgasız olan böceklerin kanat hareketleri, iç 
organ işleyişi, bir yerden bir yere hareket, solungaç ve hava deliği (stigma)’nin kapatılması, 
emme, yutkunma, püskürtme gibi işlevlerin yapılması ve titreme ile ısı üretimi gibi olaylar kas 
sistemi tarafından sağlanır.  

Kaslar bulundukları konuma göre “iskelet kasları” ve “iç organ” kasları olmak üzere 
ayrılırlar. İskelet kasları konumlarına göre baş, göğüs, karın ve uçuş kasları olmak üzere dört 
farklı yerde bulunur. İç organ kasları; böceğin kalp duvarında, sırtta bulunan kan damarlarında, 
diyaframda, yemek borusu ve kursakta, üreme organ ve tüplerinde, zehir ve koku bezlerinde, 
savunma organları ve malphigi tüplerinde bulunurlar.  

Böceklerde uçuş; dolaylı, doğrudan ve yardımcı kaslar sayesinde olur. Dolaylı kaslar 
genellikle vücuttaki en büyük kas grubudur ve kanat tabanına değil toraksa bağlıdır. Kanat 
hareketi ve uçma işlemi, dolaylı uçuş kasları tarafından kontrol edilir. Bunlara “dolaylı uçuş 
kasları” denmesinin sebebi doğrudan kanada bağlı olmamalarından, ancak toraksın üst yüzeyini 
etkileyerek uçuşu kontrol etmelerinden kaynaklanmaktadır. Üst-yan kaslar kasıldığında tergum 
(böceklerin kafa haricinde kalan gövdenin üst kısmı) bastırılır ve bu da kanatların yukarı 
çıkmasına neden olur. Boyuna kasların kasılması notum (üst yapı)’da bir kavise neden olur ve 
kanatlar aşağıya doğru iner. Bazen böcekler uçuş sırasında 100 kat daha fazla oksijene ihtiyaç 
duyabilirler. Kanat hareketini sağlayan kaslar toraks içerisindeki konumlarına göre on gruba 
ayrılırlar. Bunlar:  

İ 
 

 

Şekil 6.2. Böcek bacağında bulunan çizgili kas yapısı (The 
McGraw-Hill Companie, Inc. izni ile değiştirilerek) 

(https://classconnection.s3.amazonaws.com/862/flashcards/2083862/png/untitled39-
1449ED801446B32A44A.png) 
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Tergo-pleural kaslar, tergo-sternal kaslar, tergo-coxal kaslar, pleuro-sternal kaslar, pleuro-
coxal kaslar, sterno-coxal kaslar, dorsal kaslar, ventral kaslar, segmentler arası yan kaslar ve 
solunum deliği kaslarıdır.  

İç organ kasları, iskelet kaslarından ciddi anlamda farklılık gösterir. Kalp kasılma 
özelliğinde olan basit yapılı bir tüpten ibarettir. Kalbin hızını sağlayan kalp kasları, kalbi 
tetikleyen sinirler tarafından etkilenir.  

2. Sindirim Sistemi 
 
ücutta baştan sona kadar uzanan sindirim sistemi kapalı bir sistem olup, tek yönlüdür. Yani 
besinler ağızdan girer ve anüse doğru ilerlerken işlenir. Sindirim sistemi ön, orta ve arka 

bağırsak olmak üzere üç bölümden oluşur. Besinler sindirim kanalının bu üç bölümünde farklı 
bir sindirim sürecinden geçerler. 

Ön bağırsak genellikle gıda 
maddelerinin depo edilmesi ve 
bazen gıda maddelerinin orta 
bağırsağa gönderilmesinden önce 
parçalanmasını sağlayan kısımdır. 
Ön bağırsak sırasıyla; ağız 
boşluğu, yutak (pharynx), yemek 
borusu (oesophagus), kursak (crop) 
ve ön veya diğer adıyla çiğneyici 
mide (proventriculus) 
kısımlarından oluşur. Ağız boşluğu 
ve yutak kuvvetli kaslara sahiptir. 
İç kısmı kitinsel bir deri ile 
kaplıdır. Yemek borusunun iç 
kısmı ise ince bir deri ile örtülüdür. 
Kursak, alınan besinin ön 
(çiğneyici) mideye geçmesini 
sağlar. Ön midenin iç yüzeyi 
kitinsel, dişe benzer çıkıntılarla 
kaplıdır. Bu nedenle besinleri parçalar ancak besin absorbsiyonu (emilimi) yapamaz. Besinler 
böcek tarafından alındığında böcek tükürüğünde bulunan amilaz ve bazı arılarda bulunan 
“invertaz enzimleri” ile karşılaşır. Kan ile beslenenlerde ise kanın pıhtılaşmasını engelleyen 
“antikoagulant” madde bulunur. Tükürük bezleri, tükürük tüplerinden ağız içine geçen tükürük 
üretir. Bu salgılar, yiyecekle karışarak onları yumuşatır ve parçalara ayırma işlemini başlatır.  

Orta bağırsak sırasıyla “caeca” (Malphigi borucuklarından hemen önce mideden çıkan bir 
dizi sivri uçlu tüp) ve mide (ventriculus) kısımlarından oluşur. Sindirim enzimlerinin 
salgılanarak sindirime hazır hale gelen besinlerin emilimi orta bağırsakta gerçekleşir. Burada 
salgılanan enzimler “lipaz”, “maltaz” ve “tripsin”dir. Bu enzimler “caeca”da bulunur. Orta 
bağırsak duvarı bulunan mikroskobik çıkıntılar besin maddelerinin maksimum düzeyde 
emilimini sağlar. 

V 
 

 

Şekil 6.3. Bir böceğin sindirim sistemi (13: Orta bağırsak; 16: Arka 
bağırsak; 17: Rectum; 27: Ön bağırsak; 30: Tükürük bezleri  (Piotr 

Jaworski’nin izni ile ve değiştirilerek) 
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Arka bağırsak sırasıyla “pylorus”, “ince bağırsak (ileum)”, “kalın bağırsak (colon)” ve 
“rectum” kısımlarından oluşur. Arka bağırsak sindirilmiş maddelerin depo edilmesi ve anüs 
tarafından atılmasını sağlar. Besin burada az da olsa absorbsiyona uğrar. Besin artıklarından 
kalan su, arka bağırsağın ilk parçası olan “pylorus”tan çıkan malphigi borucuklarıyla alınır. Atık 
maddelerin içerdiği sıvının çoğu rectum tarafından emilir ve geriye kalan kısım sıkıştırılarak 
anüsten atılır. 

 
SİNDİRİM İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 

-Bazı yarımkanatlı (hemipter) ve larva dönemindeki sinirkanatlılar (neuropter)’da orta ve 
arka bağırsak birbirine bağlı değildir.  

-Sosyal arılarda larva döneminde dışkı oluşmaz. Dışkı, larva ve pupa döneminde vücut 
içinde depo edilir.  

-Termit gibi bazı böcekler aldıkları besini sindirecek enzimlere sahip değildirler. Arka 
bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar sindirim işini yapar. 

-Yaprakbitleri aldıkları fazla şekerli sıvıları arka bağırsaktaki özel kısımdan dışarı atar.  
 

 

3. Boşaltım Sistemi 
 

oşaltım sistemi orta ve arka bağırsağın arasına bağlanmış ince yapılı Malphigi 
borucuklarından oluşur. 

Malphigi borucukları nitrojen içeren 
atık maddelerin boşaltılması için arka 
bağırsak ile birlikte çalışır. Malphigi 
borucukları pylorus (mide sonunu ve 
ince bağırsak başlangıcını ayıran 
kanaldaki koni şeklindeki daralan 
kısım)’tan çıkar ve işe yaramaz 
maddelerin kandan alınarak, bağırsak 
kanalı yardımıyla dışarı atılmasını 
sağlar. Atık ürünler Malphigi 
borucuklarına yayılır ve sonrasında 
ürik aside dönüştürülür. Yarı 
katılaşmış atık arka göze boşalır ve 
böylelikle dışkı paletinin bir parçası 
haline gelir. Böcek rectum’u dışkıda 
bulunan suyun yaklaşık %90’ını tutar 

B  

 

Şekil 6.4. Bir böceğin boşaltım sistemi (16: Arka bağırsak; 20: 
Malphigi borucukları) (Piotr Jaworski’nin izni ile ve değiştirilerek) 
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ve bu suyu tekrar böcek vücuduna emilim yoluyla geri verir. Bu özellik böceklerin en kurak 
iklimlerde bile hayatta kalmasına ve gelişmesine izin verir. Malphigi borucukları böcek türlerine 
göre 2-100 adet arasında olabilir.  

4. Dolaşım Sistemi 

öceklerde damar bulunmamasına karşın, dolaşım sistemleri vardır. Damarlar olmadığı için 
dolaşım sistemi açık bir şekildedir. Böceğin kanı (hemolymph), vücut boşluğunda serbestçe 

dolaşır ve organlar ile dokularla doğrudan temas eder.  

Dolaşım sistemi böcek 
vücudunun üst kısmında, baştan 
karın (abdomen) kısmına kadar 
uzanan bir boru şeklindedir. 
Abdomen’deki kısım odacıklara 
ayrılır ve kalp olarak işlev görür. 
Bu odacıkların yanlarında “ostium” 
adı verilen yarıklar/delikler kanın 
vücut boşluğundan içeri girmesine 
izin verir. Kas kasılmaları 
sayesinde kan bir odadan diğerine, 
oradan toraks ve başa doğru ileri 
yönde hareket eder. Kan, insan 
vücudundaki ana atardamar 
yapısına ve işlevine benzer bir 
şekilde çalışan ve toraksta bulunan 
kanal (aorta) vasıtasıyla böcek baş 
kısmına yönlendirilir. Aorta’nın 
sonu baş içerisinde bulunur ve ucu açıktır. Bu açıklıktan kan vücut içerisine boşalır. Vücut 
organları arasında dolaşan kan “ostium”dan içeri girer. 

Böcek kanı kirli sarı ya da yeşilimsidir. Kan, sindirilmiş besinler, hormonlar ve işe 
yaramaz maddelerin naklini yapar. Oksijen ve karbondioksit taşıma görevi yoktur. Oksijen 
içermediği için insan kanındaki gibi alyuvar ve hemoglobin içermemektedir. Böcek kanı sadece 
%10 civarında kan hücresine sahiptir. Geri kalanı sulu plazmadan oluşur.  

Yukarıda sözü edildiği gibi kalp bölmelerinin pompa gibi çalışması bunlara bağlı kalp 
(cardiac) kasları ile olur. Genelde kalp vuruşu dakikada 30-140 arasındadır. Pupa döneminde 
kalp vuruşu dakikada 10’a kadar düşebilir. 

 

5. Solunum Sistemi 

öceklerde çoğu canlı gibi oksijene ihtiyaç duyarlar ve hücresel solunum atık ürünü olan 
karbondioksiti vücutlarından atmaları gerekir. Böceklerde solunum genellikle “trake” 

sistemi ile olur. Bu sistem, vücut içerisine yayılmış ince borucuklardan oluşan bir ağdan 

B 
 

 

Şekil 6.5. Bir böceğin dolaşım sistemi (7: Aort; 14: Kalp) (Piotr 
Jaworski’nin izni ile ve değiştirilerek) 
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meydana gelir. Bu borucukların açık olarak durmasını sağlayan boruların içerisinde bulunan 
helezon şekilli kitinsel iplikçiklerdir. 

Trake sistemi dışarı ile 
stigma (solunum deliği) adını alan 
delikler vasıtasıyla ilişkilidir. 
Stigma’lar vücut yanlarında 
bulunur. Sayıları 1-10 arasında 
değişebilir  

Stigma’lar genellikle 
mesatoraks ve abdomen 
segmentlerinde bulunur. 
Stigma’ların açılış ve kapanışını 
böcek kontrol eder. Bu kontrol 
çoğunlukla sinir sistemi yardımı 
ile olur. Stigma’larda bulunan 
süzgeç, toz gibi yabancı 
maddelerin içeri girişini önler. 
Stigma’lar üzerinde bulunan 
küçük kapakçıklar ise, oksijen 
alımı ya da karbondioksit salınımına ihtiyaç duyana kadar stigma’ların kapalı kalmasını sağlar. 
Bu kapakları kontrol eden kaslar gevşediğinde kapak açılır ve böcek nefes alır.  

Stigma’lardan giren oksijen trakelere ulaşır. Trake kolları bölünmeye devam ederek 
vücuttaki her bir hücreye ulaşan “trakeol” adını alan bir dallanma ağı oluşturur. Bu yolu izleyen 
oksijen doğrudan hücrelere iletilir. Meydana gelen karbondioksitin atılması bu yolun ters olarak 
geçmesiyle olur. Yaklaşık ¼ oranındaki karbondioksit ise kan ile taşınarak vücut yüzeyinden 
atılır. 

 
SOLUNUM İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 

 

-Böcekler sıcaklığa bağlı olarak dakikada 20-60 arasında nefes alırlar.  

-Kurak iklimlerde yaşayan böcekler, vücutlarındaki suyun buharlaşmasını önlemek için 
hava depolayabilir ve stigma’larını kapalı tutabilirler. 

-Bazı böcekler tehdit edildiğinde hava keselerinden ve stigma’larından hava üfler. 
Potansiyel bir yırtıcı hayvanı ya da meraklı bir insanı şaşırtmak için yeterince gürültülü bir ses 
çıkarırlar. 
 

 

 

 

Şekil 6.6. Bir böceğin solunum sistemi (8: Trake) (Piotr Jaworski’nin izni ile 
(ve değiştirilerek) 
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Trake kolları birbiriyle enine ve boyuna birleşerek üçlü bir şebeke oluşturur ve giderek 
daha küçük kollara ayrılır. Dorsal (Üst) bölüm; kalp ile sırt kaslarına oksijen taşır. Orta bölüm; 
sindirim sistemi ile eşey organlara yardımcı olur. Ventral (Alt) bölüm, sinir sistemi ile vücudun 
bu kısmındaki kaslarla ilişkilidir.  

Sularda yaşayan ve asalak olarak yaşayan bazı böceklerde solunum sistemi farklılık 
gösterir. Sularda yaşayan pek çok böcek larvası solungaçlar (tracheal gill) ile solurlar. Plecoptera 
(Taşsinekleri) takımı böceklerin larvalarında parmak veya ufak dallanma şeklinde solungaçlar 
bacak diplerine yerleşmiştir. Ephemeroptera (Birgünlüker) takımı larvalarında yaprak şeklindeki 
solungaçlar abdomen yanlarında bulunur. Odonata (Yusufçuklar) takımı larvalarında yaprak 
şeklindeki solungaçlar abdomen sonunda yer alır. Diptera takımı Culicidae (Sivrisinekler) 
familyasına bağlı türlerin larvaları, abdomenin VIII. segmentinde bulunan bir sifon yardımıyla 
nefes alırlar. Pupa dönemindeki böcekler ise baş ve torakstan uzanan iki boru yardımı ile hava 
alırlar.  

Sularda yaşayan ve trake solunumu yapan ergin böcekler, vücut yüzeylerinde bir hava 
kabarcığı taşıyarak suların derinliklerine inerler. Yanlarında taşıdıkları bu hava kabarcığı 
kullanıldıkça, su içerisinde bulunan oksijen hava kabarcığına geçer. Böylelikle böcek tarafından 
su dışından alınan hava kabarcığı 13 kat daha fazla oksijen ile dolar. Yarım kanatlılardan 
(Heteroptera alttakımı) Corixidae, Notonectidae ve kın kanatlılardan (Coleoptera) Dytiscidae ve 
Hydrophilidae familyalarına bağlı türler bu şekilde solunum yaparlar.  

 

6. Üreme Sistemi 

öceklerde üreme genellikle eşeyseldir (döllemli). Böceklerde bazen döllemsiz gelişme, 
cinsiyet organları gelişmemiş formlar ve hatta her iki cinsiyeti taşıyan bireyler bulunabilir.  

6.1. Erkek böceğin eşey organları  

er bir testis birer ucu kapalı borulardan oluşur. Bu borulara “folliculus” ya da “sperma 
tüpü” adı verilir. Bu boruların sayısı pek çok kanatsız böcekte (Apterygota) genişlemiş ve 

tek bir torbacık halini almıştır.  

Folliculus’da olgunlaşan spermalar, “vasa deferentia” yardımı ile spermaların depolandığı 
sperm kesesi (vesicula seminalis)’ne ve buradan atıcı kanal (ductus ejaculatorius)’a ulaşır. En 
sonda çiftleşme organı olan “aedeagus” bulunur.  

6.2. Dişi böceğin eşey organları  

işi böceklerin her biri yumurta boruları (ovariole) adı verilen çok sayıda işlevsel odadan 
oluşan iki yumurtalığa (ovary) sahiptir. Yumurta üretimi yumurtalıkta gerçekleşir. Uzun bir 

tüp şeklinde olan yumurta boruları içinde yumurtalar tekli sıra halinde dizilirler. En eski fakat 
olgunlaşmamış yumurta (oocyte), yumurta kanalına (oviduct) en yakın olanıdır. 

B 
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Olgunluğa erişen 
yumurtalar (ovum), follicular 
epithelium’un (yumurta kesesinin 
derisi) yırtılmasıyla yumurta 
kanalına, sonrasında ise vajinaya 
geçer. Yumurtalar dişi böceğin 
yumurta koyma borusu 
(ovipositor) ile bırakılır.  

Dişilerde bulunan sperm 
kesesi (Receptaculum seminis-
Spermatheca) çiftleşme sırasında 
erkek böceğin cinsiyet organının 
içine girdiği kese olup erkekten 
toplu olarak gelen (spermatofor) 
spermlerin depolandığı yerdir.  

Böceklerin çoğunda bir 
veya iki çift halinde yardımcı 
bezler vardır. Bunlar yumurtayı korur ve bırakıldıklarında yüzeye yapışmasını sağlar. Bu bezler 
Hymenoptera (Arılar) takımına bağlı türlerde zehir bezlerine dönüşmüştür.  

 

7. Sinir Sistemi 
 

öcek sinir sistemi esas olarak 
başın dorsal’inde yer alan bir 

beyin, beynin hemen altında 
Suboesophageal ganglion kümesi ve 
göğüs ve karnın alt tarafındaki bir 
sinir kordonundan oluşur. 

Böcek beyni, her biri belirli 
işlevler için sinirler sağlayan üç çift 
gangliyonun (sinir kordonu) 
birleşimidir (Supraosophageal 
ganglion). Bu ganglion’lardan çıkan 
ilk iki çift sinir kollu nokta göz, 
bileşik göz ve antenler gider. Üçüncü 
çift ise dudağı kontrol eder ve ayrıca 
beyni sinir sisteminin geri kalanına 
bağlar. Buradan gelen sinirler yemek 
borusu üzerinde bir ganglion’a 
bağlanır. Bu gangliyondan gelen ek sinirler ise bağırsak ve kalbe ulaşır. 

 

 

Şekil 6.7. Bir böceğin üreme sistemi (15. Yumurtalık; 18: Yumurta 
kanalı) (Piotr Jaworski’nin izni ile ve değiştirilerek) 

 

 

Şekil 6.8. Bir böceğin sinir sistemi (1: Anten; 2-3: Nokta gözler; 
4: Bileşik göz; 5: Beyin; 19: Sinir kordonu; 28: Ganglion; 31: 

Suboesophageal ganglion kümesi) (Piotr Jaworski’nin izni ile ve 
değiştirilerek) 
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Suboesophageal ganglion’lardan çıkan sinir kolları ağız parçalarını, tükürük bezlerini ve 
boyun kaslarını kontrol eder. Toraks içindeki ganglion’lar bacak, kanat ve kaslara, abdomen 
segmentlerinden çıkanlar ise üreme organları, anüs ve böceğin arka kısmındaki herhangi bir 
duyu alıcısı kaslarına ulaşır.  

Sinir sistemi anatomik yapı bakımından üç bölüme ayrılır. Bunlar merkezi (central) sinir 
sistemi, iç organlar (visceral) sinir sistemi ve dış taraflar (peripheral) sinir sistemidir.  

Merkezi sinir sistemi beyin ve suboesophageal ganglion’u toraks ve abdomen’de ek 
ganglion ile birleştirir. Ganglion’lar sindirim ve dolaşım sistemlerini kontrol eder.  

Sinir hücreleri bir taraftan alınan etkiyi diğer tarafa aktarır. Bir duygu organına yapılan 
etki, duyum sinirleri ile merkezi sinir sistemine ulaşır. Oradan ilgili motor hücrelerine geçerek 
kas ve salgı bezlerine ulaşır. Bu etki saniyede 5 m kadardır. Kolinesteraz (cholinesterase) enzimi 
bu iletimde önemli rol oynar.  

 

8. Duyu Organları 
 

uyu organları vücut duvarına yerleşmiştir. Çoğu mikroskop ile görülebilir. Basit yapılı 
duyu organlarına “sensillium” denir.  

a) Mekanik Duyu Organları: Dokunma kıl ve iğneleri (anten, tarsus ve cerci’de bulunur), 
çan şeklinde duyu organları (cerci’de bulunur) ve kordon şeklinde duyu organları (pedicellus’ta 
anten kontrolünü sağlar) olarak ayrılır.  

b) İşitme Duyusu Organları: 
İşitme kılları (Antendeki kıllar ses 
dalgaları ile bütün anteni oynatır), 
Johnston organı (antenin ikinci 
segmentteki bu organ az titreşimli sesleri 
duyar) ve Timpanal organlar (vücudun 
farklı yerlerinde bir çift olarak bulunur ve 
ince bir zar şeklindedir).  

c) Kimyasal Duyu Organları: Tad 
alma çoğunlukla ağızda, bazen anten veya 
tarsi’de olur. Koklamsal olanları ise 
antenlerde bazen palpi hatta tarsi’de olur 
ve bunlar cinsel koku, hatırlama, yumurta 
koyma ve besin kokusu şeklindedir. 

d) Görme organları: Deri ışık alıcıları, tepe nokta gözler (dorsal ocelli), sadece larvalarda 
bulunan yan nokta gözler (lateral ocelli) ve petek gözler (ommatidium)’den oluşur.  

e) Nem ve Sıcaklık Duyusu Organları: Bu organlar nem ve sıcaklığı algılar. 

D 

 

 
Şekil 6.9. Anteninin ikinci segmentte bulunan Johnston organı 

(Drosophila sp.) (arista: üçüncü anten segmentinden çıkan 
çeşitli yapılarda olabilen kıl) (Çizim: G. Aydın) 
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f) Ses Çıkarma Organları: Böcekler aşağıdaki şekilde ses çıkarabilir: 

- Vücudun bir parçasını bazı cisimlere vurarak (Col.: Anobiidae) 

- Vücudun bir parçasının diğerine sürterek (Orth.: Acrididae, Gryllidae, Tettigoniidae) 

- Kanatları titreterek (Sinek 
ve arılar) 

- Kas yardımı ile özel bir zarı 
titreterek (Hem.: Cicadidae)  

- Ağustos böceklerinde bu 
organ metathoraks’ta bulunur. 

g) Işık Organları: VI. ve VII. 
abdomen segmentindeki bu organ 
luciferin’i oksijen ile birleştirerek 
ışık saçar (Col.: Cantharidae, 
Lampyridae). 

 

9. Salgı Organları 
 

Dış (Ekzokrin) Salgı Bezleri 
 

algılar özel kanallar ile vücut dışına veya vücut içinde gerekli yerlere akıtılır. 

a) Mum bezleri: Özellikle Hemiptera takımından 
(Coccomorpha alttakımı) bazı böcek türleri vücut dışına 
salgıladıkları maddeler ile böcek vücudunun üzerinde bir 
mum tabakası veya toza benzer bir tabaka oluşturur. 

b) Kafa İçi Salgı Bezleri: Böceklerin kafalarına 
yerleşmiş ve ağız parçaları ile ilişkili 3 çift salgı bezi vardır. 
Bunlar mandibula salgı bezleri, maxilla salgı bezi ve labium 
salgı bezidir. Mandibula salgı bezleri Lepidoptera takımı 
larvalarında ipek bezine dönüşmüştür. Labium salgı bezi 
toraks içine yerleşmiş tükürük bezi olarak da tanınır. 
Labium salgı bezi hypopharynx’in dibinde ağız içerisine 
salgılar. Labium salgı bezi de Lepidoptera larvalarında ipek bezine dönüşmüştür. Salgı hava ile 
tema edince sertleşir ve ipek halini alır. Bununla pupa olmadan önce korunmak için veya bazı 
türlerin larvalarının toplu olarak barınmalarını sağlayan yuva şeklinde koza örülür. 

c) İpek Bezleri: Çoğunlukla mandibula ve labium salgı bezlerinin lepidopter larvalarında 
gelişmesi ile oluşmuştur. Coleoptera ve Neuroptera larvalarında ipek malphigi borucuklarından 
meydana getirilir. 

 

 
Şekil 6.10. Ateş böceğinin luciferin’i ışığa dönüştürme evresi 

(Çizim: G. Aydın) 
 

S 
 

 
Şekil 6.11. Mum bezlerinden salgılanan 

madde neticesinde Icerya purchasi 
(Hem.: Monophlebidae)’nin vücudunda 
oluşan mumsu tabakadan bir görünüm 

(http://www.indiabirds.com) 
 

http://www.indiabirds.com/
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d) Pis Koku Bezleri: Hemipter’lerin abdomen kısmının dorsal’inden dışarı açılan bezler 
minflerde, III. çift bacakların diplerinden çıkanlar ise erginlerde görülür. Tenebrionidae (Col.) 
familyasından Blaps sp.’nin pis koku bezleri anüs civarındadır. Lymantridae (Lep.) larvalarında 
ise VI. ve VII. segmentlerin dorsal’inde bulunur.  

e) Çekici Koku Bezleri: Dışarı salındığında o türün bireylerini etkileyen salgılara feromon 
denir. Koku yolu ile etkili olanlara “olfaktor feromon”, tad yolu ile etkili olanlara “oral feromon” 
denir.  

f) Zehir Bezleri: Hymenoptera’dan Apocrita alt takımında zehir bezleri sokucu iğne ile 
birleşmiştir. Zehir salgı bezinden başka alkali bezi de vardır. Bazı Lepidoptera larvalarının zehir 
kılları özel zehir bezleri salgılarını içlerinde bulundurur. Bu kıllar kırıldığında bu bezlerden zehir 
salgılanır. Bu tip zehir bezleri hipodermis içerisinde bulunur.  

 
İç (Endokrine) Salgı Bezleri 

 
u salgılar vücut fizyolojisini düzenleyen sıvılar salgılar. Bu salgılara “hormon” denir.  

a) Beyin İçi Salgı Bezi: Bu salgılar; deri değiştirme, başkalaşım gibi fizyolojik olaylarda 
rol oynar. Deri değiştirme hormonu “ekdizon” adını alır.  

b) Protoraks Salgı Bezi: Pek çok takımın larvalarında görülür. Bu salgı bezi diğer endokrin 
salgıları ile işbirliği halinde deri değiştirme, başkalaşım gibi olaylarda rol oynar. 

c) Carpora cardiaca: Beynin gerisinde ve ortaya yakın olarak bulunur. Bazı fizyolojik 
olayları, özellikle kalp kaslarının kasılmasını düzenleyen salgıda bulunur. 

d) Carpora allata: Böceğin gelişmesi ile birlikte bu bezde büyür. Böcek yaşlanınca ise 
küçülür. Carpora allata gençlik hormonu yani “juvenil hormon” salgılar. Bu hormon gelişme 
sırasında ergin karakterlerinin zamansız olarak ortaya çıkışını engeller. Larva ve nimf 
döneminde larva ve pupa evrelerinin sıralı olarak gerçekleşmesini sağlar.  

Juvenil hormon (gençlik hormonu) ve Ekdizon (deri değiştirme hormonu) miktarı arasında 
bir denge vardır. Carpora cardiaca son larva döneminde ve pupa döneminde faaliyette kalarak bu 
dönemlerin geçirilmesini sağlar. Son yıllarda juvenil hormon analogları ile böceklere karşı 
biyoteknik yöntemler kullanılmaktadır.  
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Bölüm 7: 
Bitkisel Üretimde Zararlı Akarlar 

 

Doç. Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN 
 

Giriş 

 
rthropoda (Eklem bacaklılar) şubesi Arachnida 
sınıfında yer alan Acari alt sınıfı, içerisinde uyuz 

böcekleri, keneler ve kırmızıörümcekler gibi birçok canlıyı 
barındıran dünyanın en zengin gruplarından birisidir. Acari 
alt sınıfı içerisinde yer alan dilimizde akar ya da 
kırımızörümcek gibi isimler verilen canlıların bazıları 
tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olmaktadır. 
Akarlar dünyanın tüm bölgelerine yayılmış, besin çeşitliliği 
fazla, karasal ve sucul habitatlarda yaşayan türleri bulunan 
canlılardır.  

 

1. Akar Morfolojisi 
 
karlarda üç farklı vücut segmenti (baş, 
göğüs ve karın) bulunan böceklerin aksine 

vücut, ağız parçaları ve göğüs kısmının 
birleşmesiyle oluşmuş bir prosoma ve geriye 
kalan karın kısmı opisthosoma'dan 
oluşmaktadır. Vücudun geriye kalan kısmına ise 
“idiosoma” adı verilmektedir. Ağız parçaları 
olan bir çift chelicera ve bir çift pedipalpus’un 
bulunduğu kısım ise gnathosoma olarak 
adlandırılmaktadır. Akarlarda ayrı bir bölge 
olarak baş bulunmamaktadır. Akarlarda 
bacakların bulunduğu kısma podosoma, ilk iki 
çift bacağın bulunduğu kısma propodosoma ve 
arka bacakların bulunduğu kısma ise 
metapodosoma denilmektedir. Gnathosoma'nın 
bir parçası olan chelicera ağız boşluğunun 
etrafında bulunur ve besinleri parçalama, ezme 
ve çiğneme görevini üstlenir. Pedipalpus ise 

 
Şekil 7.1. Bir kenenin görünüşü 

(http://www.balatonmagazin.hu/cikk.php?szam=
10&id=11) 

 

A 

A  

 

Şekil 7.2. Akarların vücut yapısı 
(http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=22

1&typ=html) 
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besinleri yakalama, toplama ve tutma görevini yapmaktadır. Bazı akar türlerinde ise 
pedipalpus’lar tarak benzeri yapıları ile temizlenme görevini de yapmaktadır.  

Akarlarda vücudu çevreleyen derinin yapısı temelde böceklerle benzerlik göstermektedir. 
Deri üstte epidermis tabakası ile altta kütiküla tabakasından oluşmaktadır. Böcek derisinden 
farklı olarak epidermis ve kütikülayı ayıran ince yapıda schmidt tabakasının yer almasıdır. 
Kütiküla; endokütiküla, ekzokütiküla ve epikütiküla olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır. 
Ekzokütiküla ve endokütikülaya birlikte “prokütiküla” adı verilir.  

 
Idiosoma bölümünde bacaklar, eşey organları ve tüm iç organlar yer almaktadır. Akarlar 

larva döneminde üç çift ergin dönemlerinde ise dört çift bacağa sahiptirler. Yalnızca önemli 
tarımsal zararlıları içeren Eriophyidae familyasındaki türlerin tüm biyolojik dönemlerinde iki çift 
bacak bulunmaktadır. Bacaklar coxa, trochanter, femur, genu, tibia, tarsus ve pretarsus olmak 
üzere yedi segmentten oluşmaktadır. Akarlarda bacaklar yürüme, koşma ve yüzme görevini 
yapmaktadır.  

 
2. Akar Anatomisi 

 
2.1. Kas Sistemi 

 
karlarda beslenme, yürüme, düşmandan kaçma gibi hayatsal fonksiyonların yerine 
getirilmesi kaslar sayesinde yapılmaktadır. Kaslar esas olarak hareket etme, iç organların 

çalışması ve hidrostatik basıncın düzenlenmesinden sorumludurlar. Kasların hareketiyle artan 
hidrostatik basınç, vücut şeklinin değişmesini sağladığı gibi bacak ve ağız parçalarının hareket 
etmesine neden olabilmektedir. Eriophyidae familyası içerisindeki türlerde çizgisiz diğer akar 
gruplarında ise çizgili kaslar bulunmaktadır. Kaslar iskelet kasları ve viseral kaslar olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. İskelet kasları ağız parçaları, bacak kısımları ve genital plakların 
hareketinden, viseral kaslar ise iç organların hareketinden sorumludur. 
 

2.2. Sindirim Sistemi 
 
karlarda sindirim sistemi temelde ön bağırsak, orta bağırsak ve arka bağırsak olmak üzere 
üç kısımdan oluşmaktadır. Ön bağırsak farinks ve özofagus, orta bağırsak ventriculus 

(mide) ve arka bağırsak ise colon ve rectum kısımlarından meydana gelmektedir. Arka barsağın 
sonunda ise sindirilmemiş besinlerin dışkı halinde atıldığı anüs bulunmaktadır. Farinks besinleri 
emme ve yutma işlevi yapar. Besin, farinksten özofagusa buradan da mideye iletilir. Besin 
midede gerekli sindirim enzimleri sayesinde sindirilir. Sindirilemeyen besin kısımları ise arka 
barsağa iletilir ve anüsten dışarı atılır.  

 
2.3. Dolaşım Sistemi 

 
karlarda açık kan dolaşımı görülmektedir. Yani kas yardımıyla akarların kanı vücudun 
içerisinde sürekli hareket etmektedir. Bazı akar gruplarında dorsal’de kalp ve bir çift 

ostium bulunur. Ayrıca kalpten gnathosoma’ya kadar uzanan ve “aort” adı verilen bir boru 
bulunmaktadır. Kan aort’un sonunda bulunan boşluktan vücut içerisine boşalmaktadır. Ancak 
birçok akar türünde kalp ve damar bulunmaz, dolaşım vücut içerisinde serbest halde olmaktadır. 

A 

A 

A 
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Akarların kanı gri renkte, saydam veya renksizdir. Kanın temel görevi sindirilmiş besinler, 
hormon ve işe yaramaz maddeleri taşımaktır.  
 

2.4. Solunum Sistemi 
 
karlarda doku ve hücrelere oksijen ve karbondioksit taşınması değişik yollarla 
yapılmaktadır. Bazı küçük yapılı akarlarda solunum direkt olarak integümentten (deri yolu 

ile) difüzyon sayesinde yapılmaktadır. Ancak akarların çoğu oksijen ve karbondioksit değişimi 
için trake sistemini kullanmaktadır. Akarlarda bir çift büyük trake gövdesi ve bunu çevreleyen 
bir çift yardımcı trake bulunur. Akarlarda solunum sistemi, yani trake gövdesi "peritrem" ile 
belirginleşmiştir. Stigma’ların varlığı, yeri ve sayısı akarlarda takımların birbirlerinden 
ayrılmasını sağlayan teşhis karakterleri olarak kullanılmaktadır.  
 

2.5. Boşaltım Sistemi 
 
karlarda istenmeyen maddelerin vücut dışına atılması için kullanılan üç tip boşaltım sistemi 
kullanılmaktadır. Birincisi olan coxal bezler, en ilkel olan boşaltım sistemidir. Bu bezler 

sayesinde akarlar vücutlarına aldıkları besinin 1/3’nü coxal bezlerden dışarı atabilmektedir. 
İkincisi olan malpighi tüpleri, akarlarda en yaygın görülen boşaltım sistemidir. Malpigi tüpleri 
arka barsağa açılmaktadır. Üçüncü tip boşaltım sisteminde ise, bazı akarlar orta bağırsak epitel 
hücrelerinin bir kısmı ile de boşaltım yapabilmektedir. 
 

2.6. Sinir Sistemi  
 
karlarda özofagusun etrafında beyin ve subeusopfagal ganglion'dan oluşan bir merkezi 
sinir sistemi bulunmaktadır. Her iki kısımdan çıkan sinirler akar vücudunda farklı 

noktalara giderek çeşitli organları yönetirler. Beyinden çıkan sinirler chelicera, sindirim sitemi, 
kaslar ve genital organlara gitmektedir. İç organlar ve bacaklar ise ve subeusopfagal 
ganglion’dan çıkan sinirler ile donatılmıştır.  

1.2.7. Üreme Sistemi 
 

karların çoğunluğunda farklı eşeyler bulunmasından dolayı eşeyli üreme görülmektedir. 
Bazı türlerde parthenogenesis (döllemsiz) üreme görülebilmektedir. Bu tür üremede 

döllenmemiş yumurtalardan sadece erkek ya da sadece dişi bireyler meydana gelmektedir. 
Akarların üreme sistemi temelde böcek üreme sistemine benzemektedir. Bu sistemler genel 
olarak dişide 1 veya 2 yumurtalık, yumurta borusu, uterus ve vagina, erkekte ise testis, vas 
deferens, ductus ejaculatorius, aedeagus (penis) ve yardımcı bezlerden oluşmaktadır. 

3. Akarlarda Biyolojik Dönemler 
 
kar yumurtaları beyaz, kırmızı, sarı, turuncu gibi renklerde ve yuvarlak, oval, küresel gibi 
şekillerde olabilmektedir. Akarlar yumurtalarını yumurtadan çıkan bireyin besine rahat 

ulaşabilmesi adına beslendikleri ortamlara bırakmaktadırlar. Yumurta açıldıktan sonra 

A 

A 

A 

A 

A 
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yumurtadan çıkan üç çift bacaklı döneme larva adı verilmektedir. Akarlar larva döneminden 
sonra hareketsiz ve beslenmedikleri durgun bir dönem geçirirler. Durgun dönemden hemen sonra 
gömlek değiştirerek dört çift bacaklı protonimf dönemine geçerler. Protonimf döneminden 
hemen sonra durgun bir dönem daha geçiren akarlar deutonimf dönemine ulaşırlar. İkinci nimf 
dönemi sonunda durgun bir dönem daha geçiren akarlar deri değiştirerek ergin döneme 
ulaşmaktadırlar.  

 
4. Akarlarda Yaşama ve Beslenme Ortamları 

 
karlar çok geniş bir beslenme alanına sahiptir. 
Yaşama ortamları ise esas olarak serbest ya da 

parazit yaşam olarak iki gruba ayrılmaktadır.  
 
A. Serbest Yaşayan Formlar 

1. Predatör akarlar 
a) Toprak içinde yaşayanlar 
b) Toprak üzerinde yaşayanlar 
c) Depolanmış ürünlerde yaşayanlar 
d) Suda yaşayanlar 

2. Fungivorous akarlar (Funguslarla beslenen 
akarlar) 

3. Coprophagous ve saprophagous akarlar (Dışkı 
ve çürükçül madde ile beslenen akarlar) 

4. Phoretic akarlar (Bir canlı tarafından parazitlik ilişkisi olmadan taşınan akarlar) 
5. Phytophagous akarlar 

a) Bitkilerde yaşayanlar 
b) Depolanmış ürünlerde yaşayanlar 
c) Toprak içerisinde yaşayanlar 

B. Parazit Yaşayan Formlar 
1. Ektoparazit akarlar 

a) Vertebrata'da ektoparazit akarlar 
b) Invertebrata'da ektoparazit akarlar 

2. Endoparazit akarlar 
a) Vertebrata'da endoparazit akarlar 
b) Invertebrata'da endoparazit akarlar 

 
5. Kültür Bitkilerinde Zararlı Akar Türleri 

 
konomik öneme sahip kültür bitkilerinde önemli kayıplara neden olan Tetranychidae, 
Eriophyidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae ve Acaridae familyaları içerisinde yer 

almaktadır. Bu familyalar içerisinde yer alan tüm bitki zararlısı akar türleri sokucu-emici ağız 
yapısına sahip olmaları nedeniyle stylet’leri vasıtasıyla bitki özsuyunu emerek beslenmektedir.  

 
 
 

 

 
Şekil 7.3. Akarların biyolojik dönemleri 
(http://www.inra.fr/hyppz /ZGLOSS/6g---011.htm) 

 

A 

E 
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5.1. Tetranychidae (Kırmızıörümcekler) 
 

u familya içerisinde yer alan bitki zararlısı türler 
bitkilerde fotosentezin ve transpirasyonun bozulmasına 

neden olurlar. Ayrıca emgi sırasında stylet’leri vasıtasıyla bitki 
hücrelerine 

salgıladıkları toksik 
maddeler nedeniyle 
hücre ölümüne neden 
olmaktadırlar. Ölü 
hücreler önce salı 
lekeler halinde 
görülürken sonra 
birleşerek kahverengiye 

dönüşerek dökülmektedir. Bu familya içerisindeki bazı 
türler yoğun ağ oluşturarak 
ta bitkiye zarar vermektedir. 
Bu familya içerisinde yer 
alan en önemli bitki zararlısı 
türler ise; Avrupa 
kırmızıörümceği (Panonychus 
ulmi), Turunçgil 
kırmızıörümceği (Panonychus 
citri), İki noktalı 
kırmızıörümcek (Tetranychus 
urticae) ve Akdiken akarı 
(Tetranychus viennensis) 
olarak bilinmektedir.  
 

 
 

5.2. Eriophyidae (Yumru akarları) 
 
u familya içerisinde yer alan akar türleri tüm biyolojik 
dönemlerinde yalnızca iki çift bacağa sahiptirler. 

Bitkilerde yapraklarda kenar kıvrılması, tomurcuk 
körelmesi, çalılaşma, pas ve gal oluşumu gibi zararlara 
neden olmaktadır. Bitkilerde kese, parmak ve çivi gibi 
değişik şekillerde gal oluşumu görülmektedir. Bu familya 
içerisinde yer alan önemli bitki zararlısı türler ise, Turunçgil 
pas böcüsü (Phyllocoptruta oleivora), Bağ uyuzu 
(Phyllocoptes vitis), Domates pas akarı (Aculops 
lycopersici) ve Turunçgil tomurcuk akarı (Eriophyes 
sheldoni) olarak bilinmektedir.  

B  

 
Şekil 7.4. İki noktalı kırmızıörümcek 
(http://entnemdept.ufl.edu/creatures/orn/twosp

otted_mite.htm) 
 

 

 
Şekil 7.5. Çürükçül maddelerle beslenen 

Saprophagous akar Rhizoglyphus 
echinopus (http://floweryvale.ru/our-garden/pests-

of-onions-and-garlic.html) 
 

 

 
Şekil 7.6. Bal arılarında 
ektoparazit akar Varroa 

jacobsoni 
(http://www.honey.org.au/home/varroa-

in-quuensland/) 

 

 
Şekil 7.7. Invertebrata endoparazit akar 

Acarapis woodi 
(http://windowbee.com/acarapis-woodi_en/)) 

 

 

 
Şekil 7.8. Turunçgil tomurcuk akarı 

(Eriophyes sheldoni)'nin zararı 
(http://hobbyline.com.cy/problem-

solving/citrus/Aceria-sheldoni) 
 

B 
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5.3. Tarsonemidae (İplik ayaklı akarlar) 
 

 
u familya içerisindeki bitki zararlısı türler yaprakların alt 
yüzeyinde beslenerek yapraklarda kıvrılma, renk değişimi 

ve dökülmelere neden olmaktadır. Familya içerisindeki en 
önemli bitki zararlısı tür ise Sarı çay akarı 
(Polyphagotarsonemus latus) olarak bilinmektedir.  

 
 
 
 

 
5.4. Tenuipalpidae (Yassı akarlar) 

 
 
u familya içerisinde yer alan akarlar beslenme sırasında 
bitkinin epidermisini parçalaması sonucu yapraklarda 

lekeler, bronzlaşma ve yaprak dökümüne neden olmaktadır. 
Ayrıca meyve üzerinde uyuz şeklinde izlere de neden 
olmaktadırlar. Bu familya içerisinde yer alan en önemli türler 
ise, Turunçgil yassıakarı (Brevipalpus lewisi) ve Meyve ağacı 
yassıakarı (Cenopalpus pulcher) olarak bilinmektedir.  

 
 

 
 

5.5. Acaridae  
 

 
u familya içerisinde yer alan akarlar un ve undan 
yapılmış yiyecekler ve peynir gibi süt ürünlerinde zarar 

yapar. Tahıl tanelerinde embriyo çimlenmesini engellemekte 
ve işlenme güçlüğüne neden olurlar. Peynirlerde besin değerini 
düşürerek bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara neden olur. Bu 
ürünlere elle dokunulması sonucunda ise deride kaşıntı ve 
iltihaplanmaya neden olurlar. Bu familya içerisinde en çok 
bilinen akarlar ise hububat ambar akarı (Acarus siro) ve küf 
akarı (Tyrophagus putrescentiae)'dir.  

 
 
 

 
 

 

 
Şekil 7.9. Sarı çay akarı 

(Polyphagotarsonemus latus) 
(http://biologicalservices.com.au/pests/broad-

mite-76.html) 
 

B 

 

 
Şekil 7.10. Turunçgil yassı akarı 
(Brevipalpus lewisi) (http://pharm-

business.ru/therapy/2957) 
 

B 

 

 
Şekil 7.11. Küf akarı (Tyrophagus 

putrescentiae) ergin dişi ve 
yumurtaları 

(http://entnemdept.ufl.edu/insectid/Food.html) 
 

B 
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6. Predatör Akar Türleri 
 
redatör akar türleri toprak içerisinde, toprak üzerinde, 
depolanmış ürünlerde ve suda yaşayan; küçük 

arthropod, nematod, bitki zararlısı akarlara kadar farklı 
taksonomik gruplara ile beslenme ve üreme yeteneğine 
sahiptirler. Ascidae, Anystidae, Bdellidae, Cheyletidae, 
Parasitidae, Stigmaeidae ve Tydeidae gibi familyalar 
önemli predatörakar türlerini içermektedir. Ancak 
Phytoseiidae familyası, bitki zararlısı akarlar ile beslenen 
en önemli predatörakar türlerini içeren bir familyadır. 
Phytoseiidae familyası içerisinde yer alan Phytoseiulus 
persimilis yalnızca Tetrancyhus spp. akarlar ile 
beslenmektedir. Neoseiulus californicus’da pratikte 
biyolojik mücadelede yoğun kullanılan türlerden biridir. Her iki tür de dünyada ve ülkemizde 
akar mücadelesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 

7. Kültür Bitkilerinde Zararlı Akarlar ile Mücadele Yöntemleri 
 

7.1. Kültürel Önlemler 
 
ırmızıörümceklerin kışlama yeri olarak kullandıkları tarlada kalan bitki artıkları ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır. Kültür bitkilerinin yetiştirildiği alanlarda kırmızıörümcekler için 

alternatif besin kaynağı olabilecek yabancı otlar mutlaka temizlenmelidir. Ayrıca özellikle 
seralarda böceklerle birlikte taşınarak içeriye girişleri engellemek adına girişler tül ile 
kapatılmalıdır.  

 
7.2. Biyolojik Mücadele 

 
ararlı akar türlerine karşı en fazla kullanılan 
predatör grup Phytoseiidae familyası 

içerisinde yer alan avcı akar türleridir. Özellikle 
Phytoseiulus persimilis, seralarda Tetranychus 
urticae mücadelesinde son derece etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Yine bağlarda ve meyve 
bahçelerindeki zararlı akar türlerine karşı 
Typhlodromus pyri yaygın olarak kullanılan bir 
predatör akar türüdür. Ancak etkin bir biyolojik 
mücadele için doğadaki predatör akar türlerinin 
popülasyonlarını korumak ve arttırmak amacıyla 
bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Özellikle predatör akarların doğrudan 
popülasyonlarını azaltma riski bulunan insektisit uygulamalarından kaçınmak gerekmektedir.  
 

P  

 
Şekil 7.12. Avcı akar Phytoseiulus 

persimilis dişi bireyi 
(https://royalbrinkman.nl/kennisbank-

gewasbescherming/kwaliteitscontrole-protocollen-
biologie/phytoseiulus-persimilis) 

K 

Z  

 
Şekil 7.13. Avcı akar Neoseiulus californicus iki 

noktalı kırmızıörümcek ergini ile beslenirken 
(https://www.newprocontainers.com/blog/organic-and-

biological-pest-control-predatory-mites/) 
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7.3. Kimyasal Mücadele 
 
ünümüzde kültür bitkilerinde zararlı olan akar türlerini kontrol altına almak için en yoğun 
kullanılan yöntemlerin başında kimyasal mücadele gelmektedir. Kimyasal mücadelede 

yalnızca akarlar üzerine etkili olan kimyasallar "akarisit" olarak adlandırılmaktadır. Akar 
mücadelesinde akarisitlerin sık aralıklarla ve bilinçsiz olarak kullanılması önemli problemlere 
yol açmaktadır. Bu problemlerin başında hızlı üreme yeteneğine sahip akarların kısa sürede 
akaristlere karşı direnç kazanması gelmektedir. Ayrıca ortamda bulunan predatör ve parazitoitler 
de yoğun olarak uygulanan kimyasallardan olumsuz etkilenmektedir.  
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Şekil 8.3. Kök-ur nematodunda dişi (A) ve 

erkek birey (B) vücut şekilleri 
(https://www.apsnet.org/edcenter/instcomm/TeachingArticle

s/WormsInTheGrass/Pages/default.aspx) 

 
 

Bölüm 8: 
Bitkisel Üretimde Zararlı Nematodlar 

 

Doç. Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN 
 

Giriş 

 
ematodlar; ipliksi, solucan benzeri 
canlılardır. Latince iplik anlamına gelen 

“nema” kelimesi ile şekil anlamına gelen “oid” eki 
birleştirilerek oluşturulmuştur. Zaman içerisinde 
değişerek “nematoda” halini almıştır. Nematoda 
şubesinde bulunan nematodların oransal olarak 
%10’u bitki paraziti, %15’i hayvan paraziti, %25’i 
ise saprofittir. Ayrıca funguslarla beslenen 
(fungivor), bakterilerle beslenen (bakterivor), hem 
et hem ot yiyici (omnivor) ve avcı (predatör) 
nematodlar da bulunmaktadır. Bitkilerle beslenen 
nematodlara "Bitki Paraziti Nematodlar" (BPN) adı 
verilmektedir. Bitki paraziti nematodlar; 
Doylaimida, Aphelenchida ve Tylenchida 
alttakımlarında yer almaktadır. Ekonomik anlamda ciddi zarara neden olan kozmopolit türler 
Tylenchida takımında yer almaktadır. 

 
Nematodlar genel olarak bilateral simetri göstermektedir. Bitki paraziti nematodlar sadece 

boyuna kaslara sahiptirler, enine kas sistemleri yoktur. Hareket boyuna kasların kasılıp 
gevşemeleri sonucu meydana gelir, hareketleri öne ve arkaya doğru olur, yanlamasına hareket 
edemezler. Solucanlarda olduğu gibi segmentasyon görülmemektedir. Vücutları genellikle şeffaf, 
silindirik yapıda ve segmentsizdir. Erkek ve dişi bireyler mevcutsa çiftleşerek çoğalmaktadır. 
Ancak bazı durumlarda erkek bireyler mevcut değildir ve bu durumda döllemsiz çoğalma 
görülmektedir. Bazı nematodların dişileri armut veya limon şeklinde olabilmektedir, ancak bu 
türlerin erkek bireyleri ipliksi formdadır. Bu duruma eşeysel dimorfizm (erkek ve dişinin 
birbirine benzememesi) adı verilmektedir. 
 

Bitki paraziti nematodlar çok geniş alanlara yayılmış durumdadır ve konukçuları 
nematodun türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Genel bir söyleyişle bitkilerin yaşayabildiği 
her yerde nematodlar da yaşayabilmektedir. Nematodlar bitkilerin gövde, sap, kök, çiçek ve 
meyvelerinde zarar yapabilmektedir. Ayrıca bulundukları yaşama alanına göre büyüklükleri ve 
şekilleri farklı olabilmektedir. Nematodların fiziksel hareketi küçük boyları ve hareket şekilleri 
dolayısıyla oldukça kısıtlıdır. Kendi hareketleri ile alabildikleri mesafe türe göre değişmekle 
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beraber yılda 1 m olarak kabul edilmektedir. Bitki paraziti nematodlar toprak içinde yılan gibi 
kıvrılarak toprak zerreleri arasında hareket etmektedir.  
 

Bir nematodun hareket edebilmesi için öncelikli olarak ince bile olsa bir su tabakasına 
(nem) ihtiyacı vardır. Bazı nematod türleri bitki üzerinde de bu tür su tabakası olması durumunda 
bitkinin toprak üstü aksamına hareket edebilmektedir. Hareketleri toprak sıcaklığı ile de 
yakından ilişkilidir. Konukçularını bulmada bitkinin kök bölgesinde oluşan elektrostatik 
farklılıklar önemlidir. Kendi hareketleri dışında nematodların taşınma yolları: yağmur, sel ve 
sulama suları, rüzgârlar, bulaşık bitki artıkları, insan ve hayvanlara yapışan bulaşık topraklar, 
toprak işleme aletleri ve bulaşık haldeki bitkisel ürünler olarak belirlenmiştir. 
 

Nematodları etkileyen ekolojik faktörler; toprak yapısı ve toprak sıcaklığı gibi cansız 
(abiyotik) etkenler ile konukçu bitki, nematodun beslenme şekli, nematodlar arası ilişkiler ve 
doğal fauna gibi canlı (biyotik) etkenler olarak belirlenmiştir. Nematodlar kumlu topraklarda 
daha çok zarar oluşturur. Bitki paraziti nematodları, bitki hücre duvarını delip, hücre içerisine 
salgı salgılamak- ve hücreden beslenmek için stylet’lerini (sokucu-emici iğne) kullanmaktadır. 
Beslenme sonucunda konukçu bitkide doku bozulması, sararma, köklerde saçaklanma, lezyon, 
kahverengileşme, yumuşama, çürüme, yara oluşumu, yapraklarda şekil bozulması, aşırı 
dallanma, ur oluşumu ve bitkide gelişme geriliği gözlemlenebilmektedir. Nematod 
popülasyonunun yoğun olduğu durumlarda zarar miktarı da çok yüksek olabilmektedir. Özellikle 
fide ve fidan gibi genç yaşta olan bitkilerde zarar artmaktadır. Ayrıca bazı bitki paraziti 
nematodu türleri virüs vektörüdür ve konukçu bitkiye kendi zararlarının yanı sıra taşıdıkları 
virüsler yoluyla dolaylı bir zarara da sebep olmaktadır. 
 

1. Bitki Paraziti Nematodların Morfolojisi 
 
itki paraziti nematodlar boyları 0.2-5 mm uzunluğunda değişen, silindir veya genellikle 
ipliğimsi şekildeki mikroskobik canlılardır. Nematodlarda segmentasyon olmamakla 

birlikte, vücutları dudak bölgesinden başlayarak özofagusu da kapsayan ”ön kısım”, 
özofagus’tan anüse kadar uzanan “gövde” kısmı ve anüs ile kuyruk ucu arasını kapsayan 
“kuyruk” olmak üzere üç kısımda incelenmektedir. Nematodlarda gerçek bir kuyruk yoktur. 
Vücudun son kısmı olduğu için “kuyruk” olarak kabul edilmektedir.  
 

Seksüel dimorfizm görülen kist nematodları (Heterodera spp.) ve kök-ur nematodlarına 
(Meloidogyne spp.) ait dişi ve erkeklerde vücut genişliğinin, uzunluğuna oranı 1/10-1/50 kadar 
değişebilmektedir.  Bunun nedeni erkeklerin ipliksi formda kalırken, dişilerin armut ve limon 
benzeri yapılara dönüşmeleridir. Bitki paraziti nematodlarda üç kısımdan (cone, shaft veknobs) 
oluşan ve “stylet” adı verilen bir beslenme organı bulunmaktadır. Stylet’in iki veya üç parçalı 
olması bitki paraziti nematodların teşhisinde kullanılan önemli bir kriterdir. Bazı bitki paraziti 
nematodlar virüs vektörüdür ve bunlara “virüs vektörü nematodlar (VVN)”adı verilmektedir. 
VVN’lerin stylet boyları diğer türlere oranla oldukça uzundur. 
 

Nematodların vücutları iç organları seçilebilecek kadar açık renkte veya saydam halde iç 
içe geçmiş iki tüpten meydana gelir. Dış tüp; kütikula, hipodermis ve kas dokusundan meydana 
gelmiş ve aynı zamanda vücut duvarı görevi görmektedir. Özofagus’un alt bölümünde “anüs”, 
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Şekil 8.2. Nematodlarda stylet 

(https://www.researchgate.net/figure/Stylet-The-Piercing-
Apparatus-of-Plant-Parasitic-Nematodes_fig1_278965921) 

 

orta veya alt kısma yakın yerinde ise “vulva” adı verilen iyi gelişmiş yapılar bulunmaktadır. 
Vulva’nın pozisyonu bitki paraziti nematodlarının tek ya da çift yumurtalığa sahip olup-
olmadığını anlamamızı sağladığı gibi, aynı zamanda teşhiste önemli bir kriterdir. 
 

2. Bitki Paraziti Nematodların Fizyolojisi 
 

 
itki paraziti nematodlar solunum ve dolaşım sisteminden yoksundur. Üreme, sindirim, 
boşaltım ve sinir sistemleri mevcut olup bu kısımda bunlar açıklanmaktadır. 

 
 

2.1. Sindirim Sistemi 
 

itki paraziti nematodların sindirim sistemleri 
ağız açıklığı ile anüs arasında bulunan ve iki 

ucu kütikula tabakası ile kaplı bir kanal 
şeklindedir. Sindirim sistemi; stylet, özofagus, 
bağırsak, rektum ve anüs adlı organları içerir. 
Özofagus kas şeklinde, içi kitin yapıda ve salgı 
bezlerine sahiptir. Salgı bezlerine sahip olan 
özofagus, nematodun en önemli yapısı olarak 
kabul edilir. 
 

2.2. Boşaltım Sistemi 
 

oşaltım sisteminin görevleri azotlu atıkların amonyum, üre veya ürik asite çevrilerek 
vücuttan dışarı atılması ve vücut boşluğunun turgor basıncının ayarlanmasıdır. Sistem 

uzunlamasına iki adet kanal şeklinde alttan ve üstten birleşmiş halde bulunmaktadır. Dişi 
bireylerin yumurtalarını depo ettiği jelatinimsi yapıdaki maddeye “boşaltım sistemi salgısı” adı 
verilir ve anüsten dışarı salgılanır. Larvalarda ve erkek bireylerde boşaltım deliği vücudun alt 
kısmında bir açıklık şeklinde bulunmakta, ışık mikroskobu altında çizgi şeklinde görülmektedir. 
 

2.3. Üreme Sistemi 
 
itki paraziti nematodlarının dişilerinde bulunan üreme organları yumurtalık ve yumurta 
kanalı (vulva)’dan oluşmaktadır. Yumurtalıklar, sürekli olarak yumurta hücreleri (oosit) adı 

verilen yapıları oluşturmaktadır. Yumurtalar daha sonra döl yatağı (uterus) adındaki yapıdan 
geçerek vulva’ya taşınır ve buradan nematod türüne göre toprağa veya bitkiye bırakılır. Erkek 
bireylerde ise üreme organları; testis, spicule ve gubernaculum adlı yapılardan oluşmaktadır. 
Bazı türlerde “bursa” adı verilen, çiftleşme sırasında dişiyi erkeğe yakın tutmaya yarayan organ 
da görülmektedir. Bitki paraziti nematodlarının üreme sistemleri, türe ve ekolojik koşullara göre 
değişmekte olup üç tip üreme çeşidi görülmektedir:  

B 

B 

B 

B 



Bölüm 8: Bitkisel Üretimde Zararlı Nematodlar                        Doç. Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN 
 

78 

2.3.1. Seksüel üreme 
 

rtamda erkek ve dişi bireylerin birlikte bulunması durumunda erkeğin dişiyi döllemesi 
yoluyla meydana gelen üreme şeklidir. Bu üreme tipinin görüldüğü bir popülasyonda 

erkek ve dişi birey sayısı birbirine oldukça yakın olmaktadır. Yeni oluşan bireylerde gen açılımı 
olabilmektedir. Ortam koşulları kötüye gittiğinde nematodlarda genellikle seksüel üreme görülür. 
 

2.3.2. Hermafroditik üreme 
 
u üreme tipinde yumurta hücreleri ve spermler, dişi bireyler tarafından meydana 
getirilmektedir. Bu şekilde üremekte olan bir popülasyonda erkek birey sayısı oldukça 

azdır ya da hiç erkek birey bulunmamaktadır. 
 

2.3.3. Parthenogenetik üreme 
 
eni bireyler meydana getiren yumurtada, döllenme olayı meydana gelmeksizin bireyler 
oluşuyorsa buna “partenogenetik üreme” adı verilmektedir. Bu tip üremenin gözlendiği bir 

popülasyonda erkek birey sayısı oldukça azdır ya da hiç erkek birey bulunmamaktadır. Yeni 
oluşan bireylerde gen açılımı olmaz. Genellikle kök-ur ve kist nematodlarında görülür. Yüksek 
sıcaklıklarda nematod, partenogenetik üremeyi tercih ederek döl süresini kısıtlayabilir. 
 

2.4. Sinir Sistemi 
 

ematodlarda bulunan sinir sistemi oldukça gelişmiş yapılardır. Düz yapıdaki sinir sistemi, 
bütün vücudu anterior ve posterior olarak saran sinir kordonlarıyla bağlantılı bir ganglion 

kitlesinden meydana gelmektedir. Sinir sistemi; ön barsağı saran bir merkezi ganglion kitlesi 
(sinir halkası), boşaltım deliği yakınlarında hemizonid, kimyasal maddeleri algılayan ve styletin 
yakınlarında yer alan amphid, kuyruk kısmanda bulunan phasmid ve sinir halkası yakınlarında 
bulunan deirid adı verilen organları içermektedir. Sinir halkası nematodun beyni olarak kabul 
edilmektedir. Amphid ve phasmid konukçuyu bulmada önemlidir, kimyasal reseptörler içerirler. 
Amphid, phazmid’e göre daha kompleks bir yapıdadır. Ayrıca amphid ve phazmid’lerde de salgı 
üretildiği bilinmektedir. Bu salgıların nematod parazitiziminde önemli olduğu vurgulanmaktadır.  
 
 

3. Bitki Paraziti Nematodların Beslenme Şekilleri 
 

Bitki paraziti nematodlar beslenme şekillerine göre üç ana sınıfta toplanmaktadır. 
 
 
 
 

O 
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Şekil 8.3. Bitki paraziti nematodlarda biyolojik dönemler 

(http://www.agrobestgrup.com/haber.php?dilkod=&haberid=42&kod=biber-
serasinda-nematod-mucadelesinde-bIo-nematon%C2%AE-farki) 

3.1. Ektoparazit 
 
ktoparazit olarak beslenen nematodların vücudu beslenme sırasında bitki bünyesine 
girmeyip, toprakta kalmaktadır. Bu tür nematodlar sahip oldukları uzun stylet’leri 

sayesinde bitki dokusunu delerek beslenir ve kök epidermisinde zarar oluştururlar. Hareketli ve 
hareketsiz ektoparazit olarak ikiye ayrılırlar. Hareketli ektoparazitler, kökte daha fazla yara 
açtıklarından dolayı hareketsizlerden daha zararlı kabul edilirler. Virüs taşıyan nematodlar 
ektoparazit (dış parazit) olarak beslenir. 

 
3.2. Endoparazit 

 
ndoparazit nematodlar tamamen bitki içine girerek beslenmektedir. Bitki içinde hareketli 
olanlara gezici endoparazit, beslenmeye başladıktan sonra hareketlerini kaybederek sabit 

duranlara ise “kalıcı endoparazit” adı verilmektedir. En yıkıcı bitki paraziti nematod grupları 
endoparazit beslenme yeteneğindedir. Bundan dolayı mücadeleleri oldukça zordur.  

 
3.3. Yarı-endoparazit 

 
n kısmı (baş) bitki dokusu içine giren ancak arka kısmı bitki dışında kalarak beslenen 
nematodlardır. Kök dışında kalan kısım dişilerde şişer ve daha sonra hareket edemezler. 

 

4. Bitki Paraziti Nematodların Yaşam Döngüsü 
 
itki paraziti nematodlar 
yaşamlarını; yumurta dönemi, 

I. larva dönemi, II. larva dönemi, 
III. larva dönemi, IV. larva dönemi 
ve ergin dönem olmak üzere farklı 
dönemlerden geçerek tamamlar. 
Nematodlar deri değiştirerek 
büyürler. Nematodlar I. larva 
dönemlerini yumurta içerisinde 
tamamlayarak deri değiştirir ve 
yumurtadan dışarıya II. dönem 
larva olarak çıkar. II. dönem 
larvalar bitki dokusunda beslenerek 
gelişir, daha sonra deri değiştirerek 
büyümeye devam eder. Üreme 
organları, III. larva döneminde gelişmeye başlar. Şekil değişikliği ve üreme organlarının gelişimi 
tamamlandığından nematodların cinsiyetleri III. larva döneminde yapılabilir. Ekolojik etmenlerin 
rolü olmakla birlikte bitki paraziti nematodları biyolojilerini çoğunlukla 4-6 haftada tamamlar. 
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Şekil 8.4. Bir nematodun yumurta paketi 

(http://www.kws-uk.com/aw/Sugarbeet/Diseases/Image-
gallery-of-Nematodes/~bhwx/) 

 

 
Şekil 8.5. Buğday gal nematodu zararı 

(http://nemaplex.ucdavis.edu/Taxadata/G006s4.as
px) 

 

 
Şekil 8.6. Kök-ur nematodunun köklerdeki 

zararı 
(https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-

compendium/pests-diseases-
weeds/pests/meloidogyne-incognita) 

 

 
Şekil 8.7. Patates kist nematodunun yumurta paketleri 
(https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-

diseases-weeds/pests/globodera-rostochiensis) 

Nematodun türü, konukçu bitkinin türü, 
toprağın nemi, toprağın sıcaklığı, toprağın fiziksel 
yapısı ve toprak pH’sına bağlı olarak nematodların 
biyolojilerinde farklılıklar meydana gelebilir. Canlı 
bir konukçunun olmaması ve kuraklık gibi zorlu 
çevresel şartlar altında bazı nematod türleri geri 
dönüşümü mümkün olan anhidrobiyotik (susuz 
canlı) duruma geçebilmektedir. Bu gibi durumlarda 
inaktif durumdaki 2. dönem larvalar, türe göre 
değişmekle birlikte, ölü dişinin vücudu içinde 
(kist) veya jelatinimsi bir matriks (yumurta paketi) 
içinde uzun yıllar korunabilmektedir. Yeterli 
çevresel şartlar oluştuğunda ise larvalar 
yumurtadan çıkarak yaşamlarını devam ettirir. 

 

5. Ürün Kayıplarına Neden Olabilen Bitki Paraziti Nematod Türleri 
 
Buğday galnematodu (Anguina tritici) 
Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) 
Çilek nematodu (Aphelenchoides fragariae) 
İğne nematodları (Longidorus spp.) 
İncir nematodu (Heterodera fici) 
Kamalı nematodlar (Xiphinema spp.) 
Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 
Muz spiral nematodu (Helicotylenchus multicinctus) 
Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor) 
Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis ve G. 
pallida) 
Soğan-sak nematodu (Ditylenchus dipsaci) 
Şeker pancarı kist nematodu (Heterodera schachtii) 

Tahıl kist nematodları (Heterodera avenae) 
Turunçgilnematodu (Tylenchulus semipenetrans) 
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Şekil 8.8. Seralarda solarizasyon uygulaması 

(http://forum.toprakbilgi.com/index.php?action=profile;u=3;
area=showposts;start=275) 

6. Bitki Paraziti Nematodlar ile Mücadele Yöntemleri 
 
itki paraziti nematodların gözle görülmemesi ve bitki parazitiziminde özelleşmiş 
mekanizmalara sahip olmaları mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bitki paraziti nematodlarla 

mücadele, kök içerisinde oldukça zor olduğundan, hedef 2. dönem larvalardır. Tedavi edici değil 
koruyucu önlemler ön plana çıkmaktadır. Bitki paraziti nematodlarla mücadele ederken 
kompleks düşünmek gerekmektedir. Entegre mücadele sistemleri, bitki paraziti nematodlarla 
mücadelede daha önemlidir. Mücadelede en önemli nokta nematod türünün teşhisi ve 
yoğunluğun belirlenmesidir. 
 

6.1. Kültürel önlemler 
 
ulaşık bitki artıkları üretim yapılan arazide bırakılmamalı, imha edilmelidir. Kullanılan 
fide, fidan, tohum ve yumru gibi bitki materyalleri nematodla bulaşık olmamalıdır. Gerekli 

görüldüğü takdirde nadas sistemi kullanılmalıdır. Ekim nöbeti yapılmalıdır. Mücadelesi 
yapılacak nematodun türüne göre geç ekim yapılması, erken hasat veya erkenci çeşitler 
kullanmak gibi yöntemler kullanılmalıdır. Dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 
Tuzak bitkiler kullanılarak nematod popülasyonu düşürülebilir. Sulama suyu bulaşık 
olmamalıdır. Doğru zamanda toprak işleme yapılmalıdır. Kullanılan alet ve makineler nematod 
ile bulaşık olmamalıdır. Bitki materyalinin depolama koşullarına dikkat edilmeli, bulaşıklık 
varsa engelleyecek şekilde depolanmalıdır. Yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Organik gübre 
uygulaması gibi toprağın biyolojik aktivitesini arttıracak uygulamalar yapılmalıdır. 
 

6.2. Fiziksel mücadele 
 
eralarda nematodlarla mücadelede solarizasyon önemli bir yer tutmaktadır. Güneşli 
günlerin uzun olduğu bölgelerde temmuz-ağustos 

aylarında kesinlikle uygulanması gerekir. 
 

Solarizasyon uygulaması; Yaz aylarında toprağın 
işlenip tav edilmesinin ardından polietilen bir örtüyle 
kaplanıp belirli bir süre (4-6 hafta) beklenerek, güneşin 
yardımı ile toprak sıcaklığının nematodların yaşamlarını 
devam ettiremeyeceği seviyelere yükseltilmesidir. 
Ayrıca solarizasyonun etkinliğinin arttırılması amacıyla 
tabana damlama sulama sistemi yerleştirilerek toprak 
düzenli olarak ıslatılabilmektedir. Solarizasyonla 
birlikte toprak dezenfektanı, nematisit, fumigant ya da 
çiftlik gübresi uygulayarak mücadelede başarı şansı 
artırılabilmektedir. Solarizasyon yabancı ot ve hastalık etmenlerinide öldürdüğü için önemlidir. 
Dikkat edilmesi gereken nokta solarizasyondan sonra derin toprak işlemesi yapılmamasıdır. 
Çoğu çiftçi bu hataya düşmektedir. Sera koşullarında uygun bir yöntemken turunçgil ve pamuk 
gibi büyük alanlarda ekim-dikim yapılan ürünlerde ekonomik olmayan bir yöntemdir. 
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Şekil 8.9. Avcı bir nematodun başka bir 

nematod ile beslenmesi 
(http://www231.pair.com/fzwester/courses/204NEM/BPRE

DATO.htm) 

Dikim materyaline sıcak su ile muamele edilmesi: Bulaşıklığın söz konusu olduğu dikim 
materyaline uygun sıcaklıkta ve zamanda sıcak su uygulaması yapılırsa nematodlarda ölüm 
meydana gelmektedir. Bu yöntem, Soğan sak nematodu ve Çeltik beyaz uç nematodu ile 
mücadelede önemlidir.  
 

6.3. Yasal önlemler 
 
ç karantina önlemleri ve dış karantina önlemleri: yurt içinde ve yurt dışından taşınan 
materyaller ile bulaşıklığın yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan kanunlar ile 

desteklenen önlemlerdir. 
 

6.4. Kimyasal mücadele 
 
ematodlarla mücadele için kullanılan kimyasal maddelere “nematisit” adı verilmektedir. 
Nematisit uygulamaları; tohum ilaçlamaları, boş arazide yapılan ilaçlamalar, fumigasyon 

uygulamaları, dikimle veya dikim sonrası ilaç uygulamaları olarak sınıflandırılabilir. Kimyasal 
mücadelenin başarısının arttırılması için uygulamanın doğru zamanda, doğru ekipmanla ve doğru 
teknikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nematisitler çok zehirlidir. Bitkide toksisite 
(zehirlilik) yaptığından ve üründe oluşabilecek kalıntı probleminden dolayı sezon içinde 
nematisit kullanımı yapılamamaktadır. Dikim öncesi ve dikim ile birlikte uygulama 
yapılmaktadır.  
 

6.5. Biyolojik mücadele 
 
itki paraziti nematodlar ile mücadelede 
çevre ve insan sağlığına zararsız bir yöntem 

olan biyolojik mücadele de kullanılmaktadır. 
Bunun için kullanılan canlılar; bakteriler, 
funguslar, nematodlar ve akarlar gibi bazı 
mikroskobik canlılardır. Biyolojik mücadelenin 
nematod mücadelesinde kullanımı çeşitli 
nedenlerden dolayı sınırlıdır ancak bu yöntemin 
optimize edilmesi ve yaygınlaştırılması doğal 
hayata ve insan sağlığına sağlayacağı katkılar 
açısından önem arz etmektedir. 
 
 

6.6. Biyoteknik mücadele 
 
iyofumigasyon: Organik madde içeriğinin, toprakta ayrışması sırasında gaz haline geçebilen 
ve nematod, fungus ve yabancı otlara toksik etkilerde bulunan bileşiklere sahip canlı 

materyale “biyofumigant” ve yapılan bu işleme de “biyofumigasyon” denir. Özellikle organik 
tarımın yaygınlaşması ve nematod zararlarının önemli boyutlara ulaşması ile bu yöntem giderek 
önem kazanmaktadır. Kekik ve susam yağı nematodlara karşı oldukça etkilidir, bazı ülkelerde 
ticari preperat haline dönüştürülerek kullanılmaktadır. Bitki paraziti nematodlar ile mücadele 
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biyofumigasyon uygulamaları biyofumigant materyalin çeşidine göre başlıca üç grupta 
incelenebilir; örtücü bitkiler ve/veya tuzak bitkiler, tavuk gübresi başta olacak şekilde organik 
gübreleme ve biyo katı atıklar. 
 

6.7. Entegre Mücadele (IPM) 
 
itki paraziti nematodlarla mücadelede özellikle son yıllarda gelişen en önemli 
yöntemlerden birisi de nematodların popülasyonunun belirli bir eşiğin altında tutulmasına 

dayanan “sürdürülebilir nematod mücadele yöntemi”dir. Entegre mücadelede birden fazla 
mücadele yönteminin kombinasyonu ile nematod popülasyonunun kabul edilebilir seviyelerde 
tutulması amaçlanmaktadır.  
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Bölüm 9: 
Bitkisel Üretimde Zararlı Diğer Hayvansal Organizmalar 

 

Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

Bitkisel üretimde ve bunlardan elde edilen ürünlerde en çok zararlı olan hayvansal 
zararlıların başında böcekler gelmektedir. Daha sonra akar ve nematodlar gelmektedir. Bu üç 
grubun dışında daha büyük görünümlü olan zararlılar da vardır. Bu bölümde bunlara kısaca 
değinilerek bitkisel üretimdeki zararları anlatılacaktır. 
 

Şube: Cordata (=Kordalılar) 
 

Alt şube: Vertebrata (=Omurgalılar) 
 

Sınıf: Mammalia (=Memeliler) 
 

Takım: Rodentia (=Kemirgenler) 
 

 
emeli türlerinin %40’ını kemirgenler oluşturur. Gözler başın her iki yanında 
toplandığından hem önlerini hem arkalarını aynı derecede görebilirler. Çok iyi koşar, 

tırmanır, sıçrar ve yüzerler. Yılda 4-6 doğum yapar ve her batında 1-18 yavru doğurabilirler. 
Memeliler içindeki küçük hayvanlardır. Büyük çoğunluğu bitkilerle beslenmekle birlikte, çok az 
tür omnivordur (hem bitki hem de diğer canlılarla beslenme). Alt ve üst çenelerinde ikişer tane 
sürekli büyüme eğiliminde olan kesici dişleri vardır. Köpek dişleri olmadığı için kesici dişlerle, 
azı dişlerinin arası boştur. Bazıları soğuk mevsimlerde kış uykusuna yatarlar. Bazıları sürüler 
halinde göç ederler. Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi hayvanlar bu takım içinde yer 
alır. 

Familya: Sciuridae (=Sincaplar) 
 
aşları geniş, ağız yapılan sivri, kulakları püsküllü kuyrukları çok kıllıdır. Çoğunlukla 
ağaçlardaki oyuklarda, nadir durumlarda ise toprakta açmış oldukları yuvalarda barınırlar. 

Bazı dişleri köklüdür. 

Tarla sincabı, Trakya gelengisi (Spermophilus citellus) 
 
anak kesesi vardır. Sırt kısmı sarı kırçıl, karın kısmı pas sarısı rengindedir. Kış uykusuna 
yatar. Fakat zaman zaman uyanarak beslenirler. Çiftleşen dişiler, 25-30 gün süren bir 

gebelikten sonra 2-9 yavru doğurur. Ömür uzunlukları 5-10 yıldır. Yılda 1-2 döl verir. 
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Şekil 9.2. Ege tarla faresi ve yavruları 

(http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dp
a2kvR8O8bnRoZXInc192b2xl)(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/

Microtus_arvalis_hand.jpg) 
 

 

    
Şekil 9.4. Tarla sincabı ve yuvası  

(https://cardigancorgi.wordpress.com/2008/06/26/down-the-rabbit-er-chipmunk-hole/) 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Europ%C3%A4ischer_Ziesel_aus_Erd

loch_guckend.jpg) 

Ayçiçekleri 20-25 cm kadar 
büyüdüklerinde bunların uç 
sürgülerini yiyerek zararlı 
olurlar. Özellikle, hububatta 
başakları keserek yuvalarına 
taşır. Zarar yaptığı bitkiler 
ise, buğday, arpa, yulaf, 
ayçiçeği, korunga, yonca 
mera bitkileri ve sebzelerdir.  

 

Familya: Muridae (=Sıçanlar ve fareler) 
 

nsanlar genellikle sıçanları farelerle karıştırırlar. Küçük olanlarına fare, büyük olanlarına 
sıçan denir. Sıçanların ağırlıkları genellikle 250-300 gr kadardır. Ada tavşanı iriliğinde 

olanları da vardır. Bir dişi sıçanın 10 memesinden 4’ü göğüste, 6’sı kasıkta bulunur. Farelerin ise 
sıçanlardan farklı olarak memelerinin 6’sı göğüste, 4’ü kasıktadır. Her türlü hayvansal ve bitkisel 
maddeleri yerler. Pek az su içerler. Su ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar. Yediklerinden fazlasını 
kemirerek ziyan ederler. Koku alma ve işitme duyuları hassastır. Çoğu toplu halde yaşamayı 
sever. Kışın kucak kucağa yatar, kuyruklarını birbirine dolayıp düğümler, salkım meydana 
getirirler. 

Fareler renkleri ayırt edemezler. Günışığından hoşlanmazlar. Farelerin işitme duyusu çok 
keskindir. İnsanların duyamadığı kadar ultrasonik ses dalgalarını bile duyabilirler. Keskin bir 
koku duyuları vardır. Yeni doğan farelerin vücutların da kürk yoktur. Günde 12 saatten fazla 
uyurlar. İyi bir tırmanıcı ve yüzücüdürler. 50 cm kadar sıçrayabilirler. Bu oran fare büyüklüğüne 
kıyasla oldukça büyüktür. Sıçanlardan korkarlar. Çünkü sıçanlar fareleri avlar. Bununla birlikte 
fareler ve sıçanlar vahşi doğada birlikte yaşarlar. Çok akıllıdırlar.  

Ege tarla faresi (Microtus guentheri) 
 

ücut uzunluğu 9.5-
13.6 cm’dir. Bir yılda 4-

10 doğum yapabilirler. Bir 
doğumda 1-9 yavru 
meydana getirebilirler. 
Tarla fareleri bitkilerin yeşil 
kısımlarını, tohumları ve 
meyvelerini yiyerek, 
ağaçların ve ormanların 
gövde ve kök boğazlarını 
kemirerek zarar yaparlar. 
Ergin bir tarla faresi bir 
günde 25 g yeşil, 15 g kuru yem tüketebilir. Tüm tarla bitkilerinde, bahçe ve çayır mera 
bitkilerinde, özellikle de buğday, arpa yulaf, mısır, yonca sebze ve meyvelerde zararlıdırlar. 
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Şekil 9.3. Limon sıçanı’nın limon, portakal ve nardaki zararı 

(https://www.stuff.co.nz/life-style/home-property/82525142/qa-help-whats-eating-the-lemons-on-
my-tree) 

(http://www.tarimkutuphanesi.com/NAR_HASTALIK_ve_ZARARLILARI_ILE_MUCADELE_
ONERILERI_00674.html) 

 

 

      
Şekil 9.4. Limon sıçanı’nın limon, portakal ve nardaki zararı 

(http://kumpnar.blogspot.com.tr/2011/01/fare-deyip-gecmeyin-bu-zarar-onlar.html) 
(http://geyvemedya.com/ac-kalan-fareler-fidanlara-dadandi/) 

 

 

    
Şekil 9.5. Ev sıçanı ergini depolarda zarar yaparken ve dişlerinin alttan 

görünüşü (http://roofrats.co.za/difference-brown-black-rats/) 
(https://www.inaturalist.org/taxa/44540-Rattus) 

Limon sıçanı, Meyve kemesi (Rattus rattus frugivorus) 
 
rtalama olarak 3-4 yıl yaşarlar. Limon sıçanları geceleri beslenir. Fakat aç oldukları zaman 
kısa aralıklarla gündüz de beslenirler. Bahçe ve depolardaki her türlü meyve ve besin, 

hatta salyangozlar bile yiyecekleri arasındadır. Esas yuvaları bina ve bahçelerin çitlerin altındaki 
toprakta bulunur. Yaz aylarında, özellikle turunçgil ve asmalarda da yuva yaparlar. 

Aç kaldıkları zaman 
meyve ağaçlarının gövde ve 
dallarını soyarak bu dalları 
kuruturlar. Bu şekildeki 
zarar, meyvenin 
bulunmadığı mayıs-eylül 
aylarında ortaya çıkar. Esas 
olarak ağaçlardaki veya yere 
düşmüş veya depolarda 
saklanan limon, mandarin, 
turunç ve narlarda zararlı 

olurlar. Limon çekirdeğini de 
çok sevdiği için, bu meyvede 
daha çok zararlı olur. 
Meyveleri yemeleri yanında, 
çekirdek için meyveleri 
açmalarından dolayı zararı 
daha da fazla olmaktadır. 
Turunçgil yetiştirilen bütün 
bölgelerimizde zararına 
rastlanmaktadır. Limon 
sıçanları; limon, portakal, 
mandarin, greyfurt, nar, 
keçiboynuzu, yenidünya, muz, 

şeftali ağaçlarında ve meyvelerinde zararlıdır. Bunlara ilave olarak, domates, biber, kabak, 
patlıcan, hıyar, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve yulafta da zararı saptanmıştır. 

 
Ev sıçanı (Rattus rattus) 

 
ücut uzunluğu 20-26 
cm, kulakları küçük 

ve kıllıdır. Vücut ağırlığı 
200-400 g arasında değişir. 
Yemediği, kemiremediği 
hiç bir materyal yoktur.  

Aç kalınca 
kannibalizm (yamyamlık) 
görülür. Canlı hayvanları, 
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Şekil 9.6. Körfare ve tarlalardaki yuvaları  

(http://rtanjdobrenade.com/flora-fauna.php) (https://vrediteli.info/kak-vyvesti-s-ogoroda-slepysha/) 

 

hatta uykudaki insanları bile ısırdığı ve kopardığı olaylar vardır. Yılda 2-7 defa doğum yapar. 
Her seferinde 5-20 adet yavru doğurur. 3-6 yıl yaşar.  
 

Familya: Spalacidae (=Körfareler) 
 

Körfare (Nannospalax leucodon) 
 
ücut uzunluğu 7.2-23.5 cm’dir. Köstebeğe benzer. Gözleri küçük ve ince bir deri ile 
örtülüdür. Kuyrukları yoktur. Kulak kepçeleri yoktur ve tüyler arasında bir çıkıntı halinde 

görülür. Ön ayaklar ve ön dişler gelişmiş ve kazmaya elverişli hale gelmiştir.  
Toprak altında açtıkları galeri sistemleri halinde olan yuvalarında yaşarlar. Bir yuvada bir 

tane körfare bulunur. Yuvalarına depo ettikleri bitkileri yiyerek kışı geçirirler. Galeriler meydana 
getirilirken ortaya çıkan 
toprağı, yuvadan 
çıkmadan dışarıya 
doğru iterler. Bunun 
sonucu olarak, toprak 
üzerinde irili ufaklı 
toprak kümeleri 
meydana gelir.  

Genellikle bitkilerin 
toprakaltı kısımlarında 
zarar meydana 

getirirler. Toprak altında galeriler açarken, bitki köklerini kesmek ve beslenmek suretiyle zarar 
yaparlar. Ayrıca sulama suyunun bu galerilere dolması ile sulamanın iyi yapılamamasına neden 
olurlar.  
 

Takım: Lagomorhpha 
 

Familya: Leporidae (=Tavşanlar) 
 
ulakları uzun ve kuyrukları kısadır. Gözleri iri ve bacakları uzundur. Tavşanlar bir av 
hayvanı olarak kabul edilirler. Gergin bir vücudu vardır. Boyu kısa başı yuvarlak, ön 

bacaklardan uzun arka bacakları vardır. Üst dudağı ikiye bölen bir yarık bulunur ve bu iki bölüm 
birbirinden farklıdır.  
 

Tarla tavşanı, Yabani tavşan (Lepus europaeus) 
 
oyunun uzunluğu 600-700 mm, ağırlığı ise 3.5-6 kg’dır. Dar uzun olan kulaklarının ucu 
yuvarlaktır. Vücudun sırt kısmı kızılımsı kahverengi, alt tarafta ise beyazdır. 
Çok ürkek oldukları için geceleri beslenirler. Tarla, bahçe ve ormanlarda zararlıdırlar. 

İnsanlara kolaylıkla alışabilir. İbreli bitkilerin yapraklarını ve tepe sürgünlerini yerler ve 
kuruturlar. Dağlık ve ormanlık sahalarda yetiştirilen karpuzlarda da önemli zararlar meydana 
getirirler.  
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Şekil 9.7. Tarla tavşanı 

(http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6L
y9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlY

W5faGFyZQ) 

 

 
Şekil 9.8. Yaban domuzu anne ve yavruları 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sus_scrofa_1_-
_Otter,_Owl,_and_Wildlife_Park.jpg) 

 

 
 
Bu karpuzların pazar değeri kalmaz. Ayrıca 

lahana, marul ve havuç gibi sebzelerde de zararlıdırlar. 
Omcaların kök boğazı ve aşı sürgünlerini yiyerek 
onları kuruturlar. Tarla tavşanı Türkiye'nin her yerinde 
görülmekle birlikte, Çanakkale, Balıkesir ve 
Bandırma’da fazla miktarda bulunur. Elma, armut, 
kiraz, kavak, söğüt, iğde, çam ve benzeri ağaçların 
fidanlarında zararlıdır. 
 
 
 
 

Takım: Artiodactyla (=Çiftoynaklılar) 
 

Familya: Suidae (=Domuzlar) 
 
oğunlukla vücutlarını örten kılları seyrektir. Ağız yapıları kısa bir hortumu andırır. Kesici 
dişleri ise yanlamasına bulunur. Üç köşeli olan köpek dişleri oldukça uzundur ve yukarıya 

doğru kıvrılmıştır. Bu dişler erkeklerde savunmada önemlidir. Toprağa sadece 3. ve 4. 
parmakları ile temas ederler. Diğer parmaklar ise arka tarafta yer almışlardır. Hem bitkisel hem 
de hayvansal besinlerle beslenirler. Burunları ile toprağı karıştırarak, topraktaki böcek, kök ve 
yumru gibi her türlü madde ile beslenirler. Ürkek olmakla birlikte, tehlike karşısında saldırgan 
olabilirler. 

 

Yaban domuzu (Sus scrofa scrofa) 
 

ğız yapıları kısa bir hortumu andırır. Kesici dişleri ise yanlamasına bulunur. Üç köşeli olan 
köpek dişleri oldukça uzun ve dışarıya doğru kıvrılmıştır. Bu dişler erkeklerde savunmada 

önemlidir. Toprağa sadece 3. ve 4. parmakları 
ile temas ederler. Diğer parmaklar ise arka 
tarafta yer almıştır. Erkekler, dişiden daha 
büyük ve kuvvetlidir. Uzunluğu 1.5 m, 
ağırlığı ise150-200 kg’dır.  

Domuzlar l0-30 bireylik gruplar halde 
yaşarlar. Sulak, bataklık veya orman 
kenarlarında bulunurlar. Gelişmelerini 5-6 
yılda tamamlar. Gündüzleri istirahat eder ve 
geceleri beslenirler. Yediklerinden fazlasını 
sökmek ve çiğnemek suretiyle zarara 
uğratırlar.  
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Şekil 9.9. Avrupa köstebeği ergini, yuvaları ve kapanla yakalama 

(https://it.quora.com/Perch%C3%A9-il-termine-talpa-non-ha-alcun-valore-tassonomico) 
(https://en.wiktionary.org/wiki/molehill) (https://www.jacktummers.nl/uitstapje-hele-gezin-mollenklemmen-

zetten/) 

Takım: Insectivora (=Böcekçiller) 
 

Familya: Talpidae (=Köstebekler) 
 
özleri çok küçük veya deri ile örtülüdür. Bundan dolayı görme organı gelişmemiştir. 
Kulakları küçüktür ve dış kulak kıllar arasında kaybolmuş durumdadır. Ön ayaklar kazıcı 

olarak gelişmiştir. Kör farelerin aksine kesici dişler öne doğru çıkık değildir. 
 

Avrupa köstebeği, Adi köstebek (Talpa europaea) 
 
n ayakları kazıcı ve kanca tırnaklıdır. Toprak altında çok düzenli yuva yaparlar. Bu 
yuvanın uzun bir giriş ve çıkış galerisi vardır. Koku, dokunma ve duyu organları çok iyi 

gelişmiştir. Saldırgan ve vahşidirler. Vücut uzunluğu kuyruğu ile birlikte 15-17.5 cm, yüksekliği 
8 cm’dir.  

Vücut 
kıllarının çok sık 
olması sebebi ile 
ıslanmazlar. 
Yuvası 30-60 cm 
derinliktedir. 
Yuvanın üzerinde 
düzenli bir toprak 
yığını bulunur. Bir 
günde kendi 
ağırlığı kadar 
besin alır. Bitkisel besinlerin yanında, topraktaki küçük hayvanlarla da beslenir. Bazen yuvasının 
altında dikey bir çukur açar ve yağmur sularını burada toplar ve bu suyu içer. Çok iyi bir 
yüzücüdür. Bazı zamanlarda toprak yüzüne çıkmaktadır. Her seferinde 3-6 yavru doğurur ve 
yılda 1 sefer doğum yapar. Kış uykusuna yatar. Bazı durumlarda tarla ve bahçelerde çıkardığı 
toprak ve bitki köklerini kesmeleri ile zararlı olmaktadır. Daha çok sessiz ve yüksek yerlerde 
bulunmaktadır.  
 

Sınıf: Aves (=Kuşlar) 
 

Takım: Passeriformes (=Ötücü kuşlar) 
 

Familya: Corvidae (=Kargalar) 
 
u familyaya bağlı kuşlar, büyük ve ötücü kuşladır. Gagaları kuvvetli ve kalın, gaga uçları 
biraz eğri ve hafifçe dışbükeydir. Kanatları, uzun ve sivridir. Toplu olarak yaşarlar. 

Beslenme bakımından bazıları bitkisel dane ve tohumlar yerine çok küçük hayvanları tercih 
ederler. Hububat saplarını kanatları ile yere yatırarak kırarlar. Sürü halinde kondukları bitkilerin 
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Şekil 9.50. Kuzgun ergini, yavruları ve Ekin kargası yakaladığı fareyi yerken 

(https://c1.staticflickr.com/3/2675/32872127206_5370a56dfc_b.jpg) 
(http://www.hidephotography.com/getpage.php?pg=search&sr=Corvus%20frugilegus) 

filizlerini kırarlar. Populasyonları fazla olmadığı takdirde faydalı sayılabilirler. Kargalar 30-100 
yıl kadar yaşar. 
 

Kuzgun, Kalk kargası (Corvus corax) 
 
ücut uzunluğu 65 cm’dir. Vücut tamamen siyah, sert ve yelpaze gibi gagası vardır. Diğer 
kargalara nazaran daha büyüktür. Göç eder, insana kolay alışır, çok az kelime de 

öğrenebilirler. Tarla fareleri ve küçük kuşlarla beslenir, kuvvetli ve yırtıcıdır. Çeşitli tahıl ve 
meyvelerle de 
beslenir. Bir 
seferinde 5-6 adet 
yumurta bırakır. 
Dişisi yalnız olarak 
kuluçkaya yatar ve 
çoğunlukla sadece 
3 tanesi gelişir. 
Eğer daha fazla 
yavru çıkarsa 
bunları yuvadan 
atar.  
 

Ekin Kargası (Corvus frugilegus) 
 
oyu 47-50 cm’dir. Vücudu meydana getiren tüyler siyah, menekşe renginde gölgeli, bacak 
tüyleri kaba ve uzundur. Gaga silindirik olup, yan ve alt kısmı peçeli, gri siyah noktalıdır. 

Tarla ve çayırlarda barınır. Böceklerle de beslendiği için kısmen faydalıdır. Koloni halinde 
yaşar ve ayrı yerde birden fazla yuvası vardır. Bir seferde 3 yumurta bırakır. Kuluçka süresi 18 
gündür.  

 
Familya: Sturnidae (=Sığırcıklar) 

 
agaları düz, uzun veya az kıvrık, kuvvetli ve bazılarında uç kısımları kertiklidir. Ötücü 
kuşlardır. Böcek, larvaları, sümüklü böceklerle birlikte diğer bitkilerle de beslenir. Göç 

ederler. Önce erkekler gelerek yuva yapar ve dişiler bu yuvalara yerleşir. Dişiler açık mavi 
renkte 5-6 yumurta bırakır. Gündüzleri erkek ve dişiler sıra ile geceleri ise yalnız dişiler olmak 
üzere kuluçkaya yatarlar. Genellikle faydalı olmakla birlikte, bazen tarımsal ürünlere zarar 
verebilirler. Sığırcıklar 15-20 yıl yaşar.  
 

Sığırcık (Sturnus vulgaris) 
 
oyu 22 cm’dir. Kuzey Afrika'da kışlar. Vücut siyahımsı yeşil ve çillidir. Kuyruk telekleri 
çilli, gaga uzundur. Gagaları kışın koyu renkli, yazın limon sansı renktedir.  
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Şekil 9.61. Sığırcık ergini ve yumurtadan yeni çıkan yavruları 

(http://macroevolution.group.shef.ac.uk/2016/01/the-common-starling-sturnus-vulgaris) 

 

    
Şekil 9.72. Bademlerde zararlı badem içkurdu larvası ve bu larvaları yemeye gelen 

kuşların açtığı delikler  
(https://vadidekicennet.blogspot.com.tr/2012/09/kus-kovucu-ilac.html) (https://www.galerie-

insecte.org/galerie/view.php?adr=.%2Fimage%2Fdos125%2Ftemp%2Flarve.jpg) 

Dişileri genellikle kışın tüy 
dökerler. İnsan ve evcil 
hayvanların yakınlarında 
bulunurlar. Hayvanların 
üzerindeki ektoparazitlerle 
beslenirler. Ağaç ve 
duvarlarda yuvalanırlar. 
İnsanlara kolaylıkla alışır. 
Hayvan seslerini taklit 
eder, kolaylıkla bazı 
kelimeleri söyleyebilir ve 
ötmesini öğrenirler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şube: Mollusca (=Yumuşakçalar) 
 

Sınıf: Gastropoda (=Karından bacaklılar) 
 
umuşakçalar şubesinin en kalabalık sınıfını oluştururlar. Gastropoda deyince salyangozlar 
akla gelir. Vücutları helezoni bir kabukla örtülü veya çıplaktır. Kaslı düzayaklarıyla 

zemine sürünerek yürürler. Başlarında iki çift anten (dokunaç) bulunur. Uzun çiftlerin üzerinde 
bir çift göz vardır. Çoğunun ağızlarında “radula” denilen dişli bir dil bulunur. Karada yaşayanlar 
hava ile solunum yapar.  

Çoğu otçuldur. Az bir kısmı ise etçil olup, canlı veya ölmüş hayvanlarla beslenir. 
Salyangozların bir kısmı ayrı eşeyli, çoğu ise hermafrodittir (erkek ve dişi organı aynı birey 
üzerinde). Böyle bireylerde hem erkek hem de dişi üreme organları mevcuttur. Bunlar karşılıklı 
birbirini döller veya biri erkek diğeri dişi görevi yapar. Karadakiler, yumurtalarını toprak içine 
açtıkları çukurlara bırakır. Karada yaşayanlar çoğunlukla nemli bölgelerde barınır. Kabuklu 
olanlarına salyangoz, kabuksuzlara sümüklüböcek denir. Mantar, ot ve sebze ile 
beslendiklerinden bazen bahçelerde büyük zarar yapabilirler. 
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Şekil 9.83. Bağ salyangozu çiftleşirken ve bıraktığı yumurtaları, Helix pomatia üretimi ve bir yemeği 

(http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSGVsaXhfcG9tYXRpYQ) 
(http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29ybnVfYXNwZXJzdW0) 

 

Familya: Helicidae (=Salyangozlar) 
 
alyangozlar nemli yerlerde bulunurlar. Vücutlarında bol miktarda su bulunduğu için çok 
soğuk havalarda donarlar. Çok sıcak havalarda ise su kaybederek kuruyabilirler. Ayakları 

olmadığı için sürünerek ilerleyen salyangozlar, daha kolay hareket edebilmeleri için parlak renkli 
sümüksü bir sıvı üretir ve bunun üzerinde hareket ederler. Özellikle yaz aylarında salyangozun 
geçtiği yerler, sümüksü parlak bir iz şeklinde görülür. Kabuklarıyla gövdelerinin arasındaki 
kurumuş sümüksü sıvı, vücutlarındaki nemi kaybetmemesini sağlar. Kışın toprak altına ya da 
ağaç kovuklarına girerek etkinliklerini azaltırlar. Yazın çok sıcak olduğunda da benzer şeklide 
davranırlar. Genellikle otobur olan salyangozlar, bitkinin taze sürgünlerini yiyerek zarar 
verebilirler.  
 

Bağ salyangozu (Helix pomatia) 
 
abuğu 4-5 cm yüksekliğe, genel rengi sarımsı kahverengi ve kahverengindedir. 
Kabuğunda 4 koyu renkte şerit ve 5 burması (spiral) vardır. Şeritlerin renkleri değiştiği 

için bunlar birbirine karışabilir.  
Turunçgiller ve sebzelerde zarar yapmakla birlikte, polifag olmaları nedeniyle bütün 

ürünlerde, özellikle Avrupa'da gıda olarak kullanılmaktadır. Özel olarak yetiştirildikleri çiftlikler 
bulunmaktadır. Ülkemizden Avrupa'ya zaman, zaman ihraç edilmektedir. 

 
Familya: Limacidae (=Sümüklüböcekler) 

 
u familyada bulunan türlere “sümüklüböcekler” adı verilmekte ve bunların vücutları 
çıplaktır. Vücutlarının ön üst kısmın sert bir madde ile kaplıdır. Yumurtalarını toprağa, 

nemli yerlere, gübre yığınlarına, taş altlarına koyarlar. Bir yumurta kümesinde 25 kadar yumurta 
bulunur. Yumurtalar sümüksü bir madde ile birbirine yapışmaktadır. Her mevsimde çevre şartları 
uygun olunca yumurtlayabilirler. Yavrular yavaş büyür. Birçok bitkilere zarar verirler. Ayrıca 
vücutlarına yapışmış olarak birçok hastalık etmenlerini de taşırlar,  
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Şekil 9.94. Kahverengi sümüklüböcek 

(http://www.jaxshells.org/dare1.htm) 

 

 

 
Şekil 9.105. Lumbricus terrestris erginleri çiftleşirken 

(https://www.treknature.com/gallery/photo237936.htm) 

 

Kahverengi sümüklüböcek (Deroceras laeve) 
 
ücudu 15-25 mm uzunluğunda, kahverengiden koyu kahverengiye, genellikle karanlık ve 
karakteristiktir. Şekli neredeyse 

silindirik, arka uç aniden genişlemektedir. 
Manto, vücut uzunluğunun %50'sini kapsar. 
Ciltte kırışıklıkları bulunur. Mukus ince ve 
renksizdir. 

Hayatı boyunca 200-500 kadar yumurta 
bırakır. Çok hızlı çoğalırlar. Özellikle 
sonbaharda bitkilerde çok zararlı olurlar. 
Genellikle geceleri ve kapalı havalarda çıkar 
ve gezdiği yerlerde sümüksü bir iz bırakırlar. 
Meyve, sebze, hububat ve yem bitkilerinde zarar yaparlar. Seralarda da bulunur ve zararlı 
olurlar. 

 

Şube: Annelida (=Halkalı solucanlar) 
 

Sınıf: Oligochaeta (=Solucanlar) 
 
olucanların vücudu, her birinde hemen aynı organların bulunduğu bir bölümlerden ve 
halkaların dizisinden oluşur. İçinde ve dışında hiçbir sert parçası yoktur. Küçük bir lob 

halinde olan baş, vücuttan ayrı değildir. Vücudu meydana getiren her halkada 4 çift kıl şeklinde 
kıl bulunur. Bunlar solucanın hareketini sağlar. 

Hermafodit türlerdir. Eşey organları ön kısma yakın olarak bulunurlar. Erkeklik organının 
açıklığı dişi organın önünde bulunur. Bu sebepten, karşılıklı çiftleşme durumu ortaya 
çıkmaktadır. Çiftleşme, haziran ve temmuz ayında, geceleyin, toprak üzerinde olur. 
Yumurtalarını teker, teker veya bir kokon içinde bırakırlar. 

Takım: Lumbriculuda 

 
Familya: Lumbriculidae 

 
Toprak solucanı (Lumbricus terrestris) 

 
rgin toprak solucanları 15-30 cm 
boyunda, ince, uzun, silindirik vücutlu 

vücut “S” şeklinde kıvrılmış olarak durur. 
Vücudun üst kısmı kırmızı, alt kısmı ise daha 
açık renktedir. Vücut 100-180 halkadan 
meydana gelmiştir. Başı ilk üç halka meydana 
getirir ve ağız birinci ve ikinci halka 
arasındadır.  
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Bir bireyde hem erkek, hem de dişi cinsiyet organı vardır. Çiftleşme haziran-temmuz 
aylarında ve geceleri ortaya çıkar. Aynı fertte erkek ve dişi eşey organı olmakla birlikte, 
çiftleşme karşılıklı olarak meydana gelir. Yumurtalar bir kokon içinde olup larvalar bu kokon 
içinde meydana gelir. Daha sonra kokonu terk ederek beslenmeğe başlarlar. Solucanlar kışı ergin 
ve larva döneminde geçirir.  

Solucanlar özellikle toprakta humus oluşmasına neden olmakta, dolayısıyla faydalı olarak 
kabul edilebilirler. Solucanlar toprak altında yaşarlar ve toprak altında hareket ederken, toprağı 
karıştırırlar. Bu karıştırma bitkiler olmadığı zaman toprağın havalanması için faydalıdır. Ancak 
toprağa tek yıllık bitkiler ekildiği zaman açtıkları oyuklara su dolması sonucu bu alandaki 
bitkilerin kökleri su içinde kaldığı için çürür. Ayrıca bu hareketleri esnasında fidelerin köklerini 
keser ve açıkta bırakırlar. Bu hareketler fidelerin kurumasına neden olur. Bunun yanında tohum 
ve taze fidelerin yuvalarına taşınmaları sonucu zararlı da olurlar. Toprakta özellikle de 
fideliklerde toprağın kabarması, karışması sebebiyle, halk arasında buna “solucan oynaması" adı 
verilmektedir. Domates, biber, patlıcan ve tütün bitkilerinin fideliklerinde zararlıdırlar.  
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Bölüm 10: 
Kültürel Önlemler, Biyolojik ve Kimyasal Mücadele 

 
Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ 

10.1. Kültürel Önlemler 

ararlıların, kültür bitkilerinde zarar oluşturamayacak şekilde uzakta tutulması amacıyla 
biyolojik, morfolojik ve davranışsal özellikleri ile ekolojik toleransları dikkate alınarak 

yapılan tarımsal işlemlere kültürel önlemler denilir. Burada amaç zararlıları öldürmek değil, 
henüz zarara neden olmadan önce önlemler alarak zararlının kültür bitkilerine yaklaşmasını 
engellemek veya en azından hoş görülebilir zarar düzeyini aşmamalarını sağlamaktır. Ayrıca 
canlı etmenlerin yanı sıra cansız etkenlerinde kültür bitkilerinde zarara neden olabilecekleri göz 
ardı edilmemelidir. Bunun yanı sıra kültürel önlemler, zararlılara karşı tarımsal mücadelede ilk 
olarak düşünülmesi gereken yöntemdir. Zira tarımsal zararlılara karşı alınacak kültürel önlemlere 
henüz tesis kurulumu aşamasında başlanılmalıdır. Bu önlemler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılabilir. 

10.1.1. Uygun bitki tür ve çeşit seçimi 

ararlılara karşı kültürel önlemler arazi tesis kurulumu aşamasında başlar. Bu açıdan üretimin 
yapılacağı bölgenin ekolojik koşullarına uygun bir kültür bitkisi türü ve çeşidi seçilmelidir. 

Aynı zamanda uygun bitki çeşidi seçilirken arazinin toprak yapısı ve yöneyi ile sulama suyu 
kaynağının durumu da dikkate alınmalıdır. 

Kültür bitkisi türleri, hatta çeşitleri arasında zararlılara karşı hassasiyet bakımından önemli 
farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, yetiştirilmek istenen kültür bitkisinin bölgede görülen 
zararlı türlere karşı dayanıklı çeşitleri seçilmelidir. Dayanıklı çeşit kullanımı bol, kaliteli ve ucuz 
ürün yetiştirmenin amaçlandığı bitkisel üretimde, zararlılara karşı mücadelede önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Zararlıların kültür bitkisindeki zarar derecesini etkileyen bitki karakteri olarak 
tanımlanabilecek dayanıklılık, mekanizmalarına göre üç farklı grupta incelenebilir. 

10.1.1.1. Tercih edilmeme  

ültür bitkisinin çeşitli özellikleri nedeniyle zararlı tarafından beslenmek, yumurta bırakmak 
ve hatta barınmak amaçlı dahi tercih edilmemesi durumudur. 

10.1.1.2. Antibiyosis  

ültür bitkisinin, zararlının yaşamını ve gelişimini devam ettirerek popülasyonunu arttırmasını 
engelleyen biyokimyasal özelliklere sahip olması durumudur. 
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10.1.1.3. Tolerans 

ültür bitkisinin zararlı tarafından saldırıya maruz kalıp yaralanması sonrası, buna karşı 
koyabilmesi durumudur. Konukçu bitki, ya bu yaralarını kapatarak ya da birtakım salgılar 

salgılayıp büyümesini engelleyerek veya zararlıyı kendinden uzaklaştırarak dayanıklılık gösterir. 

10.1.2. Uygun ekim-dikim ve hasat zamanın belirlenmesi 

ararlıların biyolojileri gereği popülasyonları artma eğilimindeyken konukçu bitkinin uygun 
fenolojik döneminin varlığı, zararlı popülasyonunun artmasına neden olacaktır. Bu nedenle 

kültür bitkisinin ekim-dikim ve hasat zamanının daha erkene veya geçe alınmasıyla zararlı 
biyolojisi ile konukçu bitki fenolojisinin çakışmaması sağlanmış ve dolayısıyla da zararlı 
popülasyonunun artışı engellenmiş olacaktır. 

10.1.3. Uygun ekim ve dikim aralığının seçimi 

etiştirilecek kültür bitkisinin ekim-dikim sıklığı, zararlıların popülasyonlarını ve zarar 
düzeylerini etkileyebileceği gibi birim alandan alınacak verim miktarını da doğrudan 

etkileyen bir faktördür. Bu nedenle birim alana düşecek bitki sayısına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Fazla sık ekim-dikim yapıldığında, zararlıların yaşaması için uygun bir ortam 
yaratılacağından, bunların zarar düzeyinde artış olabileceği gibi birim alandan elde edilen verim 
miktarı aşırı sık dikim nedeniyle doğrudan da olumsuz olarak etkilenecektir. Fazla seyrek ekim-
dikim yapıldığında ise, güneş ve rüzgâr gibi iklimsel faktörler bitkiler üzerinde bir takım 
olumsuzluklar oluşturabileceği gibi birim alandaki bitki sayısının azlığı da verim miktarını 
doğrudan olumsuz olarak etkileyecektir. 

10.1.4. Uygun ekim nöbetinin seçimi 

retim yapılacak bölgede daha önceki yıllar itibariyle sorun oluşturan zararlıların 
konukçusu olmayan bitkileri yetiştirmek söz konusu zararlıların popülasyonlarını azaltmak 

adına önemli bir yöntemdir. Bunun yanı sıra bölge koşullarında ekonomik olarak yetiştirilmesi 
mümkün bitkilerin belirli bir sıra ile nöbetleşe ekilmesi, özellikle tek bir konukçu bitki ile 
beslenen (Monofag) zararlılara karşı olmak üzere, önemli bir kültürel faaliyet olacaktır. Ayrıca, 
biyolojik döngülerinin bir bölümünü veya tamamını toprak altında geçiren zararlılara karşı 
genellikle ekim nöbetleşmesi (münavebe) önemli bir kültürel önlemdir. 

10.1.5. Tuzak bitki kullanımı 

irden fazla konukçu bitki ile beslenen zararlılara karşı tuzak bitki kullanımı, yetiştirilmesi 
amaçlanan kültür bitkisinin zararlı ile arasındaki ilişkisine bağlıdır. Zararlının, 

yetiştirilmesi amaçlanan kültür bitkisinden daha çok tercih edebileceği bir konukçusu varsa, bu 
konukçu tuzak bitki olarak kullanılabilir. Bu şekilde zararlı popülasyonu tuzak bitki olarak 
kullanılan konukçuya toplanacak ve daha sonra da zararlı popülasyonu bu tuzak bitki üzerinde 
kolaylıkla yok edilebilecektir. 
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Şekil 10.11. Zararlı ile doğal düşman arasındaki doğal denge (Çizim: A.K. 

Birgücü) 
 

10.2. Biyolojik Mücadele 

anlılar ekosistem içerisinde neslini devam ettirmek için yaşamsal faaliyetlerini yerine 
getirmek zorundadır. Ekosistem içerisindeki bu canlıların, nesillerini sürdürebilmeleri için, 

bir besin zinciri oluşturacak şekilde, birlikte yaşama karakterine sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu besin zincirinin meydana geldiği bu ekosistem, eğer bir tarımsal alanı içeriyorsa buna 
agroekosistem denilmektedir. Agroekosistem içerisindeki kültür bitkisi üzerinde beslenen 
canlılar, insanlar açısından bakıldığında, kendi besinine ortak olmaları sebebiyle, zararlı olarak 
tanımlanırlar. Agroekosistem içerisindeki bazı canlılar ise bu zararlı organizmalar üzerinde 
beslenmektedirler. Bu canlılar da, yine insanlar açısından bakıldığında, yararlılar olarak 
isimlendirilirler. Yararlı organizmalar aynı zamanda zararlı organizmaların doğal düşmanıdırlar. 

Kültür bitkisi üzerinde 
beslenen zararlıların 
popülasyonu artınca, bunlar 
üzerinde beslenen doğal 
düşmanların popülasyonu da 
artış gösterir. Artan doğal 
düşman popülasyonu, zararlı 
popülasyonun azalmasına 
neden olur. Azalan zararlı 
popülasyonu sonucunda da 
doğal düşman popülasyonu 
tekrar azalışa geçer. Bu 
şekilde zararlı ve doğal 
düşman popülasyonları 
arasında sürekli bir denge 
söz konusudur. Dışardan 
herhangi bir müdahale 

olmadıkça devem eden bu dinamik dengeye doğal denge denilmektedir. 

Biyolojik mücadelede amaç, zararlıların olağan üstü çoğalmalarını engellemek için, onların 
doğal düşmanları kullanılarak agroekosistem içerisinde doğal dengenin korunmasını sağlamaktır. 
Buna göre zararlının popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması ve doğal 
dengenin korunması biyolojik mücadelenin temel unsurlarıdır. Bu şekilde düşünüldüğünde, 
biyolojik mücadele; “agroekosistem içerisindeki zararlılara karşı onların doğal düşmanlarını 
kullanarak, popülasyonlarının genel denge düzeyinin ekonomik zarar eşiği altında tutulması ve 
zararlı ile doğal düşmanları arasındaki doğal dengenin korunması amacıyla yapılan 
çalışmalardır” şeklinde tanımlanabilir. 

Biyolojik mücadele diğer mücadele yöntemlerine göre daha çok bilgi gerektiren bir 
yöntemdir. Ayrıca biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılacak doğal düşmanın agroekosistem 
içerisinde yaşamını sürdürebilmesi, her şeyden önce o yerin iklim koşullarına gösterdiği 
toleransa bağlıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde, yerli doğal düşmanların kullanılmasına ve onların 
popülasyonlarının korunmasına öncelik tanımak ilk başvurulması gereken biyolojik mücadele 
yöntemi olmalıdır. Bunun haricinde diğer biyolojik mücadele yöntemleri doğal düşmanların 

C 
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                       a                                                   b      

Şekil 10.2. a) Unlu bit predatörü Cryptolaemus montrouzieri             
b) Unlu bit parazitoiti Leptomastix dactylopii 

(https://www.planetnatural.com/beneficial-insects-101/cryptolaemus-
montrouzieri/)(http://www.nhm.ac.uk/resources/research-

curation/projects/chalcidoids/images/chalc026.jpg) 

 

 
Şekil 10.3. Doğal denge kuruluncaya kadar geçen süreç içerisindeki 

başlangıç riski (Çizim: A.K. Birgücü) 

 

etkinliklerinin ve popülasyonlarının arttırılmasıdır. Doğal düşmanların popülasyonlarının 
korunması ve artması için tesis kurulumundan itibaren yapılan kültürel işlemler, zararlı ve 
hastalıklara karşı kullanılacak pestisitlerin seçimi, uygulanma zamanları, dozları ve şekilleri 
önem arz etmektedir. Kültür bitkileri arasına bol çiçek açan, nektar ve polence zengin bitkilerin 
dikilmesi, kritik dönemlerde kültür bitkileri üzerine şekerli su püskürtülmesi ergin beslenmesi ve 
doğal düşmanın varlığını sürdürmesi açısından önemlidir. Bu şekilde doğal düşmanların üremesi 
ve faaliyetlerini sürdürerek etkinliklerini arttırması sağlanmış olacaktır. 

Mevcut yerli doğal 
düşmanların korunması, 
etkinliklerinin ve popülasyonlarının 
arttırılması çalışmalarından eğer 
yeterli sonuç alınamazsa, zararlının 
yabancı doğal düşmanlarının 
getirilmesi yoluna başvurulabilir. 
Ancak, zararlının baskı altında 
olduğu bölgelerden yabancı doğal 
düşmanları seçilmesine öncelik 
tanınmalıdır. Bu bölgelerden 
getirilen doğal düşmanlar kitle 
halinde üretildikten sonra doğaya 
salınmalıdır. Daha sonra da sürekli 
olarak koruma ve etkinliklerini 

arttırıcı önlemler alarak, doğal düşmanın bölgeye yerleşip yerleşmediği izlenir. Eğer doğal 
düşmanın bölgeye yerleştiği ve etkinliğinin yeterli olduğu görülürse, popülasyonu korunma ve 
etkinliğini arttırma çalışmaları yapılarak mücadelenin sürekliliği sağlanmış olunur. Ancak, doğal 
düşmanın etkinliği gözlenir, fakat bölgeye yerleşememişse, yani uyum sağlayamamışsa, kitle 
halinde üretimi, yapılarak her yıl uygun zamanlarda doğaya yeniden salımı yapılmalıdır. 

Biyolojik mücadele 
çalışmaları ilk tesis 
edilirken, doğal düşman 
etmenlerinin zararlı 
popülasyonu üzerinde baskı 
kurabilmesi için bir süre 
beklenilmesi gerekmektedir. 
Bu süre içerisinde doğal 
düşmanların popülasyonu 
korunur ve arttırılır. Bunun 
sonucunda da doğal 
düşmanların etkinliği 
artırılarak, zararlı 
popülasyonu üzerinde baskı 
kurmasına imkân verilmiş 
olunur. Bu şekilde doğal 
düşmanın ekonomik boyutta 
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fayda sağlamaya başlaması için beklenilmesi gereken sürece başlangıç süreci ve bu süreç 
içiresinde göze alınan ekonomik kayba da başlangıç riski denilmektedir. Başlangıç sürecinin 
uzunluğu biyolojik mücadelede başarıyı etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Başlangıç 
sürecinin uzunluğunu etkileyen faktörler dört grup altında toplanabilir: 

 Bitki ile ilgili faktörler 

 Zararlı ile ilgili faktörler 

 Doğal düşman ile ilgili faktörler 

 Çevre ile ilgili faktörler 

Biyolojik mücadelenin diğer yöntemlere göre bazı avantajları vardır. Bunları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

 Doğal dengeyi koruyucudur. 

 İnsan ve çevre sağlığına zararı yoktur. 

 Biyolojik mücadele etmenlerine karşı zararlıların dayanıklılık sorunları yoktur. 

 Biyolojik mücadele etmenleri konukçularını arayıp bulabilme özelliğine sahiptirler. 

 Biyolojik mücadelede sürekli olarak kültür bitkisini koruma olanağı vardır. 

 Biyolojik mücadele, ilk tesis edilmesi sonrası, diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. 

Biyolojik mücadelenin bu avantajlarının yanı sıra başlangıç aşamasında belirli bir zararın 
göze alınması, başarılı bir sonuca ulaşmak için biraz zaman gerektirmesi ve agroekosistem 
içerisindeki zararlıların ve doğal düşmanların biyolojileri ile bölgenin ekolojik özellikleri 
hakkında iyi bir bilgi birikimi gerektirmesi gibi dezavantajları da mevcuttur. 

Biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan doğal düşman etmenleri yaşam şekillerine 
göre “parazitoit ve predatör” olarak adlandırılırlar. Biyolojisinin bir bölümünü veya tamamını bir 
tek konukçu üzerinde yaşan ve konukçusunu öldürmeyip sadece zayıflatan etmenlere parazit 
denilir. Tarımsal zararlılar üzerinde parazit olarak yaşayan etmenler kısa süre sonra 
konukçularını öldürmesi nedeniyle parazitoit olarak isimlendirilirler. Parazitoitler de parazitler 
gibi biyolojisinin bir bölümünde veya tamamında tek bir konukçuya bağımlı olarak yaşayan, 
fakat konukçusunu kısa bir süre sonra öldürün etmenlerdir. Predatörler ise tek bir konukçuya 
bağımlı olmayan, yaşamı boyunca birden fazla konukçu ile beslenen ve konukçularını öldüren 
doğal düşman etmenleridir. 

Başarılı bir biyolojik mücadelenin yürütülebilmesi için doğal düşmanlarda aranan bazı 
özellikler vardır. Bu özelliklerin tamamına veya çoğuna doğal düşmanların sahip olması 
gerekmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir. 

 Doğal düşmanın çevre faktörlerine karşı toleransı yüksek olmalıdır. 

 Doğal düşman konukçusu olan zararlıya, her bitki üzerinde saldırabilmelidir. 

 Doğal düşmanın konukçu dizisi az olmalıdır. 
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 Doğal düşmanın biyolojisi, konukçu zararlının biyolojisi ile iyi uyuşmalıdır. 

 Doğal düşmanın konukçusu olan zararlıyı arayıp bulma yeteneği yüksek olmalıdır. 

 Özellikle parazitoitler, konukçu zararlının parazitlenmiş olup olmadığını ayırabilmeli ve 

yumurtalarını sadece sağlıklı konukçulara bırakmalıdırlar. 

Genel olarak parazitoitlerin konukçu dizini predatörlere göre daha dardır. Ancak konukçu 
dizini oldukça dar olan predatörler de mevcuttur. Bu nedenle predatörleri biyolojik mücadelede 
göz ardı etmek mümkün değildir. Doğal düşmanlar konukçularına göre monofag, oligofag ve 
polifag olarak adlandırılabilirler. Ayrıca parazitoitler konukçu vücudu içerisinde yaşıyorlarsa 
endoparazitoit, konukçu vücudu dışında yaşıyorlarsa “ektoparazitoit” olarak adlandırılırlar. 
Saldırdıkları konukçularının biyolojik dönemine göre ise parazitoitler yumurta parazitoiti, 
yumurta-larva parazitoiti, larva parazitoiti, larva-pupa parazitoiti, pupa parazitoiti ve ergin 
parazitoiti olarak isimlendirilirler. 

10.3. Kimyasal Mücadele 

ararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin 
kullanılmasına “kimyasal mücadele” denilir. Kimyasal mücadelede kullanılan bu bileşikler 

için tarım ilacı veya zararlıyı öldüren anlamına gelen pestisit ifadeleri kullanılır. Kimyasal 
mücadelede kullanılmak üzere elde edilen bileşikler etkili veya aktif madde olarak 
isimlendirilirler. Bu bileşikler kullanılmadan önce taşınmaya, depolanmaya ve kullanılmaya 
uygun bir şekle getirilirler. Bu şekilde ticari sunum şekli verilmiş bu ilaçlara “formülasyon veya 
preparat” denilir. Dolayısıyla preparat içerisinde etkili madde dışında dolgu maddesi ve diğer 
maddeler de bulunmaktadır. Pestisitler, içerdikleri etkili maddeye göre ve preparatlarına göre 
isimlendirilirler. Etkili madde üzerinden verilen isme “genel isim” denilir ve bu isim ticari 
sunuma hazırlanmış preparata göre değişiklik göstermez. Ticari olarak sunuma hazırlanmış 
preparat üzerinden verilen isme “ticari isim” denilir ve bu isim preparatı formüle ederek piyasaya 
sunan firmaya göre değişiklik gösterir. 

Modern tarımsal anlayışta birim alandan yüksek verim elde etmenin yanı sıra ürün 
kalitesinin arttırılması da önemlidir. Ancak bu amaçlar doğrultusunda yapılan tüm faaliyetlerin 
kolay uygulanabilir ve ekonomik olması gerekmektedir. Kimyasal mücadele da kullanılan 
bileşiklerin kolay sentezlenebilmesi, ucuz olması, kolay uygulanabilmesi, fazla bilgi 
gerektirmemesi ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi nedeniyle tarımsal zararlılara karşı 
yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer mücadele yöntemlerine göre daha çok 
kullanılan bu yöntemin bahsedilen avantajları yanında, çevre ve insan sağlığına, yaban hayatına 
olumsuz etkileri gibi dezavantajları da mevcuttur. Ayrıca zararlılarda direnç kazanımına neden 
olurken, doğal düşmanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle de biyolojik mücadelenin uygulanma 
şansını azaltmaktadır. Bu nedenle, tarımsal alanda daha fazla kimyasal kullanımının, daha 
yüksek miktarda ve kalitede ürün anlamına gelmediği benimsenmelidir. Kimyasal mücadele 
gerektiği zaman, gerektiği miktarda ve gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Böylece dezavantajları 
minimize edilebildiği gibi mücadele maliyeti de düşürülmüş olacaktır. Bunun yanı sıra başta 
biyolojik mücadele olmak üzere diğer mücadele yöntemleri ile beraber entegre zararlı yönetimi 
anlayışı içerisinde daha güvenli bir şekilde kullanımı mümkün olacaktır. 

Z 
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Şekil 10.4. Bir turunçgil bahçesinde 

pestisit uygulaması 
(https://www.muayene.com/standartlar/tarim-

standartlari/tarim-pestisidler-ve-diger-tarimsal-
kimyasallar-standartlari) 

10.3.1. Pestisitlerin sınıflandırılması 

estisitler elde edildikleri kökenlerine göre (kimyasal pestisitler, biyopestisitler) 
sınıflandırılabildiği gibi hedef aldıkları zararlı gruplarına göre de aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir. 

 İnsektisit (Böcekleri öldüren) 

 Akarisit (Akarları öldüren) 

 Nematisit (Nemotodları öldüren) 

 Mollussisit (Yumuşakçaları öldüren) 

 Rodentisit (Kemirgenleri öldüren) 

 Avisit (Kuşları ölüdren) 

 Afisit (Yaprakbitlerini öldüren) 

 Fungisit (Fungusları öldüren) 

 Bakterisit (Bakterileri öldüren) 

 Herbisit (Yabancı otları öldüren) 

 Algisit (Algleri öldüren) 

Ayrıca pestisitler hedef aldıkları zararlının 
biyolojik dönemlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

 Larvisit (Larva öldüren) 

 Ovisit (Yumurta öldüren) 

 Adultisit (Ergin öldüren) 

Pestisitlerin zararlı organizmalara giriş yollarına göre sınıflandırılması ise aşağıdaki 
gibidir. 

 Mide zehirliler 

 Değme (Kontakt) zehirliler 

 Solunum zehirlileri  

Pestisitler bu sınıflandırmalardan başka toksik özelliklerine, kullanma tekniğine, etkili 
madde gruplarına ve formülasyonlarına göre de sınıflandırılabilir. 

10.3.2. Pestisitlerin etkinlikleri ile ilgili terimler 

estisitlerde doz, hedef organizmada öldürücü zehirlilik etkisi meydana getirmek için birim 
alana veya hacme düşmesi gereken en düşük etkili madde veya preparat miktarıdır. 

Pestisitlerin canlılarda meydana getirdiği zehirlilik durumuna da “toksik etki” denir. Pestisit 
uygulamasından hemen sonra doğrudan oluşan toksik etkiye “letal etki”, uygulamadan daha 
sonraki bir süreç içerisinde ortaya çıkan etkiye ise “latent etki” denilmektedir. 

P 
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Bir organizmanın bir ilaca bir defa maruz kalınmasıyla ortaya çıkan zehirlilik etkisine 
“akut zehirlilik” denilir. Akut zehirlilik ölçüsü letal doz 50 (LD50) adı verilen öldürücü doz 
değeri ile belirtilir. LD50 deney hayvanlarının popülasyonun %50’sinde ölüme neden olan doz 
olarak tanımlanır. Birden fazla ve küçük miktarlarda ilaca maruz kalınmasıyla ortaya çıkan 
zehirlilik etkisine ise “kronik zehirlilik” denilmektedir. 

Bir pestisitin zehirlilik etkisi gösterdiği, yani bir diğer deyişle bu pestisite duyarlı olan 
canlı türü sayısına “etki spektrumu” denilir. Bazı pestisitler çok fazla canlı türü üzerine etkilidir. 
Bu tip pestisitlere “geniş spektrumlu pestisitler” denilir. Bazı pestisitlerin ise etki spektrumu 
oldukça dardır. Yani çok az sayıda canlı türüne etkilidirler. Bu pestisitler ise “spesifik etkili veya 
seçici pestisitler” olarak isimlendirilirler. 

Bitkiye uygulandıktan sonra, bitki içerisine alınan ve bitkinin iletim demetleriyle diğer 
organlara taşınan pestisitlere sistemik etkili pestisitler denilir. 

Pestisitin uygulanması sonrası bitkide meydana gelen kuruma, sararma, yaprak dökülmesi, 
yanma vb. gibi değişik zehirlilik durumlarına “fitotoksisite” adı verilir. Bir pestisitin 
fitotoksisitesini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Pestisitin kimyasal özelliği 

 Uygulama yöntemi 

 Bitkinin çeşidi 

 Pestisitin dozu 

 Pestisitin formülasyonu 

 Çevre koşulları 

10.3.3. Kimyasal mücadeleye karar vermede rol oynayan faktörler 

arımsal bir zararlı ile mücadelede en önemli konu karar verirken göz önünde 
bulundurulacak faktörlerin doğru olarak gözlenmesidir. Bunlar aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilirler. 

 Zararlının türü 

 Zararlının biyolojisi 

 Bitkinin çeşidi 

 Bitkinin fenolojisi 

 Doğal düşmanlar 

 İklim faktörleri 

 Ekonomik zarar eşiği 

 Maliyet / potansiyel yarar oranı 

T 
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10.3.4. Kimyasal mücadelede başarıyı etkileyen faktörler 

ararlılara karşı kimyasal mücadlede başarılı olabilmek için bir takım bilgilerin edinilmesi 
ve uygulama sonuçlarının takip edilerek değerlendirilmesi önemlidir. Bilinmesi ve 

yapılması gereken bu durumlar şu şekilde sıralanabilir. 

 Esas öldürülmek istenen hedef organizmanın ve bu organizmanın özelliklerinin iyi 

bilinmesi gerekir. 

 Hedef organizmaya etkili olacak doz miktarının bilinmesi gerekir. 

 Kalibrasyon ile ilaçlamalarda birim alana sarf edilecek su miktarının belirlenmesi gerekir. 

 Bitkinin morfolojik yapısı, habitusu ve yaşı ile ilgili özelliklerin bilinmesi gerekir. 

 İlaçlama suyunun temiz olması gerekir ve pH değeri bilinmelidir. Bu değer 6-6.5 olmalıdır. 

 Sıcaklık, rüzgâr şiddeti gibi çevreye bağlı özelliklerin bilinmesi gerekir. 

 Uygun alet seçiminin yapılması gerekir. 

 Uygun uygulama zamanın belirlenmesi gerekir. 

 Sonuçların değerlendirilmesi gerekir. 
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Bölüm 11: 
Mekaniksel, Fiziksel ve Biyoteknik Mücadele 

 

Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

1. Mekaniksel Mücadele 
 

ekaniksel olarak zararlıları yok edebilmek, ya da zarar yapmalarını önlemek için el, araç 
ya da makineler kullanarak yapılan mücadele şeklidir. Bunlara kısaca bir göz atalım.  

 
1.1. Ezme 

 

oğun olarak bulunan bazı zararlıların, el veya tel fırça ile ezilmek suretiyle populasyonları 
düşürülebilir. Örneğin şeftali ağaçlarının gövde ve kalın dallarında kış aylarında koloni 

halinde bulunan Şeftali gövde kanlıbiti, ilkbahar aylarında elma ağaçlarında sürgün ve dallarda 
koloni halinde bulunan Elma pamuklubiti nimf ve erginleri bir eldiven veya tel fırça yardımıyla 
elle ezilerek öldürülebilir.  

1.2. Toplama 
 
zellikle grup halinde yaşayan zararlıların 
kendileri bulundukları bitki organları ile birlikte 

kesilip toplanarak zararları engellenebilir. Örneğin Çam 
kesetırtılı gibi zararlılar kış aylarında grup halinde 
bulundukları keseler, üzerindeki bitkilerin dalları ile 
birlikte kesilerek gömülmesi, bitkilerden uzaklaştırılması 
veya yakılması suretiyle mücadele yapılabilir. Bu 
uygulama söz konusu zararlılara karşı uygulanabilecek 
en etkili mücadele yöntemidir. 

Bazı böceklerin grup halinde bulunan yumurtaları 
da bulundukları bitki aksamı ile birlikte kesilip 
toplanarak populasyonları düşürülebilir. Örneğin Asma 
ağustosböceği, Yüksük böceği, Kambur üçgenböceği yumurtaları bu şekilde yok edilebilir. 

 

 

M 

Y 
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Şekil 11.1. Yüksük böceğinin ince dallara 
bıraktığı yumurta kümesi, larvalar çıkmadan 

önce kesilerek en ekonomik ve etkili 
mücadele yapılabilir. 

(http://www.rockystar.com/home/biology/eggmass.htm) 
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1.3. Engelleme 
 

ararlıların meydana getirecekleri zararları hendek, çit, örtü ve bazı ürkütücü araçlarla 
azaltmak mümkündür. Örneğin; İncirkurdu erginlerinin yumurtalarını yazın incir kurutma 

sergilerindeki meyveler üzerine bırakmalarını önlemek amacıyla sergiler akşamüzerleri ve 
geceleri naylon veya sık dokulu bir bez ile örtülür. Böylece bu böceğin yumurta bırakması 
engellenerek büyük ölçüde zararının önüne geçilebilir. 

1.4. Tuzaklarla Yakalama 
 
uzaklar böceklerin yönelimlerinden ve bazı davranışlarından yararlanmak amacıyla 
geliştirilmiş yakalama araçlarıdır. Tuzaklar bitki koruma çalışmalarında sıkça kullanılan 

malzemelerdir. Bu yöntemlerin bazıları “Mekaniksel mücadele” içinde incelenebilir. Diğerleri 
ise “Biyoteknik mücadele” bölümünde anlatılacaktır. 

1.4.1. Yapışkan veya elyaflı tuzaklar 
 

uzaklar, zararlılara karşı mücadelede doğrudan zararlı populasyonlarını azaltmak amacıyla 
da kullanılır. Tuzaklar yardımıyla zararlılar kitle halinde yakalanabilirler. Bu konudaki 

uygulamalar aşağıda değişik tuzak tiplerinin tanıtılmasıyla verilecektir. 

Alt kanatları 
olmadığı için uçamayan 
ergin hortumlu böceklere, 
ergin öncesi dönemden 
ergin döneme geçmek 
için bitkilerin üzerine 
tırmanan böceklere karşı 
uygulanan bir yöntemdir. 
Kış aylarında bitkilerin 
yerden 50-60 cm 
yüksekliğe silikonize 
elyaf bağlanarak veya 8-
10 cm genişliğinde 

yapışkan bir macun, kuşak halinde sürülerek gerçekleştirilen tuzaklardır. Her ağaca çepeçevre 
yaklaşık 20 cm genişlikte elyaf parçaları ortasından iple bağlanır. Topraktan çıkarak tırmanmaya 
çalışan böceklerin elyafa dolanarak bitkiye geçişleri engellenir. Bu şekilde böceklerin zararı çok 
büyük oranda engellenmiş olur. 
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Şekil 11.3. Kayısı ağaçlarında 

silikonize elyaf bağlanarak yakalanan 
hortumlu böcek erginleri (Öztürk & 

Ulusoy, 2014) 
 

 

 
Şekil 11.2. Yazıcıböcek erginlerini 

yakalamak için kışın ağaç gövdesine 
asılan kuru dallar 
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1.4.2. Kışlak tuzakları 
 

azı böceklerin kışlamaları için tuzaklar hazırlanır ve bunlar kış sonlarında toplanarak 
üzerinde veya içinde toplanmış böcekler toplu halde öldürülür. Örneğin; Danaburnu'na 

karşı sonbaharda sebze bahçelerinde 20-30 cm toprak derinliğine 1-2 kürek at gübresi konur ve 
üzeri toprakla örtüldükten sonra işaret olması için bir kazık çakılır. At gübresinin sıcak gübre 
olması nedeniyle Danaburnu nimf ve erginleri kışlamak üzere buralara toplanır. Kış sonunda 
buralar açılarak nimf ve erginler toplu olarak öldürülür. Yine yazıcıböcekler olarak bilinen 
türlere karşı ekim sonlarında ağaçlara demet halinde kuru dallar asılır. Bu böcekler kuru veya 
zayıflamış ağaçları tercih ettiklerinden kışlamak üzere asılan bu kuru dallara toplanırlar. Kış 
sonlarında demet halinde ağaçlara asılmış kuru dallar toplanıp yakılarak yazıcı böceklere karşı 
etkili bir şekilde savaşılmış olur.  

2. Fiziksel Mücadele 

 
ararlıların yaşadıkları ortamın fiziksel özelliklerini değiştirmek suretiyle zararlıları yok 
etmeye veya faaliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalara denir. Bunlara kısaca göz atalım. 

 

2.1. Yüksek Sıcaklıktan Yararlanma 
 

üksek sıcaklık birçok canlı ve bu arada zararlılar için de öldürücüdür. Yüksek sıcaklıktan; 
yüksek sıcak hava, sıcak su, kızgın su buharı ve elektromanyetik enerji olarak bazı 

zararlılara karşı mücadelede yararlanılır. 

2.1.1. Sıcak su veya hava uygulama  
 

aha çok depolanmış ürünlerdeki zararlılar için kullanılır. Depolarda zararlı böcekler 52-
55oC sıcaklıkta etüv veya fırınlarda öldürülür. 

Aynı şekilde 66-72oC sıcaklıkta çalışan ve sterilizatör adı verilen alet içinden pamuk 
tohumları 1-1.5 dakika süre ile geçirilerek tohumda bulunan Pembekurt larvaları yok edilmiş 
olur ve bu durumda tohumlar çimlenme yeteneğini kaybetmez. Bu zararlıya karşı uygulanmakta 
olan etkili bir mücadele yöntemi budur. 

Yumru, kök, soğan gibi toprakaltı organları veya çelik, fidan gibi bitki materyali üzerinde 
bulunan nematod, akar ve böcekler, bu materyalin sıcak su içinde belirli bir süre tutulması 
sonucu yok edilebilir. Burada önemli olan bitki materyalinin canlılığını koruması için suyun 
sıcaklığı ve bu su içinde kalma süreleridir. Özellikle fidelik ve seralarda genellikle topraktaki 
zararlıların yok edilmesi için kaynar su kullanılır. Bunun için genellikle 10 cm derinliğindeki 
toprak yeteri kadar kaynar su ile sulanır. Uygulaması sık olmayan bir yöntemdir. 

 

B 
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Fidelik ve seralarda ekimden önce toprakta bulunan zararlıları öldürmek amacıyla Kızgın su 
buharı kullanılabilir. Bu amaçla geliştirilmiş buhar kazanlarından yararlanılır. Bu özellikle çiçek 
fidelikleri ve seralarında uygulanan genel bir sterilizasyon yöntemidir. Böylece birçok zararlı 
yok edilebilir. 

 

2.1.2. Solarizasyon 
 

oprağın, güneş radyasyonunun meydana 
getirdiği sıcaklık yardımıyla temizlenmesi 

şeklinde kısaca tarif edilebilecek bu yöntem toprak 
patojenleri, nematodlar, toprak böcekleri ve yabancı 
otlara karşı etkili olabilmektedir. Beş temel ilke vardır. Bunlar; 

1-Solarizasyon sıcaklığın en yüksek ve güneş ışığının en yoğun olduğu zaman temmuz-ağustos 
aylarında yapılmalıdır. 

2-Toprak işlendikten sonra, su ile doyurulmuş olmalıdır. 
3-Toprak yüzeyi düzgün olmalıdır. 
4-Kullanılacak polietilen örtü saydam ve 25-30 mikron kalınlıkta olmalıdır. 
5-Uygulama süresi 4-6 hafta olmalıdır. 

Uygulama süresince toprağın nemli kalması önemlidir. Örtü kenarları, iyice kapatıldığında 
toprağın yapısına da bağlı olarak uygulama süresince toprak nemini koruyabilir. Uygulama 
süresi, genellikle 4-6 hafta olmakla birlikte, sıcağa dayanıklı olan veya toprağın derinliklerinde 
yaşayabilen bazı hastalık etmenlerine karşı etkinin arttırılması için, süre 8-10 hafta kadar 
uzatılabilmekte ya da bazı fümigantların düşük veya yarı dozu uygulanarak iki yöntem 
birleştirilmektedir. Uygulama sona erdikten sonra, kısmen sterilize edilmiş olan topraklar 
mikroorganizmalar yönünden zayıflamaları nedeniyle yeni bulaşmalara karşı çok duyarlı 
olduklarından, diğer alanlardan taşınacak toprak, su ve bulaşık fidelerle tekrar bulaşmaması için 
gerekli özen gösterilmelidir.  

2.1.3. Yakma 
 

zellikle toplu olarak 
bulunan zararlılar bu 

yöntemle yok edilebilir. Ancak 
doğal düşmanlar ve tozlayıcı 
böcekler gibi yararlı 
organizmaları da yok etmesi 
nedeniyle yakma doğal 
dengeyi bozan bir işlemdir. 
Geçmişte Süne’ye karşı 
kışladığı geven ve Kirpi otu 
gibi bitkilerin yakılması 
suretiyle uygulanmıştır. Ancak 
erozyona neden olması nedeniyle kısa zamanda vazgeçilmiştir.  

 

 
Şekil 11.4. Seralarda solarizasyon uygulaması 
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Şekil 11.5. Keklik ve yavruları 

Tarlalarda anız yakılması sonucu çok sayıda doğal düşman yanarak 
ölmektedir. Keklik yavruları da uçamadıkları için ölmekte ve 

dolayısıyla zararlı eklembacaklıların popülasyonları artmaktadır. 
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Bu arada kışın budama artıklarının, sonbaharda hasattan arta kalan bitki artıklarının 
yakılması, zararlıların populasyonlarını azaltırsa da yukarı da açıklandığı nedenle doğal dengeyi 
bozduğundan uygulanması sakıncalı olan bir yöntemdir. Ancak yakma işlemi gerekli olduğu 
zamanlarda artıkların bir yere toplandıktan ve gerekli önlemler alındıktan sonra uygulanabilir. 

 
2.2. Su Altında Bırakma 

 
itkiler bir süre su altında bırakılınca özellikle toprakaltı zararlılarının bir kısmı ölür, bir 
kısmı da toprak yüzeyine çıkar ve böylece öldürülür. Örneğin; Bağ flokserasına karşı 

bulaşık bağlar kış aylarında su altında bırakılarak zararı azaltılabilir. Geçmişte bu yöntemden 
geniş olarak yararlanılmıştır. Danaburnu, solucan ve fare gibi zararlılar da bu yolla toprak 
yüzüne çıkar ve sonra öldürülürler. 

2.3. Suya Daldırma 
 

zellikle tohum böcekleri için kullanılır. Tohumlar ekilmeden önce suya atırılır. Bulaşık 
olanlar su yüzünde kalır ve bunlar toplanarak ekim yapılır. 

 
2.4. Fiziksel bariyer oluşturma 

 

aolinin böcekler üzerine etkisi, uzaklaştırıcı, yumurta bırakmayı engelleyici, beslenmeyi 
engelleyici, hareketlerini engelleyici, davranış değişikliği ve konukçuyu kamufle etme 

şeklinde olmaktadır. Zeytin 
ağaçlarına kaolin uygulaması 
yapıldığında ağaçlar zararlı 
tarafından tanınmamaktadır. 
Bununla birlikte böcek 
hareketi ve beslenmesi de 
büyük ölçüde etkilenmektedir. 
Kaolin kili su ile karıştırılıp 
ağaçlara atılınca ince bir film 
gibi yaprakları ve meyve 
tanelerini kaplamaktadır. 
Meyve sinekleri için fiziksel bir bariyer oluşturan bu film sayesinde sinekler meyvelerin 
kabuğunu delip yumurta bırakmamaktadır. Film tabakası bitkiyi tamamen kaplayan bir kalkan 
şeklinde değil, belli belirsiz çok ince ve gözenekli bir tabakadır. Bitkilerin nefes almalarını, 
fotosentez yapmalarını engellemediği gibi, günlük fotosentez süresini uzatır. 

Bir araştırmada, hiç bir önlem kullanılmayan kontrol ağacında %70 zeytin sineği zararı 
saptanmışken kaolin kili ile kaplanmış ağaçlarda zarar düzeyi %2.3 seviyesine iner. Bu düzey, 
%2.5’luk zehirli yem kısmi ilaçlama yönteminden bile daha iyi olmuştur. Kaolin kili uygulaması 
ile hem zeytin verimi ve kalitesinin arttığı bildirilmektedir. Örtü kaplama işlemi, haşere 
saldırıları ve aşırı sıcaklar başlamadan önce yapılmalıdır. Haziran ayının ilk veya ikinci 
haftasında tam doz %5’lik diğer uygulamalar ise 2-3 hafta aralıklarla yarım doz %2.5’luk 
şeklindedir. Ayrıca kaolinin yarısı kadar dozda yayıcı-yapıştırıcı eklemek gerekir. Her türlü 

B 

Ö 

K 
 

    
Şekil 11.6. Zeytin sineği ve zeytinlerde kaolin uygulaması  

(http://www.sitiapress.gr%B5.html) 
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spreyleme aleti kullanılarak bitkinin dallar, yapraklar ve meyveleri tamamen beyaz örtüyle 
kaplanır. Uygulamalar hasat dönemine iki hafta kala kadar yapılabilir.  

 
 

2. Biyoteknik Mücadele 
 
ararlıların biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay veya doğal 
maddeler kullanarak onların, yani zararlıların normal özellikleri bozulmak suretiyle 

uygulanan yöntemlere denir. Biyoteknik yöntemlerin en önemli avantajı yüksek derecede 
zararlıya özelleşmiş olmasıdır. Ayrıca kullanılan ürünlerin çevre koşullarına kolay adapte 
olması, saklama ve taşıma için özel koşullar istememesi ve faydalı organizmalar ile hedef dışı 
organizmalar üzerine bilinen önemli yan etkilerinin olmaması diğer avantajlarıdır. Kültür 
bitkilerinde ve böceklerde, zararlı böcekleri kendisine tadı, rengi, kokusu gibi özellikleriyle 
çeken maddelerdir. Pratikte en çok kullanılanları feromonlardır. 
 

3.1. Cezbediciler 
 
öceklerde iç salgı ve dış salgı bezleri olmak üzere iki tip salgı bezi vardır. Bazı dış salgı 
bezleri bir kanal vasıtasıyla salgılarını böceğin vücudunun dışına salgılar. Bunlardan biri de 

feromonlardır. Eşeysel feromonlar ise, erkek ve dişi böcek tarafından salgılanabilir. Aynı türe 
bağlı bir eşey tarafından salgılanan bu koku ile karşı eşey çiftleşme bakımından uyarır. Eşeylerin 
feromonları tuzakların içinde yer alan fitil ya da kapsüllere depolanarak kullanılır ve böylece 
karşı eşey buraya doğru çekilir. 
 
 

3.2. Tuzaklar 
 

3.2.1. Feromon tuzakları 
 
üre özgü olan ve dişilerin erkekleri cezbetmek için salgıladığı feromon maddesi ile 
hazırlanan eşeysel çekici tuzaklardır. Dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak vücutlarından 

çıkardığı koku erkekleri cezbeder. Her böcek türü kendi özel kokusuna sahiptir. Bu kokular 
sentetik olarak üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılır. Bu maddeler, kapsül ya da yayıcılara 
belirli miktarda emdirilir. Türü en çok cezbeden renk ve biçimde hazırlanan tuzağa kurumayan 
yapışkan sürülmüş bir tabla yerleştirilir ve bunun üzerine de feromon kapsülü konulur. 
Hazırlanan bu sistem bitkilere bağlanır. Feromonu algılayan erkekler tuzağa doğru yönelir ve 
yapışkanlı kartona yakalanır. 
 

3.2.2. Görsel tuzaklar 
 
azı renklerin zararlı böcekler için çekici olduğu bilinmektedir. Görsel ya da renk 
tuzaklarının yaygın kullanıldığı zararlılar meyvesinekleri, beyazsinek, thripsler ve yaprak 

galeri sinekleridir. Örneğin; Zeytin sineğini en çok çeken sarı renktir. Thripsleri ise mavi renk 
çeker. Üzeri kurumayan bir yapışkanla kaplanan renkli karton ya da plastik dikdörtgen şeklinde 
tablalar, zararlının bulunduğu alana belirli aralıklarla yerleştirilir. Böceklerin renklere yönelme  
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eğiliminden yararlanılarak geliştirilmişlerdir. Bu 
tuzaklar, çeşitli böceklerin sarı, mavi, kırmızı, beyaz 
gibi renklere yönelimlerinden yararlanılarak hazırlanan 
tuzaklardır. Genellikle sarı renkli tuzaklar kullanılır. 
Çünkü birçok böcek türü sarı renge duyarlıdır. Levha 
veya silindir şeklinde ve üzerine yapışkan bir madde 
sürülerek kullanılır.  

 

 

 

3.2.3. Besin tuzakları 
 
araplı besin tuzağı hazırlamada 1 litre şarap + 250 ml 
sirke + 250 gram toz şeker + 9 litre su gerekir. Bu 

malzemeler karıştırılarak 1-2 litrelik plastik kavanoz, ağız 
kısmının altından kesilmiş pet şişe ya da teneke kutulara 
yaklaşık birer litre konularak, ağaçların gövde veya kalın 
dallarına yerden 50-100 cm yükseğe asılır. Bu karışım 10-15 
gün etkinliğini sürdürür. Bu tuzaklar yaprakbüken, bağ 
salkımgüvesi, gece kelebekleri, tekeböcekleri, eşekarıları, 
ekşilik böcekleri ve sirke sineklerini yakalamada kullanılır.  

 

3.2.4. Işık tuzakları 
 
öceklerin ışığa yönelimlerinden yararlanarak geliştirilmiş 
tuzaklardır. Bunlar değişik yapılıştadırlar. Böceğin 

cezbedilmesinde değişik ışık kaynağı kullanılır. Hızla gelen böcek bir 
yüzeye çarparak tuzağın toplayıcı kısmı içine düşer. Toplayıcı 
kısmında sürekli zehirli gaz verici maddeler bulunur bu maddeler 
yardımıyla böcek öldürülür veya toplayıcı kısmı içine düşen böcek 
dışarı çıkamayıp bu bölümde kalır 

Zararlıların ışığa ve bazı renklere karşı eğilimlerinden yararlanılabilir. 
Ancak bu zararlılara karşı doğrudan bir yöntem olarak 
kullanılmasından çok, diğer mücadele yöntemlerinin zamanını 
saptamak amacıyla dolaylı olarak yararlanılan bir yöntemdir. Bunun 
için geliştirilmiş tuzaklar vardır. Bu tuzaklarla böceklerin bir yere 
toplanması sağlanır.  

 

 

 

 
Şekil 11.7. Seralarda bazı böcekleri yakalamak 

için sarı renkli yapışkan tuzak kullanılması 
 

Ş  

 
 

Şekil 11.8. Şaraplı besin tuzağının 
ağaçlara asılması 

B  

 
Şekil 11.9. Gece çıkan 
böceklerin yakalanması 

amacıyla kullanılan 
Robinson ışık tuzağı 
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3.2.5. Su tuzakları 
 
u tuzakları, içi su ile doldurulmuş leğen şeklinde metal, cam ya da plastik kaptan 
oluşmaktadır. Tuzakta kullanılan kaplar çeşitli büyüklükte, 

yuvarlak veya kare şekilli olabilir. Suyun içine böceğin daha çok 
yakalanmasını sağlayan bir miktar deterjan konmaktadır. Tuzaklar 
içindeki su böceğin su ihtiyacını karşılamak ve buraya gelen 
böceklerin suya düştüklerinde kanatlarının ıslanarak tekrar uçmalarını 
önlemek amacıyla konulmaktadır. Daha çok böcek türlerinin 
saptanması ve böceklerin çıkış zamanı ile sayısını belirlemek için 
kullanılan su tuzakları, bazı hallerde kitle halinde yakalama amaçlı da 
uygulanabilmektedir. Beyaz renkli su tuzakları meyvesineklerini, 
kırmızı ve mavi renkli olanlar ise toprakta yaşayan ve ağaçta zarar 
yapan türleri çeker. Yaprakbitleri için sarı renkli su tuzakları 
kullanılmaktadır. Ülkemizde meyve ağaçlarında çiçekleri yiyen 
“Baklazınnı” için mavi renkli su tuzakları kullanılmaktadır. Bu tuzağın 
kitle halinde yakalama amacıyla Baklazınnı’na karşı tek ve en etkili 
savaşım yöntemidir. 

3.2.5.1. Tuzak ve feromonların zararlı böceklere karşı kullanımı  
 

 
uzak ve feromonların zararlı böceklerle mücadelede dolaylı 
şekilde kullanılması, bu böceklerin izlenen alanda bulunup 

bulunmadığını, varsa doğada ilk 
görüldüğü tarihi ve ilaçlamayı 
gerektirecek sayıda olup olmadığını 
saptamak veya ilaçlamaya karar vermek 
şeklindedir. 
 
 

 
3.2.5.1.1. Kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi 

 
ararlılarla mücadelede doğrudan kullanılan tuzak ve feromon sistemleri kitle halinde 
tuzakla yakalama yöntemi, cezbet ve öldür yöntemi, çiftleşmeyi engelleme tekniği ve oto-

şaşırtma tekniğidir. Böceklerle sentetik feromonlar kullanılarak mücadele son on yılda büyük 
önem kazanmıştır. Özellikle çiftleşmeyi engelleme tekniği dünyada yaklaşık 20 farklı zararlıya 
karşı kullanılmaktadır.  

Genellikle besin tuzakları, görsel tuzaklar, feromon tuzakları ya da bunların birleşimi 
halinde uygulanır. Kültür bitkisinin yetiştirildiği alana asılan izleme tuzaklarıyla ilk ergin çıkışı 
saptanır saptanmaz belirli aralıklarda yoğun olarak aynı tip tuzaklar yerleştirilir. Amaç, zararlının 
hedeflenen erkek veya dişi bireylerini bu tuzaklara çekip çok sayıda yakalayarak doğada bulunan 
erkek sayısının dişi sayısına oranını bozmaktır. Bunlara kirazda Yaprakbüken’e karşı şarap, 

 

 
Şekil 11.10. Tropinota 

hirta’ya karşı kullanılan 
cezbedicili açık mavi renkli 
huni tuzağı (Fotoğraf: B. Yaşar) 
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Şekil 11.11. Delta tipi tuzak 

 

 

 
Şekil 11.12. Zeytin sineğine 

karşı diamonyum fosfat 
(DAP) kullanımı 
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sirke, şeker ve su karışımı ve Elma gövdekurdu için su, pekmez ve ekmek mayasından oluşan 
karışımı ve Zeytin sineği’ne karşı diamonyum fosfat (DAP) gibi maddelerin kullanılması örnek 
olarak verilebilir. 
 

3.2.5.1.2. Cezbet ve öldür yöntemi 
 
u yöntem, böceği öldüren böcek öldürücü ilacı (insektisiti) 
doğada geniş bir alana bulaştırmadan veya bitki örtüsü 

üzerine yaymadan çok küçük miktarlarda ve sınırlı bir alanda ya 
da kapta kullanmak, bu zehirli karışıma cezbedici bir madde 
ekleyip böceği buraya bir an önce çekerek bitkiye zarar 
vermeden yakalamak ve öldürmektir. Bu yöntem Zeytin sineği 
ve Kiraz sineği gibi meyvesinekleri mücadelesi için 
kullanılmaktadır. 
 

3.2.5.1.3. Çiftleşmeyi engelleme tekniği 
 
aşırtma amaçlı yapılan bu yöntemde tel içinde dişilerin feromonu bulunan çubuklarla da 
yapılmaktadır. ilk erginler görülür görülmez her ağacın dört yanına, gölge kısımlarına birer 

adet, 1.5-2 metre yüksekliğinde asılır. Sınırdaki ağaçların her birine iç kısımlara asılan yayıcının 
2 katı yayıcı bağlanır. Yapay koku tarafından yapılan yoğun uyarı sonucunda erkek böceklerin 
alıcıları veya merkezi sinir sistemi etkilenerek kokuya yönelimde azalmalar meydana gelir ve 
böcekler nereye gideceklerini şaşırırlar. Bunun sonucunda erkekler dişileri bulamaz ve çiftleşme 
gerçekleşmez. 

 
3.2.5.1.4. Oto şaşırtma tekniği 

 
u teknikte, uygulama şekli açısından klasik çiftleşmeyi 
engelleme tekniği ile arasında fark vardır. Elektrostatik 

özelliğe sahip bir tozun dişi feromonu ile karıştırılarak hedef alana 
uygulanması sonucu, dişi feromonu tarafından cezbedilen erkek 
kelebekler, feromon ile karışık halde bulunan elektrostatik toza 
değdikleri anda vücutlarına bulaşması ve antenlerini kaplaması 
sonucu dişileri bulup çiftleşemez. Salkım güvesi ve Elma içkurdu’na 
karşı bu teknik kullanılmaktadır. 

B  

 
Şekil 11.13. Erginleri çekip 

öldüren “besi istasyonu” düzeneği  

Ş 

 

      
 

Şekil 11.14. Isonet L feromon çubuğu ve şaşırtma tekniğinin etkisi  

B  

 
Şekil 11.15. Salkım güvesine 
karşı kullanılan Exo yayıcıları 

Feromon yayıcı teller  
Feromon bulutu 

Dişi 

Dişi 

Erkek Erkek 
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Ayrıca uçtukları yönde yanlış feromon izi bırakarak diğer erkekleri de şaşırtırlar. Üstelik 
feromonun bulaştığı erkek kelebekler etrafta bulunan dişi kelebekler tarafından da dişi olarak 
algılandığı için dişilere ulaşsalar bile çiftleşme istekleri reddedilir. 

 
3.3. Kısır böcek salma yöntemi 

 
öceklere karşı mücadelede radyasyon, öldürme ve kısırlaştırma olarak iki şekilde kullanılır. 
Radyasyon kaynağı olarak Cobalt (Co60) ve Cesium (Ce137) kullanılır. Böceklerin, bu 

maddeler tarafından yayınlanan gamma ışınları ile öldürülmeleri veya kısırlaştırılmaları sağlanır. 
Bu maddeler irradiyatör adı verilen cihazlar yardımıyla böceklerde mutasyonlara, kısırlaşmaya 
ve ölüme neden olur.  

Radyasyonla kısırlaştırmada ise düşük dozlar 
kullanılır. Burada amaç böceklerin kısırlaştırılarak 
doğaya salınması ve bunların doğadaki normallerle 
çiftleşerek döl vermemesidir. Buna “genetik 
mücadele” veya “autocide mücadele” adı da verilir. 
Kısırlaştırma daha çok erkeklerin kısırlaştırılması 
şeklinde uygulanır. Bu yüzden bu yönteme bazı 
yayınlarda “steril male” (kısırlaştırılmış erkek) tekniği 
olarak da rastlamak mümkündür. Akdeniz 
meyvesineğine karşı Meksika’da milyonlarca kısır 
böcek salıverilmek suretiyle yaklaşık 3 milyon 
hektarlık alanda bu böcek kontrol altına alınmıştır.  

3.4. Böcek gelişmesini engelleyiciler ve düzenleyiciler 
 

3.4.1. Juvenil Hormon Analogları 
 

öceklerde iç salgı bezleri salgılarını vücut içine salgılar ve bu salgılarına hormon adı 
verilir. Corpora allata adı verilen salgı bezi gençlik hormonu (juvenil hormon) salgılar. Bu 

hormon, deri değiştirme hormonu ile birlikte böceklerin gelişme dönemlerindeki faaliyetlerini 
düzenler. Juvenil hormon bir büyüme hormonudur ve ergin dönemde cinsel olgunluğu ve 
yumurta gelişimini kontrol eder. Ergin öncesi dönemlerde ise larva ve pupa dönemlerinin belirli 
bir sırada belirmesini sağlar. Juvenil hormon ile deri değiştirme hormonlarından herhangi birinin 
zamansız salgılanması veya yeterli düzeyin altında ya da üzerindeki miktarlarda salgılanması 
böceklerde gelişmeyi durdurur veya anormal gelişmeye neden olur. İşte juvenil hormonun 
böceklere dışarıdan ve zamansız verilmesi suretiyle böceklerde gelişme düzenini bozmak 
mümkündür. Bunun için sentetik olarak juvenil hormonlar elde edilmiştir ki bunlara juvenil 
hormon analogları adı verilir. 

3.4.2. Kitin sentezini engelleyen maddeler 
 
u gruptan diflubenzuron maddesi 1971 yılında böceklerde varlığı keşfedilmiş 
klorlandırılmış difenil bileşiminde bir maddedir. Dimilin veya T-6040 adı da verilen bu 

  

 
Şekil 11.16. Kısırlaştırılmış Akdeniz 

meyvesineği erkek pupalarının turunçgil 
alanlarına atmak üzere uçağa yüklenişi 

 

B 

B 

B 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

117 

bileşik hem dünyada hem yurdumuzda özellikle kelebek tırtıllarına karşı kullanılması uygun 
görülen bir maddedir. Yurdumuzda elma bahçelerinde elma iç kurdu başta olmak üzere entegre 
mücadele programlarında kullanılmıştır. İnsektisitlerden farklı bir etki mekanizması bu madde 
böceğin kütikülası dışında gelişmesi normal olarak tamamlamasına rağmen kitin sentezinin 
engellenmesi sonucunda, böcek kaslarını kullanıp deriyi atabilmek için yeterli desteği 
sağlayamaz, deri iç baskıya dayanamayıp çatlar. Böylece larvalarda deri değiştirmeyi engelleyici 
bir madde olarak tanımlanabilir. Yumurtalar üzerinde ise öldürücü etki gösterebilmektedir. 
Yapılan pek çok çalışmaya göre embriyoların daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Yine bu bileşik 
ergin tarafından alındığında dişinin bırakacağı yumurtaların açılmasını engellemektedir.  

3.5. Uzaklaştırıcılar (=Repellentler) 
 

ararlıların konukçularına yaklaşmalarını önleyen veya bulundukları ortamdan kaçmalarını 
sağlayan maddelerdir. Bunlar zararlıları fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki yolla etkiler. 

Bu nedenle de iki grupta toplanabilir. Kimyasal repellentler doğadaki cezbedici kokuları 
maskeleyerek zararlıların besin üzerine gelmesini engellemek veya besinden uzaklaşmasını 
sağlamak suretiyle etki yapar. Bunlar bitkisel orijinli veya sentetik olabilirler. Bazı kimyasal 
yolla etkili repellentler, böceklerin koku alma duyularını köreltmek veya engellemek suretiyle de 
etki yapar.  
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Bölüm 12: 
Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları 

 
Prof. Dr. Gürsel KARACA 

 
1. Hastalık Kavramı 

 

itkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme yetenekleri ile kendi besinini 
üretebilen yegâne gelişmiş canlılardır ve doğrudan ya da dolayı olarak, bu yeteneğe sahip 

olmayan insanların ve hayvanların besin kaynağını oluştururlar. İklim ve toprak koşulları uygun 
olduğunda bitkiler, gelişme ve üremelerini sürdürürler. Ancak, diğer canlılar gibi bitkiler de 
çeşitli faktörlerin etkisiyle hastalanır ve değişik hastalık belirtileri sergilerler. Bitkilerle iletişim 
kuramadığımız için hastalığın başlangıcında bir bitkinin hasta olup olmadığını anlamak oldukça 
güçtür. Eğer bir bitki kendi genetik özelliğinin gerektirdiği fizyolojik fonksiyonları yerine 
getirebiliyorsa, yani; hücreler bölünerek farklı organları meydana getiriyor, kökleriyle topraktan 
su ve besin alarak bunu iletim demetleriyle üst kısımlara iletiyor, fotosentezle besin üretiyor, 
kullanıyor ve gerektiğinde depoluyorsa ve üreme organlarını oluşturarak çoğalabiliyorsa, sağlıklı 
olarak kabul edilir. Eğer söz konusu fizyolojik fonksiyonlardan biri veya birkaçı herhangi bir 
nedenle gerçekleşememiş ve buna bağlı olarak hücre 
veya doku seviyesinde bir değişiklik ortaya çıkmışsa 
bitki hastalanmış demektir.  

Hastalığa neden olan faktör az sayıda hücreyi 
etkilediğinde, gözle görülebilir belirtiler 
oluşmadığından hastalığı fark edemeyiz. Hastalık 
sebebi ortadan kalkmadığında, giderek daha fazla 
sayıda hücre ve doku etkileneceğinden gözle 
görülebilir belirtiler meydana gelmeye başlar. 
Belirtilerin görüldüğü dokular bize hangi fizyolojik 
olayın aksadığını bildirir, yoğunluk ve tipi ise bize 
hastalık şiddeti ve hastalığa neden olan faktör 
hakkında fikir verir. Örneğin yapraklarda oluşan 
lekeler fotosentezin aksadığını haber verir, lekelerin 
rengi, şekli, boyutları ise lekeye neden olan faktör 
hakkında ipucu verir. Genellikle yuvarlak lekelere funguslar, köşeli olanlara ise bakteriler neden 
olur.  

 

 
Şekil 12.1. Ceviz yaprağında Gnomonia 
leptostyla adlı fungusun neden olduğu 

antraknoz hastalığının belirtisi olan yuvarlak 
nekrotik lekeler (Fotoğraf: G. Karaca) 
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Halka veya zikzak şeklinde sarı lekeler ise 
virüslerin neden olduğu lekelerdir. Bazı belirtiler tek 
bir sebebi işaret ederken, bazı belirtiler çok sayıda 
etmen tarafından oluşturulabilir. Örneğin; 
domateslerde çiçek dibi çürüklüğü kalsiyum 
noksanlığının tipik belirtisi iken aynı bitkide 
solgunluk belirtisi toprakta suyun yetersiz olması, 
bakteriler veya funguslar tarafından iletim 
demetlerinin tıkanması gibi farklı sebeplerden dolayı 
ortaya çıkabilir. 

 

 

 

2. Bitki Hastalıklarının Tarihçesi ve Ekonomik Önemi 
 

nsanoğlu, göçebe olarak yaşamını sürdürdüğü ve avcılıkla karnını doyurduğu dönemlerde 
bile bitkileri de besin olarak tükettiği için bitkilerde oluşan hastalıkların farkına varmıştır. 

Ancak özellikle tarımın başlamasıyla, üretimi yapılan bitkilerde verim ve kalite kayıplarına 
neden olan hastalıklar daha çok dikkati çekmiştir. İklim koşullarının uygun olduğu dönemlerde 
şiddetli olarak ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle ürünün tamamen veya büyük oranda kaybı, 
açlık ve sefalete neden olmuş, bunun sonucunda çok sayıda insan ölmüştür. Bu nedenledir ki 
milattan 1000 yıl öncesine dayanan çok eski kitaplarda bile bitki hastalıklarına ve bunlara karşı 
ne yapılması gerektiğine değinilmiş ve insan hastalıkları kadar önemsenmiştir. M.Ö. 750 yılı 
civarında çıkan eski İncil’de bazı bitki hastalıklarından bahsedilmiş, daha sonra M.Ö. 470’li 
yıllarda Yunan’lı filozoflar Democritus ve Theophrastus bitki hastalıklarını ele alan yazılar 
yazmışlardır. Sonraki dönemde Roma’lılar tahıllarda salgınlar oluşturan pas hastalıkları 
yüzünden açlıkla savaşmış ve bu hastalıkları tanrıların gazabı olarak görmüşlerdir. Sonraları 
1600’lü yılların ortalarında mikroskobun keşfiyle hastalıklara neden olan mikroorganizmalar 
hakkında daha fazla bilgi açığa çıkarılmıştır. Bitki hastalıklarının insan yaşamı üzerindeki 
önemli etkisi, 1845 yılında İrlanda’da serin, nemli ve yağışlı geçen bir dönem sonrası şiddetli 
olarak ortaya çıkan ve tüm patates ürününü tahrip eden mildiyö hastalığında görülmüştür. Bu 
salgın sonunda İrlanda’da 1.5 milyon insan ölmüş, bir o kadarı da Kuzey Amerika’ya göç etmek 
zorunda kalmıştır. Günümüze kadar bitki hastalıkları ve bunların mücadelesine yönelik çok 
sayıda araştırma yapılmış ve önemli gelişmeler sağlanmıştır.  

3. Fitopatoloji Bilimi 
 

itopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Yunanca bitki 
anlamına gelen “phyton”, hastalık anlamına gelen “pathos” ve bilim anlamına gelen 

“logos” kelimelerinden türemiştir. Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız faktörleri, 

 

 
Şekil 12.2. Hıyar bitkisinde köşeli yaprak lekesi 

hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans adlı bakterinin neden olduğu köşeli 

yaprak lekeleri (Fotoğraf: G. Karaca) 
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hastalıkların ortaya çıkışını ve gelişimini, hastalanan bitkilerde ortaya çıkan fizyolojik ve 
morfolojik değişiklikleri, hastalık etmenleriyle hasta bitkiler ve çevrelerindeki diğer canlı ve 
cansız faktörler arasındaki ilişkileri, bitkileri hastalık etmenlerinden koruma yolları ile bitki 
hastalıklarının tedavi yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Fitopatoloji, bitki hastalıklarını 5 ana 
bölümde incelemektedir: 1. Simptomatoloji: Hastalık belirtilerini, 2. Etiyoloji: Hastalık 
sebeplerini, 3. Patoloji: Hastalık oluşumunu, 4. Epidemiyoloji: Hastalık salgınlarını ve 5. Hijyen 
ve Terapi: Bitkileri hastalıklardan koruma ve tedavi yöntemlerini ele alan bilim dalları olarak 
tanımlanmıştır.  

4. Bitkilerde Görülen Hastalık Belirtileri 
 

itkilerde hastalığa neden olan faktörlerin 
etkisiyle ortaya çıkan fizyolojik bozukluklar 

sonucu yapısal bazı değişiklikler meydana gelir. Bir 
bitkide, herhangi bir hastalık etmeninin etkisi sonucu, 
hastalığın belirli bir döneminde ortaya çıkan ve o 
hastalık için karakteristik olan belirtilerin tümüne 
birden “sendrom”, sendromu oluşturan belirtilerin her 
birine ise “simptom” denir. Simptomlar bitki hücre ve 
doku morfolojisinde meydana gelen değişiklikler 
dikkate alınarak 3 grupta ele alınır. Nekrotik 
simptomlar, hücre ve doku ölümü ile sonuçlanan 
belirtilerdir, ancak ölümden hemen önce ortaya çıkan 
sararma, solgunluk gibi belirtiler de bu grupta ele 
alınmaktadır. Nekrotik simptomlar arasında; sulanma, 
akıntı, yanıklık, lekeler, çökerten, kanser yaraları, 
çürüklük ve geriye doğru ölüm sayılabilir. 

Hipoplastik simptomlar, bitki organ ve dokularının tam olarak gelişememesi ve hastalıklı 
kısımların normalden daha küçük ya da açık renkli olması şeklindeki belirtilerdir. Cüceleşme, 

rozetleşme, 
etiolasyon, sarılık 
ve beyazlaşma, 

hipoplastik 
simptomlardır. 

Üçüncü grup olan 
hiperplastik 

simptomlar ise, 
bitkilerin doku ve 

organlarında 
normalin 

üzerindeki hücre 
bölünmesi veya 
büyümesi sonucu 
ortaya çıkan urlar 

 

 
Şekil 12.3. Kavun bitkisinde nekrotik solgunluk 

belirtisi (Fotoğraf: G. Karaca) 

B 

 

 
Şekil 12.4. Kiraz meyvelerinde çürüklük 

belirtisi (Fotoğraf: G. Karaca) 
 

 

 
Şekil 12.5. Agrobacterium tumefaciens 
isimli bakterinin gül bitkisinde neden 

olduğu kök boğazı uru (Fotoğraf: G. Karaca) 
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gibi aşırı veya anormal gelişmelerdir. Bitki dokularında normalin üzerindeki koyu veya anormal 
renklenmeler ile bazı organların zamanından önce veya olması gereken yer dışında oluşması da 
hiperplastik simptomlar arasında ele alınmaktadır. Ayçiçeği bitkilsinde çiçek organlarının yaprak 
haline dönüşmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. 

 

5. Bitkilerde Hastalık Oluşturan Faktörler 
 

itkilerde hastalık oluşturan faktörler iki grupta ele alınmaktadır. Birinci grubu paraziter 
olmayan yani cansız hastalık etmenleri oluşturmaktadır. Paraziter olmayan hastalık 

etmenleri, bitkilerin yaşamlarını sürdürdüğü ortamda bulunan ve bitki gelişimi için uygun 
olmayan koşullardır. Bunların neden olduğu hastalıklar geri dönüşümlüdür, yani hastalığa neden 
olan faktör ortadan kalktığında hastalık belirtilerinde iyileşme görülebilir. Ayrıca bu tip 
hastalıkların bitkiden bitkiye bulaşarak yayılması da söz konusu değildir, hastalığa neden olan 
faktör hangi bitkilerde etkiliyse belirtiler sadece o bitkilerde görülür. İkinci grupta paraziter yani 
canlı hastalık etmenleri yer almaktadır. Bitkilerde hastalık oluşumuna neden olan canlı etmenlere 
patojen denir. Bunların neden olduğu hastalık belirtilerinde etmen ortadan kalksa bile iyileşme 
söz konusu değildir. Ayrıca canlı etmenler kolaylıkla bitkiden bitkiye bulaşarak yayılırlar. 
Bitkilerde hastalık oluşturan faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

A- Paraziter olmayan (cansız) etmenler 
1. Atmosfer sıcaklığının düşük veya yüksek olması, 
2. Nispi nemin düşük veya yüksek olması,  
3. Yağışlar ve diğer atmosfer olayları, 
4. Işık azlığı ya da fazlalığı, 
5. Toprak sıcaklığının düşük veya yüksek olması, 
6. Toprak neminin düşük veya yüksek olması, 
7. Toprağın kimyasal özelliklerinin bitki gelişimi için uygun olmaması, 
8. Zararlı endüstriyel atıklar ve çevre kirliliği, 
9. Hatalı tarımsal uygulamalar, 

B- Paraziter (canlı) etmenler 
1. Prokaryotik patojenler (Bacteria) 
2. Ökaryotik patojenler (Fungi, Chromista, Protozoa)  
3. Virüs ve viroidler 

Bunların dışında bitkilerde verim ve kaliteyi düşüren diğer bir faktör de yabancı otlar ve 
çiçekli parazit bitkilerdir. Yabancı otlar tarım alanlarında kendiliğinden gelişerek kültür 
bitkisinin suyuna, besinine, ışığına ortak olur ve bitki gelişimini engellerler. Çiçekli parazit 
bitkiler ise kültür bitkisi üzerinde gelişerek suyunu ve besinini ondan alan bitkilerdir. 

6. Paraziter Olmayan (Cansız) Hastalık Etmenleri 
 

itkilerin sağlıklı olarak gelişebilmeleri için her türün kendi genetik yapısından 
kaynaklanan belirli gereksinimleri vardır. Tohumun çimlenebilmesi için toprağın belirli bir 

sıcaklıkta olması ve toprak içinde yeterince nem bulunması gerekir. Genç bitki toprak üzerine 
çıktıktan sonra yaprakların fotosentez yapabilmek için ışığa ihtiyacı vardır. Bitkinin 
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büyüyebilmesi için de topraktan yeterli miktarda su ve mineral madde alması gerekir. Toprak 
sıcaklığının ve neminin uygun olmaması, toprakta yeterince mineral madde bulunmaması gibi 
durumlarda bitkilerdeki fizyolojik faaliyetler aksayacağından bitki hastalanır. Hastalığa neden 
olan durumun süresine ve şiddetine bağlı olarak bitkilerde ortaya çıkan belirtiler bazen hafif 
şiddette seyreder ve durum düzeldiğinde bitki de iyileşebilir. Ancak bitki için olumsuz olan 
durum uzun süre şiddetli bir şekilde devam ederse bitkiyi ölüme kadar götürebilecek kadar 
şiddetli belirtiler görülebilir.  

6.1. Atmosfer sıcaklığının düşük veya yüksek olması 
 

itkilerin sıcaklık istekleri türlere göre değişmekle birlikte büyük bir kısmı 15-30°C 
arasındaki sıcaklıkları tercih ederler. Özellikle ilkbahar aylarında sıcaklığın ani olarak 

düşmesi sonucu tomurcuk veya çiçeklerde ve genç sürgünlerde ölüm, yapraklarda sararma, 
yaprak dökümü, bitkide genel bir cüceleşme görülebilir. Çok düşük sıcaklıklarda bitkilerin gövde 
ve dallarında kabuk çatlakları ya da kanserler oluşur. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda hücreler arası 
boşluklar ve hücre içindeki sıvıların donmasıyla hücre zarı parçalanır ve sulanma belirtisi ortaya 
çıkar. Sulanma çok soğuk dönemlerde kışlık sebzelerde yaygın olarak görülen bir belirtidir. 

Yüksek sıcaklıklarda ise bitki fizyolojisinde önemli rolleri olan bazı enzimlerin ve 
proteinlerin yapısı bozulur, bunlar işlevlerini yerine getiremeyince bitki fizyolojisinde 
aksaklıklar ortaya çıkar. Yüksek sıcaklıkta bitki hücrelerinin ani su kaybı sonucu protoplazmanın 
yapısı bozulur, hücre zarı yırtılır, hücre ölümleri meydana gelir. Ayrıca hücrelerde bazı toksik 
bileşikler oluşur. Tüm bunların sonucunda bitkilerin toprak üstü organlarında solma, kuruma, 
yanıklık gibi belirtiler görülür. 

6.2. Nispi nemin düşük veya yüksek olması 
 

itki gelişimi açısından nispi nem toprak nemi kadar önemli değildir. Fakat yüksek sıcaklık 
ve rüzgârla birlikte olduğunda nispi nem eksikliği de bitkilerde zararlı olabilir. Ani ve aşırı 

su kaybı yaprak uçlarında ve kenarlarında yanıklığa ve bitkinin genelinde solgunluğa neden olur. 
Yaprak, çiçek ve meyve dökümü olabilir. 

Yüksek nispi nemin ise bitkilerde doğrudan ve dolaylı zararları olabilir. Eğer orantılı 
nemle birlikte toprak nemi de fazlaysa, transpirasyon azalacağından bitki aldığı suyun fazlasını 
parankima hücrelerinde depolama yoluna gider. Bu hücreler uzayarak yaprakların alt yüzünde, 
dallarda, bazen de çiçek, meyve ve meyve saplarında “entümesans” denilen çıkıntıları 
oluştururlar. Yüksek nispi nemin dolaylı etkisi patojen enfeksiyonlarını teşvik etmesidir. Mildiyö 
etmenleri gibi bazı patojenler ancak çok yüksek nispi nem koşullarında enfeksiyon yapabilirler.  

6.3. Yağışlar ve diğer atmosfer olayları 
 
ağmur şiddetli yağdığında yaprak ve meyve dökümüne neden olabileceğinden bitkiler için 
doğrudan zararlıdır. Ayrıca hafif şiddette yağmur fungal ve bakteriyel patojenlerin 

yayılmasında ve bulaşmasında etkili olacağından bitkilere dolaylı olarak zarar verir. Hasada 
yakın dönemde yağan yağmur ekin hasadını geciktirir ve başaklarda fungus gelişimini teşvik 
ederek çürümeye neden olur. Meyvelerde ise özellikle olgunlaşma döneminde meyve 

B 

B 

Y 



Bölüm 12: Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları                                            Prof. Dr. Gürsel KARACA  
 

126 

çürüklüğüyle sonlanan kabuk çatlamaları görülür. Dolu, yaprak, çiçek ve meyvelerde yaralar 
açılmasına neden olur. Açılan yaralar patojenlerin girişini ve enfeksiyonu kolaylaştırır. Yoğun 
kar yağışı bitkiler üzerinde ağırlık yaparak kırılmalara neden olur. Ayrıca toprak üzerindeki kar 
örtüsü toprak sıcaklığını artırarak toprakta yaşayan patojenler için daha uygun bir ortam 
oluşmasına neden olur. Rüzgâr hastalık etmenlerini ve yabancı ot tohumlarını uzak mesafelere 
taşıyarak yayılmalarını sağlar. Şiddetli rüzgâr ise yaprak, çiçek ve meyve dökümüne, dalların 
kırılmasına, ekinlerin yatmasına neden olur. Yıldırım ise düştüğü alanda bulunan bitkilerde 
yanıklığa neden olur.  
 

6.4. Işık azlığı ya da fazlalığı  
 
itkiler fotosentez için ışığa gereksinim duyarlar. Işığın miktarı, kalitesi ve süresi bitkiler 
açısından önem taşır. Bitkiler 400-700 nm arasındaki ışık dalga boyunda fotosentez 

yapabilirler. Yapraklar mavi ve kırmızı ışığı absorbe ederler. Bitki türlerine göre ışıklanma süresi 
gereksinimi farklılık gösterir. Kısa gün bitkileri gün uzunluğu geceden daha kısa olduğunda 
çiçeklenebilir, aksi takdirde yeşil aksam gelişimine geçerler. Uzun gün bitkileri gün geceden 
daha uzun olduğunda çiçeklenebilirler. Nötr gün bitkilerinde ise gün uzunluğuna bağlı 
olmaksızın belirli gelişme dönemlerinde çiçeklenebilirler. Doğada bitkiler ışığı güneşten aldığı 
için ışık kalitesi ve süresi mevsime, günün saatine, iklim koşullarına ve bölgeye göre değişebilir. 
Bitkiler yeterince ışık alamadığında yeterli miktarda klorofil oluşamadığı için yaprakların doğal 
yeşil renkleri kaybolur, açık yeşil, sarı yapraklar oluşur. Bitki gelişimi geriler, boğum araları 
uzar, gövdeler incelir. Bazen yaprak ve çiçek dökümü olur.  Işık eksikliğinde ortaya çıkan bu 
sendroma “etiolasyon” denir. Örtü altı yetiştiricilikte, sık ekilmiş bitkilerde, meyve bahçelerinde 
ağaçlar altında yetiştiricilik yapıldığında veya evde yetiştirilen süs bitkilerinde ışık yetersizliğine 
bağlı etiolasyon görülebilir. Bu tip bitkiler zayıf geliştikleri için patojenlerin neden olduğu 
hastalıklara daha kolay yakalanırlar. 

Işık fazlalığının neden olduğu zarar bitkilerde sık görülen bir durum değildir. Ancak 
yüksek kesimlerde yapılan yetiştiricilikte, ultraviyole ışınlar yeterince süzülemediği için 
yapraklarda yanıklıklara neden olabilir. Ayrıca örtü altında düşük ışık koşullarına adapte olmuş 
fideler daha sonra açık alana şaşırtıldıklarında kloroplastlar zarar görerek özellikle üst 
yapraklarda sararma veya beyazlaşma görülebilir. 
 

6.5. Toprak sıcaklığının düşük veya yüksek olması  
 
tmosfer sıcaklığına bağlı olarak toprak sıcaklığı da değişiklik gösterir. Toprak sıcaklığının 
düşük olması çimlenmeyi ve bitki gelişimini geciktirir. Çok düşük sıcaklıklarda toprak 

içinde bulunan yumruların iç kısımlarında kararmalar meydana gelir, toprak içindeki suyun 
donmasıyla kökler sıkışarak kopar, kök hücreleri arasındaki ve içindeki sıvılar donar. Böyle 
bitkiler canlı etmenlerin saldırısına daha duyarlı olurlar. Toprak sıcaklığının yüksek olması bitki 
fizyolojisinde görev alan bazı enzimlerin aktivitesini olumsuz etkileyebilir. Toprak içinde 
bulunan bitki organları kökler olduğu için bunlar görev yapamaz hale gelir, bitkinin su ve besin 
alımında aksamalar ortaya çıkar. Toprak sıcaklığının düşük ya da yüksek olması toprak içinde 
bulunan mikroorganizmalar açısından da önemlidir. Bunlar için uygun olmayan sıcaklıklarda 
yoğunlukları azalır. Eğer yoğunluğu artan mikroorganizmalar bitki patojeni ise bitkiler için 
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olumsuz bir durum ortaya çıkar. Aksine toprak sıcaklığı patojenlerle rekabet eden yararlı 
mikroorganizmalar için uygunsa bunların yoğunluğu artarak patojenler baskı altına alınır. 
 

6.6. Toprak neminin düşük veya yüksek olması  
 
itki gelişimi için en önemli faktörlerden biri toprak nemidir. Toprağın su ve hava içeriği 
birbiriyle ve toprak yapısıyla ilişkilidir. Bitkilerin sağlıklı gelişebilmesi için toprakta 

yeterli miktarda su ve havanın olması gerekir. Toprağın susuz kalması yani kuraklık, ya da 
toprakta fazla miktarda su bulunması nedeni ile hava kapasitesinin düşmesi bitkilerde 
hastalıklara neden olur. Kumlu toprakların su tutma kapasiteleri düşüktür, verilen su kısa sürede 
toprağın alt tabakalarına geçer. Bu tip topraklarda bitkiler su azlığından dolayı zarar görebilirler. 
Yapraklarda renk açılması, solgunluk ve zamanla kuruma olur. Bitkiler zayıf gelişir, yaprak, 
çiçek ve meyve dökümü olur. Kuraklık devam ederse bitkiler ölür. Ağır, killi topraklarda ise su 
tutma kapasitesi yüksektir. Bu tip topraklarda havalanma az olduğu için kökler yeterince hava 
alamaz, topraktaki patojenlerin de etkisiyle çürür. Bitkinin üst kısmına su ve besin iletimi 
durduğu için bitkiler zayıf gelişir ve hastalıklara duyarlı hale gelirler. Toprak suyu fazla iken 
atmosfer neminin de yüksek olması bitkilerde transpirasyonu azaltır, topraktan alınan fazla suyu 
kaybedemeyen bitkiler bunu depolama yoluna gider, genellikle gövdede veya yaprakların alt 
yüzeyinde damarlar boyunca yeşilimsi beyaz, daha sonra kahverengileşip mantarsı bir yapıya 
dönüşen şişkinlikler oluşur. Bunlara “entümesans” denir. Bu durum daha çok evlerde ya da örtü 
altında yetiştirilen ve aşırı sulanan bitkilerde görülür.  
 

Toprağın suyu ve havası toprak içindeki mikroorganizmalar için de önemlidir. Suyun çok, 
havanın az olduğu koşullarda, anaerobik mikroorganizmaların yoğunluğu artar, bunların 
faaliyetiyle toprakta bitkiler için toksik bileşikler oluşur. Oksijen azlığı nedeniyle zarar gören 
hücre zarları seçici geçirgenliklerini kaybettiği için toksik bileşikler bitkiler tarafından alınır ve 
bitkiler zarar görür. Yapraklar sararır ve dökülür, kökler kahverengileşir.  
 

6.7. Toprağın kimyasal özelliklerinin bitki gelişimi için uygun olmaması  
 
oprakta anyon veya katyon halinde çok sayıda element bulunur. Bunların bazılarının az, 
bazılarının daha fazla bulunması toprağın asit ya da alkali karakterde olmasına neden olur. 

Bitkiler genellikle 4-8 arasındaki pH aralığında iyi gelişirler. Asidik topraklarda mineral tuzlar 
yüksek oranda çözündükleri için bitkilerin ihtiyacı olan besinlerin alımını engeller ve besin 
noksanlığı belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olurlar. Örneğin asidik topraklarda bakır ve 
manganın fazla olması demirin bitki tarafından alımını önler ve demir noksanlığına neden olur. 
Toprağın asit ya da alkali karakterde oluşu toprakta bulunan mikroorganizmalar açısından da 
önemlidir. Bakteriler nötr veya hafif alkali toprakları, kök çürüklüğü etmeni Pythium spp. alkali, 
lahana kök uru etmeni Plasmodiophora brassicae ise asidik toprakları tercih ederler.  
 

Bitkiler de tüm canlılar gibi büyüme ve gelişme için besine ihtiyaç duyar ve besin 
elementlerini kökleriyle topraktan alır ve iletim demetleriyle toprak üstü kısımlara iletirler. Azot, 
fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt gibi bitkilerin fazla miktarda gereksinim 
duyduğu elementlere “makro elementler” denir. Bunlar genellikle topraklarda yeterli miktarda 
bulunmadıklarından gübre olarak verilmeleri gerekir. Aksi takdirde bitkilerde besin maddesi 
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noksanlığı belirtileri ortaya çıkar. Örneğin azot noksanlığında bitkilerin alt yapraklarından 
başlayan sararma tipik bir belirtidir. Fosfor noksanlığında yapraklarda daha koyu renklenme, 
sürgünlerde dik ve köklerde zayıf gelişme görülür. Potasyum noksanlığında boğum araları 
kısalır, yaprakların kenar ve uç kısımlarında kahverengileşme olur. Kalsiyum noksanlığının bazı 
bitkilerde çok tipik belirtileri vardır. Bunlardan en yaygın olanı domateslerde meyvelerin dip 
kısımlarında oluşan siyah renkli çürüklüklerdir. Bu belirtiye “çiçek burnu çürüklüğü” denir. 
Kalsiyum noksanlığı elma meyvelerinde de “acı çürüklük” denilen belirtiye neden olur. Demir, 
bakır, bor, mangan, çinko, molibden ve klor gibi bitkilerin daha az miktarlarda gereksinim 
duyduğu elementlere ise “mikro elementler” denir. Bunlardan özellikle demir noksanlığı kireçli 
topraklarda yaygın olarak görülmektedir. Yapraklarda damarların yeşil kalarak damar aralarının 
sararması demir noksanlığının tipik belirtisidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.8. Zararlı endüstriyel atıklar ve çevre kirliliği  

 
tmosferde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında da karbondioksit, su 
buharı ve diğer gazlar bulunmaktadır. İnsanların ısınma, enerji üretimi gibi değişik 

aktiviteleri sonucunda azot oksitleri, hidrojen florür, kükürt dioksit, ozon, peroksiasilnitratlar 
gibi çeşitli gazlar atmosfere karışmakta ve normal gaz oranları bitkilere zarar verecek şekilde 
değişmektedir. Gaz halindeki bu kirleticiler dışında asit yağmurları gibi sıvı, ve bor partikülleri, 
çimento tozları, demir oksit, kurşun, yol tozları gibi çeşitli partikül halindeki kirleticiler 
atmosfere karışarak bitkilerde zarara neden olurlar. Söz konusu gaz, sıvı veya katı haldeki 
kirleticilerin etkisiyle bitkilerde yaprak yanıklıkları, yaprak dökümü, gelişme geriliği gibi gözle 
görülür belirtiler ortaya çıkar. Belirtilerin şiddeti, kirleticinin dozuna, bitkinin maruz kalma 
süresine ve ışık şiddeti, nispi nem, toprak nemi, sıcaklık ve diğer kirleticilerin varlığına bağlı 
olarak değişir. Birden fazla kirletici bir arada bulunduğunda değişik şekilde etkileşim 
gösterebilirler. Bazen birlikte etkileri, etkilerinin toplamına eşit olabilir ki, buna eklemeli etki 
denir (EAB = EA + EB). Bazen de birlikte etkileri, etki toplamından daha fazla olur, buna 
sinerjitik etki denir (EAB > EA + EB). Eğer birlikte etkileri etki toplamından daha az olursa 
bunlar arasında antagonistik etkileşimden söz edilir (EAB < EA + EB).  

 

 
Şekil 12.6. Elmada kalsiyum 

noksanlığının neden olduğu acı çürüklük 
belirtisi (Fotoğraf: G. Karaca) 

 

 

 
Şekil 12.7. Kiraz ağacında demir noksanlığı 

belirtileri (Fotoğraf: G. Karaca) 

A 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

129 

Dünyada ve ülkemizde zararı en fazla görülen kirletici gaz kükürt dioksittir (SO2). Fabrika 
bacalarından (bakır, gübre, demir-çelik, kurşun-çinko, petrol arıtım, deri işleme, kâğıt vs.) içten 
yanmalı motorlardan kaynaklanır. Klorofilin parçalanmasına neden olarak fotosentezi engelleyen 
bu gaza birçok bitki hassastır ve düşük yoğunluklarda yapraklarda sararma, yüksek olunca da 
damarlar arasındaki alanda beyazlaşma görülür. Ozon gazı stratosferde doğal olarak bulunur. 
Ancak otomobil eksozlarından ve diğer içten yanmalı motorlardan çıkan NO2, güneşin 
ultraviyole ışınlarının etkisiyle oksijenle reaksiyona girerek ozonu meydana getirir ve atmosferde 
ozon miktarının artması bitkilere zarar verebilir. Ozon gazı stomalardan girerek hücrelerin 
ölümüne ve yapraklarda beyaz lekelerin oluşmasına neden olur. Ozonun oluşumu sırasında açığa 
çıkan NO, otomobil eksozlarından çıkan tam yanmamış hidrokarbonlarla birleşerek bitkiler için 
toksik olan peroksiasilnitratları meydana getirir. Bunların da stomalardan girmesiyle yaprakların 
mezofil hücrelerindeki protoplastlar çöker ve bu kısımlara hava dolar. Bu hava boşlukları 
yaprakların gümüş gibi grimsi bir renge bürünmesine neden olur. Sobalardan ya da içten yanmalı 
motorlardan çıkan azot oksitleri ise yapraklarda renk açılmasına ve gelişme geriliğine neden 
olur.  

 
Çeşitli faktörlerin etkisiyle atmosferde biriken kükürt dioksit ve azot dioksit rüzgârla uzak 

mesafelere taşınır ve havadaki su buharıyla birleşerek sülfürik ve nitrik asitlere dönüşerek asit 
yağmurları şeklinde bitkilere zarar verirler. Asit yağmurları hem bitkinin hem de toprağın 
kimyasal yapısını değiştirerek bitkilerde yanıklık ve kurumalara neden olur.  

Partikül halindeki kirleticilerden en yaygın olanlar; çimento fabrikalarından çıkan çimento 
tozları, kireç ocaklarından çıkan kireç tozları, kurşun ve bor partikülleri, mozaik fabrikaları 
tozları ve yol tozlarıdır. Bunlar bitkilerin yeşil aksamı üzerini kaplayarak fotosenteze ve 
transpirasyona engel olurlar. 
 

6.9. Hatalı tarımsal uygulamalar 
 
itkisel üretim sırasında ya da sonrasında, ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte 
yapılan çeşitli hatalı uygulamalar, bitkilerde ya da onlardan elde edilen ürünlerde 

hastalıklara neden olarak verim ve kaliteyi düşürmekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Hatalı uygulamalar bazen tohumun ekilmesi aşamasında başlar. Tohumların çok erken veya geç 
bir dönemde, aşırı sık ya da seyrek, çok derine ya da yüzeye ekilmesi çimlenmede gecikmeye, 
zayıf gelişmeye neden olabilir. Sonrasında sulama, gübreleme ve gerekli bakım işlemlerinin 
uygun zamanda, dozda ve şekilde yapılmaması bitki gelişimini olumsuz etkiler. Budamanın 
uygun zamanda yapılmaması ve budama yaralarının uygun bir şekilde kapatılmaması 
patojenlerin buralardan girişine ve hastalık oluşumuna neden olur. Pestisitlerin uygun zamanda 
ve dozda kullanılmaması da bitkilerde zarara neden olur. Ayrıca bunların karışım durumları, 
topraktaki kalıcılıkları ve uygulama sırasındaki iklim koşulları da dikkate alınmalıdır. Örneğin 
hormon etkili herbisitlerin rüzgârla uygulama alanı dışına taşınması kültür bitkilerinde yaprak 
deformasyonuna neden olur. Benzer şekilde kükürtlü fungisitlerin 30°C'nin üzerindeki yüksek 
sıcaklıklarda uygulanması da bazı duyarlı bitkilerde toksik etki yapar. Hasattan sonra ürünün 
uygun olmayan koşullarda depolanması da ürünün depo ömrünü ve pazar değerini azaltır ve 
kayıplara neden olur.  
 
 

B 



Bölüm 12: Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları                                            Prof. Dr. Gürsel KARACA  
 

130 

KAYNAKLAR 
 
Agrios, G. N., 2005. Plant Pathology. Fifth Edition. Elsevier Academic Press, San Diego, California, 922 pp. 
Anonymous, 1985. Plant Physiological Disorders. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Reference Book, 

223, Her Majesty’s Stationary Office, London, 83 pp.  
Bould, C., Hewitt, E. J. & Needham, P., 1983. Diagnosis of Mineral Disorders in Plants. Volume 1. Principles. 

Robinson, J.B.D. (Ed.), Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Agricultural Research Counsil, Her 
Majesty’s Stationary Office, London, 170 pp. 

Lucas, G. B., Campbell, G. L.& Lucas, L .T., 1992. Introduction to Plant Diseases: Identification and Management. 
Second Edition. Van Nostrand Reinhold, New York, 364 pp. 

 

 

 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

131 

 

 
Bölüm 13: 

Prokaryotik Bitki Patojenleri 
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Giriş 

akteriler, zararları ve yararları olan mikroorganizmalardır. Bakteriler gıdalarda 
bozulmalara sebep olurlar. Bakterilerin en önemli zararlarından birisi tarımsal ürünlerde 

hastalıklara neden olarak ekonomik kayıplara sebep olmalarıdır. Bakterilerin yararları, havadaki 
serbest azotu toprağa ve bitkiye bağlamak suretiyle toprak verimliliğini arttırır, gıda 
teknolojisinde kullanılır, sanayide asit ve alkol eldesinde kullanılır, ölü bitkisel ve hayvansal 
artıkları parçalar, çevre kirliliğine sebep olan kirleticilerin etkilerini azaltır, biyoteknoloji ve 
moleküler biyoloji alanında kullanılırlar. Azot fikse eden Rhizobium spp. bitkilerle ortak 
yaşamak suretiyle atmosferde %78 oranında bulunan moleküler azotu toprağa bağlamaktadır. 
Streptomyces spp. gibi Actinomycetes sınıfı içerisinde yer alan bakteriler antibiyotik üretir, 
toprakta yaşayarak toprağın kendine has kokusunu verilerler. 

Bakteriyoloji Biliminin temelleri 1860-1880 yılları arasındaki dönemde, Louis Pasteur 
tarafından atılmıştır. Daha sonra Robert Koch (1843-1910)’un yaptığı çalışmalarla bakteriyoloji 
bilim dalında büyük ilerleme sağlanmıştır. Günümüzde fitopatoloji’de hastalık etmenlerinin 
tanısında "Koch Postülatları" adı verilen yöntemler ilk defa Koch tarafından ortaya konmuştur. 
Koch Postülatlarının aşamaları aşağıdaki gibidir; 

1. Mikroorganizma hastalığın her aşamasında bulunmalıdır. 

2. Mikroorganizma, hastalıklı konukçudan izole edilmeli ve saf kültür halinde geliştirilmelidir 
(İzolasyon). 

3. Mikroorganizmanın saf kültürü sağlıklı ve duyarlı konukçuya inokule edildiği zaman hastalık 
tekrar meydana gelmelidir (İnokulasyon). 

4. Mikroorganizma, yapay inokulasyon sonrası konukçudan tekrar izole edilebilmeli 
(Reizolasyon). 

Bu alandaki en önemli gelişmelerden birisi de “Gram” isimli araştırıcının, 1884 yılında 
dokulardaki bakterilerin metilen mavisi ile boyanıp, potasyum iyodür solüsyonu ile işlem 
gördükten sonra, boyanın bazı bakterilerde alkol tarafından kolayca uzaklaştırılmasına karşın, 
bazı bakterilerde kaldığını gözlemiştir. Bu gözlemleri sonucunda araştırıcı, Gram boyamada 
gösterdikleri reaksiyona göre bakterilerin Gram Pozitif ve Gram Negatif olmak üzere 2 genel 
gruba ayrılabileceğini tespit etmiştir. 
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A.B.D.’de Ilinois Üniversitesi’nden T. J. Burrill, 1878-1884 yılları arasında yaptığı 
çalışmalarla armut ağaçlarında ateş yanıklığına bir bakterinin neden olduğunu ortaya koymuştur. 
Daha sonra, bu bakteri Erwinia amylovora olarak isimlendirilmiştir. İşte, Fitobakteriyoloji 
“Burrill” adlı araştırıcının ateş yanıklığını tespit ederek bakterilerin bitkilerde hastalıklara neden 
olduğunu ortaya koymasıyla anlam kazanmıştır. Bugün çok sayıda bakteri türünün bitkilerde 
hastalıklara neden olduğu saptanmıştır. Bunlardan bazılarının çok sayıda pathovarı, yani değişik 
konukçularda hastalık oluşturan ırkları vardır. Bakteriler dünyasında, Gram pozitif ve Gram 
negatif olanların yanı sıra Mollicutes sınıfı içerisinde Phytoplasma ve Spiroplasma sp. yer alır.  

1. Bakterilerin Genel Özellikleri  
 

akteriler klorofilsiz, plastidleri ve gerçek 
hücre çekirdekleri bulunmayan, tek hücreli, 

mikroskobik özellikte mikroorganizmalardır. 
Prokaryotik canlılar içerisinde yer alan bakteriler, 
ökaryotik canlılarla büyüklük bakımından 
kıyaslanacak olursa bunların mitokondrileri kadar 
büyüklüktedir. Bakterilerin morfolojik olarak 
hücre yapıları küresel (coccus), çubuksu 
(bacillus), virgül (vibrio) ve spiral (spirillum) 
şeklindedir. Bitkilerde hastalık yapan bakterilerin 
büyük bir kısmı çubuk şeklinde, spor 
oluşturmayan, yaklaşık 0.5-3.5 µm uzunluk ve 
0.3-1.0 µm çapında bakterilerdir. Bakteriler besi 
yerlerinde kültüre alınıp çoğaltılabilir. Bakteriler 
kültür ortamında gözle görülebilir koloni 
oluşturulurlar. Bakterilerinin oluşturdukları 
koloniler besi ortamına ve bakteri türüne bağlı olarak farklı renk ve şekillerde olabilirler. 

Bakterilerde genetik materyal hücre içinde dağınık haldedir. Bakteriler heterotroftur yani 
beslenmeleri için organik maddelere ihtiyaç duyarlar. Bütün bitki patojen bakterileri saprofit 
yaşama yeteneğine sahiptir yani ölü organik materyallerde yaşamlarını sürdürebilirler. Bakteriler 
nötral ya da hafif alkali ortamlarda (pH= 7.0-7.2) beslenirler. Bakteriler eşeysiz olarak ürer ve 
çoğalmaları ikiye bölünme yoluyla gerçekleşir. 

Bir bakteri hücresi üç ana kısımdan oluşur. Hücre içi yapılar, hücre duvarı ve hücre dışı 
yapılardır. İç kısımda, stoplazmik zar, stoplazma, kromozom, endospor, depo maddeleri, 
ribozom, plazmid bulunur. Kamçı, kapsül ve pili (fimbria) ise dış yapılar olarak bilinir. 
Stoplazmik zar bazı enzimleri içerir ve bunlar solunum, aktif taşıma, kamçı hareketi ve hücre 
bölünmesinde görev alırlar. Sitoplazmik zarla çevrili yarı akışkan özellikteki sitoplazmanın %80 
su ve %20 çözülmüş veya dağılmış kromozom, ribozom granülleri, enzim ve koenzimler, 
metabolik ürünler, proteinler, lipitler, karbonhidratlar ve inorganik iyonlardan oluşmaktadır. 

 

B  

 
Şekil 13.1. Bakteri şekilleri. Cocci (Küresel), 

Bacillus (Çubuksu), Spirochaetes (Spiroket), Vibrios 
(Virgül şekilli), Spirilla (Spiral) 

(https://www.dreamstime.com/stock-illustration-types-bacteria-
basic-morphological-common-infecting-human-vector-illustration-

classified-groups-according-to-their-image71988965) 

 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-types-bacteria-basic-morphological-common-infecting-human-vector-illustration-classified-groups-according-to-their-image71988965
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-types-bacteria-basic-morphological-common-infecting-human-vector-illustration-classified-groups-according-to-their-image71988965
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-types-bacteria-basic-morphological-common-infecting-human-vector-illustration-classified-groups-according-to-their-image71988965
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Bakteri hücresi cok az sayıda organel içerir. 
Sitoplazma içerisinde dağılmış şekilde bulunan 
bakteriyel kromozom çift iplikli DNA’nın güçlü bir 
halkasıdır. Bazı bakterilerde kromozoma ilaveten bir 
veya daha fazla sayıda küçük dairesel şekilde DNA 
molekülleri bulunur. Üreme esnasında kendini 
kopyalayabilen bu DNA moleküllerine “plazmid” denir. 
Bazı bakteriler sitoplazmaları içinde ekstrem çevre 
koşullarına dayanıklı sporlar oluştururlar. Bu sporlara 
“endospor” denir. 

Hücre duvarı bakteri hücresinde, sitoplazmik zar ile 
kapsül arasında bulunur. Hücreye şekil verir, hücreyi 
ozmotik basınca karşı korur ve hücreyi olumsuz çevre 
koşullarından korur. Kalınlığı Gram (-)’te 10-15 nm, 
Gram (+)’te 20-80 nm’dir. 

Hücre 
duvarı, hücre 
hacminin 
yaklaşık %25’ini 
kapsamaktadır. 
Değişik 
polipeptitlerden 
oluşmuştur. 
Hücre duvarı 
ayrıca bakteri 
hücresine özel 
şeklini veren ve 
bu şekli yaşamı boyunca koruyan yapıdır. Besin maddelerinin hücre içine girişini, artık 
maddelerin ve enzimlerin ise çıkışını sağlar. Hücre duvarının dış kısmında “flagellum (kamçı)” 
(ç.: flagella) ve “pili” adı verilen yapılar bulunur. Kamçıları sayesinde bakteriler düz ya da 
titreme şeklinde hareket edebilirler. Spiral şeklindeki bakteriler ise dönme hareketi yaparlar. 
Kamçıların çıkış yeri ve kamçı sayısı bakımından bakteriler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Bazı bakterilerde kamçı hücrenin bir tarafında (monopolar), bazılarında her iki ucunda (bipolar) 
tek veya çok sayıda bulunur. Bazılarında ise hücrenin değişik noktalarından (peritrik) çok sayıda 
kamçı çıkmaktadır. 

Gram negatif bakteri cinsleri, Erwinia, Pseudomonas, Ralstonia, Xanthomonas, 
Agrobacterium, Xylella; Gram pozitif bakteri cinsleri ise Clavibacter, Streptomyces’dir. 

 

 
Şekil 13.2. Bakterilerde hücre yapısı 

(https://micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html) 

 

 
Şekil 13.3. Gram pozitif ve negatif bakterilerde hücre duvarı yapısı 

(https://cen.acs.org/articles/93/web/2015/04/New-Spin-Old-Gram-Stain.html) 
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1.1. Koloni özellikleri 
 

 

akteriler katı besi yerlerinde kültüre alınıp çoğaltılır. 
Bakterilerin kültür ortamında koloni denilen gözle 

görülebilir kitleler oluştururlar. Bakterilerinin oluşturdukları 
koloniler besi ortamına ve bakteri türüne bağlı olarak farklı renk 
ve şekillerde olabilirler. 

 

 

 

1.2. Bakterilerde Üreme ve Çoğalma 
 

akterilerde üreme eşeysiz tipte ve ikiye bölünmek suretiyle olur. Sitoplazma zarı hücrenin 
orta kısmından içeri doğru çöküntü oluşturur ve sitoplazma ortadan ikiye ayrılır. Zarın her 

iki tarafında hücre duvarını oluşturacak maddeler sentezlenir ve bu işlem tamamlanınca iki hücre 
ayrılır. Hücre duvarı ve sitoplazmada bu olaylar gerçekleşirken, hücre DNA’sı da kendi 
benzerini meydana getirir ve iki bakteri hücresi ayrılmadan önce her biri bir hücre içinde yer alır. 
Aynı şekilde sitoplazmada bulunan plasmidler de çoğalarak her iki hücreye eşit olarak dağılırlar.  

Bakterilerde üreme çok hızlı bir şekilde olur. Bazı bakteriler her 20-30 dakikada bir 
bölünürler. Üreme hızı bakterinin bulunduğu ortamın besin içeriğine, sıcaklık ve pH gibi çevre 
koşullarına bağlıdır. Ortam ve besin uygun olduğunda bakteriler çok kısa bir sürede geometrik 
bir artış göstererek başlangıçtaki sayılarının kat kat üzerine ulaşırlar. 

1.3. Bakteriyel Hastalıkların Bitkiye Girişi ve Yayılması 
 

akterilerin bitki içine girişi yaralardan (böcek, nematod, fungus yaraları, rüzgâr ve dolu 
yaraları, budama yaraları vd.), doğal açıklıklardan (stoma, hidadot, lentisel) ve 

kitinleşmemiş organlar olan çiçekten olabilmektedir. Toprakta bulunan bazı bakteriler ise henüz 
kitinleşmemiş kılcal kök uçlarından da girebilirler.  

Bakteriler bitki dokusu içine girdikten sonra bitki özsuyu ya da hücreler arasındaki su 
içinde yüzerek konukçunun değişik kısımlarına taşınabilirler. 

Bakterilerin taşınması genel olarak yağmur veya sulama suyu ile olur. Hastalıklı bitki 
dokularından nemli koşullarda kitle halinde çıkan bakteriler, damlayan yağmur suyunun 
sıçraması ile değişik bitki organlarına ya da yakındaki bitkilere taşınırlar. Bakteriyel akıntı kuru 
havalarda bitki dokusu üzerinde kuruyarak sert bir yapı kazanır. Çok sayıda bakteri hücresi 
içeren bu yapı rüzgâr yoluyla taşınarak değişik bitkilere ulaşabilir, nemli koşullarda yumuşar ve 
bakteri hücreleri aktifleşir.  

 

 
Şekil . 13.4. Besi yeri üzerinde 

farklı özellikte koloniler (Fotoğraf: 
H. Özgönen Özkaya) 

 

B 

B 
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Bakteriler bitki içerisinde girdikten sonra hücreler arası boşluklara yerleşir. Gözle görülür 
belirtiler oluşması için inkübasyon süresi geçmesi gereklidir. İnkübasyon süresinin sonunda bitki 
dokularında fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler olur. İnkübasyon döneminde bakteri 
hastalık oluşturma yeteneğini güçlendiren enzim ve toksinler üretir ve bu sayede belirtilerini 
oluşturur. Bakteriler bazen simptom oluşturmadan bitkide latent (uyku) dönemde kalabilir. 
Bakteriler lokal veya sistemik enfeksiyon oluştururlar. 

Hastalık yetiştirme alanına üretim materyali (tohum, yumru, soğan, çelik, fide, fidan) ile 
geldikten sonra yakındaki bitkilere taşınması ve kısa mesafelere yayılma gerçekleşir. Bu yayılma 
yolları; toprak, sulama suyu, yağmur, rüzgâr, böcekler ve insanlardır.  

Kısa mesafeli yayılma kültürel işlemler esnasında kullanılan alet ve ekipman (budama 
makasları, bıçaklar, kazma, kürek, traktör vb.) aracılığıyla olmaktadır. 

Bakteriler kötü koşulları düşük populasyonlarda üretim materyalinde, bitkinin çeşitli 
kısımlarında, toprakta, bitki artıklarında geçirebilirler. Bunun yanısıra bakteriler çeşitli makine 
ve işleme aletlerine yapışarak yayılırlar. Ara konukçulara ya da konukçu olmayan bitkilerde 
epifitik (bitki üzerinde yaşam) olarak yaşamlarını devam ettirirler. Örneğin; Pseudomonas 
syringae pv. syringae (Bakteriyel kanser) çevredeki bitkilerde veya yabancı otlarda epifitik 
olarak yaşayabilir ve koşullar iyileşince konukçu bitkiyi tekrar hastalandırır. 

Bakterilerin oluşturduğu eksudatlara (bakteriyel akıntı, ooze) konan böcekler, arılar, kuşlar 
hastalığı yeni alanlara taşıyabilmektedir. Örneğin; Erwinia amylovora (elma ve armutta ateş 
yanıklığı) göçmen kuşlarla Amerika kıtasından Avrupa kıtasına geçmiştir. Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus ise paketleme materyaline yapışarak kilometrelerce uzağa 
taşınabilir. 

Bitki bakteriyel patojenler bir mevsimden diğerine tohum, bitki artıkları, toprak, epifitik 
olarak bitkilerde, enfekteli bitkilerde ve yabancı otlarda barınarak geçerler. 

1.4. Bakteriyel Hastalık Belirtileri 
 

 atojen bakteriler bitkilerde çok farklı belirtiler 
oluşturabilmektedirler. Bakteriyel hastalıkların meydana 

getirdiği belirtiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

1. Değişik bitkilerde yaprak ve meyve lekesine yol 
açarlar. Lekeler kloroz ve nekroz şeklinde olabilir. 

2. Bitki dokularında çürüklük oluştururlar. Gelişmeleri 
sırasında pektolitik enzim salgılayan bakteriler bitkilerin 
gövde, yumru, soğan, meyve gibi etli ve sulu organlarında 
yumuşak çürüklük oluştururlar. 

3. Solgunluk belirtileri oluştururlar. İletim demetlerinde 
çoğalan bakteriler bitkilerde solgunluk, genel sararma, gelişme 
geriliği gibi belirtiler oluştururlar. 

P  

 
Şekil 13.5. Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria’nın domateste neden 

olduğu bakteriyel leke 
(http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/to

matoes/diseases-and-disorders/bacterial-
spot.html) 
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4. Bitki organlarında kayıplar meydana gelir. 

5. Birçok bakteri ise bitki hücrelerinin ölümüne neden olarak yanıklık, kanser yarası gibi 
nekrotik belirtiler oluşturur 

6. Bakteriyel akıntı (ooze) ya da eksüdat oluşumu 

7. Doku 
anormallikleri (ur, saçak 
kök, yassılaşma) 
oluştururlar. Bazı bakteriler 
gelişmeleri sırasında 
sentezledikleri hormon 
etkili kimyasallarla bitki 
hücrelerini aşırı bölünmeye 
teşvik ederek, değişik bitki 
kısımlarında ur oluşumuna 
neden olurlar. Ör.; Agrobacterium tumefaciens, Rosaceae 
familyasındaki meyve 

ağaçlarında ur 
oluştururken, 
Pseudomonas 

savastonoi pv. 
savastanoi 

zeytinde ur 
oluşturur. 

8. Uyuz 
belirtileri 

oluştururlar. 

9. Fitoplazmalar ise konukçuları olan bitkilerde genel 
olarak sararma, bronzlaşma, sürgünlerde çalılaşma, boğum 

aralarının kısalması ve yaprakların küçülmesi gibi belirtiler oluştururlar. 

 

Bazı önemli bitki bakteri hastalıkları: 

Erwinia amylovora: Elma ve armutta ateş yanıklığı 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: Domateste 

bakteriyel solgunluk 
Ralstonia solanacearum: Solanaceae familyası ve süs bitkilerinde 

solgunluk 
Pseudomonas syringae pv. tomato: Domateste bakteriyel benek 
Pectobacterium caratovora subsp caratovora: Yumuşak çürüklük 
Agrobacterium tumefaciens: Meyve ağaçlarında kökboğazı uru 
Streptomyces scabies Patates uyuzu 

 

 
Şekil 13.6. Domateste bakteriyel 
kanser ve solgunluk (Clavibacter 

michiganensis ssp. 
michiganensis) 

(https://www.forestryimages.org/browse/d
etail.cfm?imgnum=5368890) 

 

 
Şekil 13.7. Bakteriyel kanser (Fotograf: H. 

Özgönen Özkaya) 

 

 
Şekil 13.8. Bakteriyel eksüdat (ooze) 

(https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs. 
cornell.edu/dist/7/7077/ files/2016/08/Fire-blight-

Fruit-1sjcb9l.png) 

 

 
Şekil 13.9. Zeytinde dal kanseri (Fotograf: H. 

Özgönen Özkaya) 

 

 
Şekil 13.10. Streptomyes scabies 

(Patates uyuzu) (Fotograf: H. 
Özgönen Özkaya) 
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2. Fitoplazmalar 
 

itoplazmalar hücre duvarı olmayan pleomorfik prokaryotlar olup bakterilerden daha küçük 
canlılardır (Candidatus phytoplasma). Fitoplazmalar Mollicutes sınıfına aittir. 

Fitoplazmalar ilk defa 1967’de keşfedilmiş ve mikoplazma benzeri organizmalar (MBO) olarak 
adlandırılmıştır. 1994 yılında yeniden fitoplazma olarak isimlendirilmişlerdir. Hücreleri 0.01 µm 
kalınlığında bir sitoplazma zarıyla çevrilidir. Büyüklükleri 0.1-1.0 µm arasında değişir. 
Sitoplazma içerisinde çift iplikçili bir DNA’sı ve ribozom’ları vardır. Bitkilerde floem dokusu 
içinde gelişmektedirler. Bitkilerde floemde beslenen böceklerle taşınırlar. Laboratuar 
koşullarında kültüre alınması çok zordur ancak çok özel bazı ortamlarda geliştirilebilirler. 
Bunların bir kısmı obligat parazit olup konukçu bitkilerde sararma, cadısüpürgesi gibi 
simptomlara sebep olurlar. Palmiyelerdeki letal ya da ölümcül sararma fitoplazma sebebidir. 
Zamanında, Güney Florida’daki palmiye ağaçlarında ciddi zararlara sebep olmuştur. 
Fitoplazmalar cüce ağustos böcekleri ve pysillidler ile taşınırlar. 

Önemli bitki fitoplazma hastalıkları:  

-Domates ve patateste Stolbur: İri tomurcuk 

-Apple proliferation (AP), yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında yapraklarda genişleme  

-Pear Decline (PD), sert çekirdekli meyvelerde geriye ölüm 

-Susamda phyllodi 

 

3. Bitki Bakteri Hastalıklarının Mücadelesi 
 

itki bakteri hastalıklarının mücadelesi oldukça zordur. Mücadelesinde genel olarak 
karantina, hijyen, kültürel mücadele, dayanıklı çeşit, biyolojik mücadele ve kimyasal 

mücadele uygulanmaktadır. Bakteriyel hastalıklarla mücadele yöntemleri ana hatlarıyla aşağıda 
maddeler halinde sıralanmıştır. 

1. Sağlıklı bitkisel üretim materyali (tohum, çelik, fide, fidan, soğan, yumru) kullanmak. 
2. Hastalıktan ari yetiştirme ortamı kullanmak.  
3. Hastalıklı bitki artıklarının ortamdan uzaklaştırılıp imha edilmesi.  
4. Kültürel pratiklerden dengeli sulama ve gübreleme yapılmalıdır.  
5. Konukçu yelpazesi sınırlı olan bitki bakteri hastalıklar için ürün rotasyonu uygulaması  
6. Dayanıklı bitki çeşitleri tercih edilmesi. 
7. Bakteriyel hastalık etmenlerine karşı bakırlı ilaçlar etkili olmaktadır. Bordo Bulamacı ve 

ticari bakırlı preparatlar bakterilere karşı kimyasal mücadelede kullanılabilir.  
8. Bazı sistemik fungisitler veya dayanıklılığı teşvik edici kimyasallar (asibenzolar-s-metil) 

bakteriyel hastalıklara karşı kullanılabilmektedir.  

F 

B 
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9. Bakteriyel hastalıkların mücadelesinde daha önce antibiyotik kullanımı popüler 
uygulamalardan biri olarak bilinmektedir. Antibiyotik kullanımının yaygın olduğu dönemlerde 
bakteriler birçok antibiyotiğe karşı duyarlıydılar. Yine fitoplazmalar, tetrasiklin grubu 
antibiyotiklere duyarlıydı. Fakat antibiyotik uygulamasının ekonomik olarak pahalı ve 
bakterilerin direnç geliştirmesi nedeniyle günümüzde uygulanmamaktadır.  

4. Bordo Bulamacının Hazırlanışı: 
 

 

ordo bulamacı bakır sülfat (göztaşı) ve kireç 
kullanarak hazırlanan bir karışımdır. Bordo Bulamacı 

(%1’lik) hazırlamak için; 1 kg göztaşı ve 1 kg sönmüş veya 
0.5 kg sönmemiş kireç kullanılır. Bunun için göztaşı ve 
kireç ayrı ayrı havuzlarda karıştırılır. Reaksiyonun düzgün 
gerçekleşmesini sağlamak için göztaşı ayrı karıştırılan kireç 
eriyiğinin üzerine boşaltılır. Bordo bulamacı bakteriyel 
hastalıklara karşı başarıyla kullanılan bir karışımdır.  
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Şekil 13.11. Bordo bulamacının (%1’lik) 

hazırlanışı 
(https://bitkitohum.blogspot.com.tr/2012/01/bordo-

bulamac-nasl-hazrlanr.html) 

B 
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Bölüm 14: 
Ökaryotik Bitki Patojenleri  

 
Doç. Dr. Ş. Evrim ARICI 

 

Bitkilerde hastalık oluşturan ökaryotik organizmalar üç ayrı alem içinde yer almaktadır. En 
büyük grubu oluşturan funguslar “Fungi” alemine ait canlılar iken, bitkilerde mildiyö ve 
çökerten hastalıklarına neden olan mikroorganizmalar “Chromista” aleminde, bitki dokularında 
aşırı büyümeye neden olan patojenler ise “Protozoa” aleminde bulunmaktadır.  

1. Fungusların Önemi 
 

unguslar küçük genellikle 
mikroskop altında görülen, tek 

ya da çok hücreli olan ökaryotik 
mikroorganizmalardır. Nematod ve 
böceklerden sonra en büyük alemi 
oluşturmaktadır. Dünyada yaklaşık 
1.5 milyon fungusun varlığı tahmin 
edilmekte iken bugüne kadar 
yaklaşık 100.000 civarında fungus 
tanılanmıştır. Yılda yaklaşık 800 
civarı fungus tanılanmaktadır. 
Bugüne kadar yapılan çalışmalar 
sonucunda fungusların yaklaşık 
%13’lük kısmı bilinmektedir 
Tanılanan fungusların yaklaşık 
10.000 türü ise bitkilerde hastalık 
oluşturmaktadır. Doğada bulunan 
bazı funguslar oldukça faydalı olup, 
antibiyotik üretmekte, organizmaları parçalamakta, biyolojik mücadelede kullanılmakta ve gıda 
olarak hizmet etmektedirler. 

 
Bazı funguslar saprotrofik (organik atıkları parçalar), bazı funguslar ise biyotrofik olarak 

(insan, hayvan, bitki, alg, protozoon, bakteri ve ya diğer funguslarla simbiyotik veya parazitik 
ilişki) yaşarlar. Bazı funguslar ise bitki hastalıklarına sebep olup, bitkisel üretim ve kalitede 
büyük kayıplara neden olmaktadır. Fungusların büyük bir kısmı bitkilerde hastalık yaparken, 
küçük bir grubu da hayvanlarda ve insanlarda hastalık yapmaktadır. Pek çok fungus türü çeşitli 
toksinler sentezler. Bu maddelere “mikotoksin” denir. Bu toksinler insanlarda başta kanser 
olmak üzere değişik hastalıklara neden olmaktadır.  

F  

   
 

   
Şekil 14.1. Doğada bulunan bazı funguslar 

 
(https://pestisidaalamiah.blogspot.com.tr/2013/05/)(https://www.amazon.com/Button

-Mushroom-Agaricus-bisporus-Mycelium/dp/B0169S6G7W); 
(http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/sep2002.html) 

(https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:BlueCheese_md.jpg) 
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2. Fungusların Morfolojisi 
 

2.1. Somatik yapı 
 

ungus hücreleri genellikle 2-
10 µm boyundadır. 

Fungusların oluşturduğu koloniler 
çeşitli renklerde ve şekilde 
görünür. Fungusların somatik 
vücut yapısına “thallus” adı 
verilir. Funguslar “hif” adı verilen 
dallanabilme özelliğine sahip, 
genellikle ince, uzun ve saydam 
filamentlerden oluşur. Bazı hifler 
bölmelere ayrılmıştır ve bunlara 
“septum (bölme)” adı verilir. 
Hifler birleşerek iplik formunda 
olan ve farklı yönlere gelişen 
“miselyum” olarak bilinen 
somatik yapıları meydana 
getirirler. Fungal hifleri, 
tutunmak, beslenmek için farklı 
şekilde gelişim göstererek fungus 
türüne göre farklı fonksiyon ve 
şekilde özel somatik yapılar oluştururlar. Bunlar rhizoid, hausturium, approsorium ve 
bipopodium’dur 

Gelişmiş yüksek yapılı funguslar “plektenkima” adı verilen hifsel dokular oluşturur. Bu 
yapı katı sert ve dayanıklı bir yapı ise “pseudoparankima” (örn; sklerotium), gevşek bir yapıda 
ise “prozenkima” (örn; stroma) adı verilir. 
 

2.2. Hücre yapısı 
 

unguslar klorofil içermeyen, spor oluşturan ökaryotik mikroorganizmalardır. Bir fungus 
hücresi; hücre duvarı, sitoplazmik membran (plazmalemma), sitoplazma ve çekirdekten 

oluşur. Hücre duvarında kitin, glukan, ve/veya mannan bulunur. Fungus benzeri mikroorganizma 
olarak adlandırılan “Chromista” alemindeki mikroorganizmaların hücre duvarında ise selüloz 
bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde mitokondrium, ribozom, çekirdek, çekirdekçik, golgi 
aparatı, endoplazmik retikulum ve lomazom bulunur. Fungus hücrelerinde bir veya birden fazla 
çekirdek bulunabilir ve çekirdek genetik materyalin bulunduğu kısımdır. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Şekil 14.2. Fungal gelişim 
(http://www.clovegarden.com/ingred/fungus.html) (http://thunderhouse4-

yuri.blogspot.com.tr/2014/08/chrysonilia-sitophila.html) 
(http://www.apsnet.org/edcenter/illglossary/Article%20Images/ 

Forms/DispForm.aspx?ID=505) 
(http://homeschoolersresources.blogspot.com.tr/2010/10/biology-module-4-kingdom-

fungi.html) (http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-
online/library/webb/BOT201/Myxomycota/Sclerotium_rolfsii1.jpg) 

(http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/BOT135/LECT12.HTM) 

F 

F 
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3. Fungusların Fizyolojisi 
 
unguslar genellikle düşük pH derecelerinde bile kolayca üreyebilir, en düşük ve en yüksek 
pH-sınırları 2-11 arasında değişebilir. Nem, fungusların üremelerinde en önemli 

faktörlerden biridir. Yüksek orandaki nem, genellikle üreme üzerine olumlu etkide bulunur. Nem 
azaldıkça, fungusların çoğalmaları da sınırlanmaya başlar. Fungusların neme olan 
gereksinmeleri, türler arasında değişiklik gösterir. Bazı fungus türleri orantılı nemi %10-15 
arasında bulunan ortamlarda veya 
suyu çok azalmış olan kuru 
danelerde bile üreme yeteneğine 
sahiptirler.  

Fungusların çoğalma ve 
gelişme sıcaklıkları türler arasında 
farklılık gösterir. Bu sınırlar, 0-
60°C arasında değişebilmektedir. 
Yüksek ısıya ve değişik çevre 
koşullarına çok fazla dayanıklılık 
gösterebildikleri gibi, buzdolabı 
ısısında üreyebilen ve gıdaların 
bozulmasına neden olan funguslara 
rastlamak mümkündür. 
Fungusların optimal üreme ısısı 
20-25°C'ler arasındadır. Funguslar, 
aynı bakterilerde olduğu gibi, 
üreme sıcaklıklarına göre başlıca üç kısma ayrılırlar. Soğuk sevenler (psikrofilikler);, genellikle 
0-15°C'ler; ılık sevenler (mesofilikler); 15-40°C'ler arasında ve sıcak sevenler (termofilikler) ise 
40°C'den yukarıda üreyebilme kabiliyetine sahiptirler. 

Funguslar, genellikle, aerobik karakter taşır ve oksijenin bulunduğu ortamlarda gelişir ve 
ürerler. Funguslar içerisinde yer alan mayalar fakültatif anaerop karakter taşırlar. 

Fungusların çoğalma ve gelişmeleri için ışık, gereksinme duyulan önemli bir faktör değildir. 
Işık olmadan da kolayca gelişebilirler. Patojenik funguslar da direkt ışık olmadan üreyebilme 
yeteneğine sahiptir.  

Fungusların klorofilleri olmadığı için fotosentez yapamazlar. Heterotrof canlılar olup, gıda 
gereksinimlerini dışarıdan karşılamak zorundadırlar. Fungusların karbon kaynaklarını, 
karbonhidratlar, alkol, organik asitler ve proteinler oluşturur.  

 

4. Funguslarda Çoğalma 
 

Funguslarda üreme; tür ve ortam şartlarına bağlı olarak eşeysiz (aseksüel) ve eşeyli 
(seksüel)olabilir. 

 
4.1. Eşeysiz (=Aseksüel) çoğalma 

 
unguslarda eşeysiz çoğalma daha yaygındır. Başlıca dört tür eşeysiz çoğalma vardır. 

F 

 

 
Şekil 14.3. Fungal hücre 

(http://www.biologydiscussion.com/fungi/structure-of-fungal-cell-with-diagram-
fungi/63013) 

 

F 
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1. Fragmantasyon (Parçalanma) 
2. Bölünme: Bazı maya fungusları ana hücrenin ikiye bölünmesiyle çoğalır. 
3. Tomurcuklanma: Maya fungusları için tipik bir çoğalma şeklidir. Bu nedenle mayalar 

tomurcuklanan 
funguslar olarak 
tanımlanır. Ana 
hücreden bir tomurcuk 
ortaya çıkar. Ana 
hücrenin çekirdeği de 
tomurcuğa doğru uzar 
ve ikiye bölünür, 
parçanın bir kısmı 
tomurcuğa geçer. 
Tomurcuk hücre 
büyür, ana hücre 
olunca ayrılır veya 
bağlı kalarak yalancı 
hif (pseudohif) ortaya 
çıkar. 

Funguslar uygun 
şartlar altında 90-120 dakikada bir döl verebilir. Tomurcuklanma yoluyla oluşan hücrelere 
“blastospor” denir. 

4. Spor oluşturma: Sporlar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir ve uygun koşullar altında da 
misel oluştururlar. Çok sayıda fungus belirli organ içerisinde veya üzerinde spor oluşturur. 
Sporangium içinde oluşan spora “sporangiospor”, kondiofor üzerinde oluşan spora 
“konidiospor” denir. 

 
4.2. Eşeyli (=Seksüel) çoğalma 

 
 

iğer canlılarda olduğu gibi gamet 
denilen eşey hücrelerinin birleşmesi 

ile oluşmaktadır. Eşeyli çoğalma 
plasmogami (protoplazmalar birleşir), 
karyogami (çekirdekler birleşir) ve mayoz 
bölünme (redüksiyon bölünme) olmak 
üzere üç aşamada gerçekleşir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 14.4. Funguslarda eşeysiz çoğalma şekilleri   a) Fragmantasyon    b) Spor 

oluşumu    c) Tomurcuklanma 
(http://www.yourarticlelibrary.com/biology/asexual-reproduction-in-animals-characteristics-occurrence-

and-types/11727) (http://www.brainkart.com/article/Classification-of-the-Fungi_17278/) 
(http://www.biologydiscussion.com/fungi/fungi-meaning-characteristics-and-occurrence-botany/46481) 

 

 

 
Şekil 14.5. Funguslarda eşeyli çoğalma 

(https://mb0804mycology.wordpress.com/2008/07/29/reproduction-of-
fungi/) 

 

D 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

143 

5. Fungusların Ekolojisi ve Yayılması 
 

unguslar genellikle tatlı suda karada ve toprakta yaşarlar. Deniz ve hava da yaşayan az 
miktarda fungus türü vardır. Bitki patojen funguslar ise genellikle yaşamlarının bir 

dönemini konukçuları olan bitkilerde geçirirler, bir dönemini de bitki artıklarında veya toprakta 
geçirirler. Funguslar cansız organik madde üzerinde saprofit olarak, canlı dokularda parazit 
olarak yaşarlar. Bazıları alkol fermantasyonu yapar, bazıları ise antibiyotik üretir, bazı ilaçların 
hammaddelerini oluşturur. Bazı funguslar ise algler ile ortak yaşayarak likenleri oluştururlar, 
bazıları da bitki kökleriyle ortak yaşayarak mikoriza oluşumunu gerçekleştirir. 

Funguslar sporlarıyla çevreye yayılırlar, hafif oldukları için atmosferde binlerce kilometre 
uzak mesafelere taşınırlar. Fungus sporları ayrıca su, hayvan ve insan yoluyla da uzak mesafelere 
yayılabilirler. 

 

6. Fungusların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi 
 

ungus ve benzeri organizmalarda her türe, binomial isimlendirme denilen ve cins ve tür adı 
olmak üzere iki kelimeden oluşan isimler verilmektedir. Cins adı büyük harfle, tür adı 

küçük harfle başlamakta ve her ikisi de italik harflerle yazılmaktadır. 
Fungus ve fungus benzeri organizmaların tür sayısı çok fazladır ve bitkilerde de 

hastalıklara neden olurlar. Tür sayısının çok fazla olmasından dolayı burada sadece bitkilerde 
hastalık oluşturan funguslardan bahsedilecektir. 

Fungus ve fungus benzeri organizmalar sınıflandırılırken sınıflandırmadaki birimler en 
üstten en alta aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Alem:   
Bölüm:  -mycota 
Alt bölüm:  -mycotina 
Sınıf:  -mycetes 
Alt sınıf:  -mycetidae 
Takım:  -ales 
Familya:  -aceae eklerini alırlar. 

Önceden ilkel funguslar olarak bilinen Mycomycota ve Plasmodiophoromycota grubu 
organizmalar şimdi Protozoa alemi içerisinde, Oomycota grubu funguslar Chromista alemi 
içerisinde fungus benzeri organizmalar olarak kabul edilmektedir. Chytridiomycota, 
Zygomycota, Ascomycota, ve Basidiomycota gruplarına ait olanlar gerçek fungus alemi 
içerisinde yer almaktadır. 

 
Fungus ve fungus benzeri organizmaların bulunduğu alem ve bölümler: 

Alem: Protozoa 
Bölüm: Mycomycota 
Bölüm: Plasmodiophoromycota 
 

Alem: Chromista 
Bölüm: Oomycota 
 

F 

F 
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Alem: Fungi 
Bölüm: Chytridiomycota 
Bölüm: Zygomycota 
Bölüm: Ascomycota 
Bölüm: Basidiomycota 
Bölüm: Deuteromycota 

 

7. Fungusların Bitkilerde Oluşturduğu Belirtiler 
 
unguslar bitkilerde çeşitli 
hastalık belirtileri (simptom) 

oluştururlar. Bu belirtiler bitkinin 
belirli bir organında doku ve 
organlarında gözlenebilen lokal 
belirtiler ya da konukçunun 
tamamında görülebilen genel 
belirtiler şeklinde olabilir. Genellikle 
funguslar bitkilerde nekrozlara, ölü 
dokulara, solgunluklara, bitkilerde 
gelişme geriliklerine ya da bazı 
dokuların aşırı gelişmelerine neden 
olurlar. Bitkilerde funguslar tarafından oluşturulan ve yaygın olarak görülen belirtiler; 
 
Yaprak lekesi: Zarar görmüş 
yapraklarda lokal lezyonlar görülür. Bu 
lekelerin bir merkezi vardır ve sağlıklı 
dokudan bir sınırla ayrılır. 
 
Yanıklık: Bitkinin yaprak, dal sürgün 
ve/veya çiçeklerinin aşırı hızlı bir 
şekilde kahverengileşip ölmesi şeklinde 
olur. 
 
Kanser: Bitkilerin dallarında yada 
gövdelerinde görülen çökük lokal 
nekrotik lezyonlardır. 

Geriye doğru ölüm: Bitkilerin sürgün 
ucundan geriye doğru kurumalardır. 
 
Kök çürüklüğü: Bitkilerin kök 
sisteminin bir kısmının ya da tamamının 
çürümesi veya bozulmasıdır.  
 

F  

 
                         a                                                  b 

Şekil 14.6. Bazı fungal hastalık belirtileri     a) Yaprak lekesi                    
b) Yaprak yanıklığı 

(http://www.entofito.com/gul-fungal-hastaliklari/) 
(http://www.bitkisagligi.net/Patates_Phytophthora_infestans.htm) 

 

 

 
                             a                                         b        

 

  
                             c                                             d 

Şekil 14.7. Bazı fungal hastalık belirtileri   a)  Kanser               
b)  Geriye doğru ölüm   c)  Kök çürüklüğü   d)  Çökerten 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nectria_galligena.jpg) 
(http://apelasyon.com/Yazi/41-zeytinde-verticillium-

solgunlugu?bul=ya%C5%9Fam) 
(https://www.kwsbenelux.nl/aw/Suikerbiet/Ziekten-en-plagen/Galerie-

afbeeldingen-ziekten-in-suikerbi/~jyt/) 
(https://agrobaseapp.com/turkey/disease/cokerten) 
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Çökerten: Genç fidelerin toprak ya da tohumda bulunan fungal patojenler tarafından hızlı bir 
şekilde 
ölümlerine neden 
olmasıdır. Ölen 
genç bitkiler tek 
veya toplu halde 
toprak yüzeyinde 
devrilirler. 
 
Bazal gövde 
çürüklüğü: Bitki 
gövdelerinin 
toprak yüzeyine 
yakın kısmında 
meydana gelen 
bozulmalardır. 
 
Yumuşak ve kuru çürüklük: Funguslar bitkilerin yaprak, kök, soğan, yumru ve meyvelerinde 
yumuşama ve 
bozulmalara neden 
olur. 
 
Antraknoz: Bazı 
gerçek funguslar 
bitkilerin gövde, 
yaprak, meyve veya 
çiçeklerinde nekrotik 
ve çökük lezyonlara 
neden olur. 
 
Uyuz: Bitkilerin 
meyve, yaprak veya yumru gibi organlarında çatlama, çökme, çıkıntı şeklinde oluşan uyuz 
benzeri lokal lezyonlardır. 
 
Kök kalınlaşması: Bitki köklerinde yumru benzeri yapılar oluşarak düzensiz şekilde 
gelişmesidir. 
 
Solgunluk: Bitkilerde turgor basıncın azalması veya kaybolması nedeniyle yaprak ve 
sürgünlerin sararması, pörsümesi şeklindedir. 

 
Gelişme geriliği: Bitki gelişimi zayıflar, yapraklar küçük kalır, canlı görüntüsü kaybolur, 
yapraklar sarı veya kırmızı renge dönüşür veya yapraklar dökülür. Hücrelerin normale göre 
küçülmesine “hipoplastik belirtiler” denir. Bitkinin çeşitli organlarında deformasyonlar, 
çalılaşma, cüceleşme şeklide belirtiler ortaya çıkar.  
 

 

   
                               a                                                      b                                      c 

Şekil 14.8. Bazı fungal hastalık belirtileri   a) Bazal gövde çürüklüğü   b) Yaş çürüklük                
c) Kuru çürüklük 

(http://ahmetkinaoglu.com.tr/bitki-hastaliklari/) 
(http://www.bitkisagligi.net/Patates_Fusarium_Hastalik_Etmenleri.htm) 

(http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/peppers/diseases-and-disorders/phytophthora-blight.html 
 

 

 
                                a                                               b                                    c  

Şekil 14.9.  Bazı fungal hastalık belirtileri    a) Antraknoz    b) Patates uyuzu                 
c) Kök kalınlaşması 

(http://www.agrobestgrup.com/ilac.php?dilkod=&ilacid=162&kat=best-mayneb-m-22) 
(http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bilgipaket/canlilar/fungi/plasmodiophoromycetes.ht

m) (http://www.etoprakana.net/funguslar/images/kok_uru.jpg) 
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Aşırı büyüme: Bitkinin 
bazı organlarının Kültür 
bitkilerinin hücre doku ve 
organlarında ortaya çıkan 
ve normalin üstünde 
çoğalma ve gelişmeyi 
ifade eden belirtiler 
“hiperplastik belirtiler” 
adı verilir. Bitkinin kök, 
gövde, dal, sürgün, 
tomurcuk, yaprak, çiçek, 
meyve gibi kısımlarında 
ortaya çıkan tümör, gal 
veya ur oluşumu aşırı büyümenin ürünleridir. 
 

Bitkilerde yukarıda belirtilen belirtilere ek 
olarak funguslar sürme, rastık, pas ve küllemeye 
neden olur. 
 
Sürme ve rastık: Tohumun içi kısmı veya tohum 
üzerindeki zar fungusların misel ve sporları ile 
dolar. 
 
Pas: Bitkinin yaprak veya gövdesinde pas 
renginde küçük lezyonlar oluşur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Külleme: Bitkinin yaprak, sürgün, meyve veya 
çiçekleri fungusun beyaz miseli ve üreme 
organları ile kaplanır. 
 
 
 

 
 

 

 
                 a                                   b                                               c 

Şekil 14.10.  Bazı fungal hastalık belirtileri   a) Solgunluk   b) Gelişme geriliği                       
c) Aşırı büyüme 

(http://yuzbasiyakup.blogspot.com.tr/2014/02/patlcan-solgunlugu-fusarium-oxysporum-f.html) 
(https://www.slideshare.net/SubhomaySinha1/causal-organisms-for-plant-diseases-and-its-symptoms) 

(https://cdn.extension.udel.edu/wp-content/uploads/2017/05/25062027/Clubroot-Brassica-close-
anno.jpg) 

 

 

 
                   a                                        b 

Şekil 14.11. Bazı fungal hastalık belirtileri               
a) Sürme   b) Rastık 

(https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ustilago-
nuda-1/25316.html) 

(http://www.agroatlas.ru/en/content/diseases/Tritici/Tritici_Tilletia
_caries/index.html) 

 

 

 
Şekil 14.12. Pas hastalığı 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_leaf_rust) 
 

 

 
Şekil 14.13. Külleme hastalığı 

(http://www.allotment-garden.org/product-reviews/biological-
control-powdery-mildew/) 
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8. Fungal Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri 
 

itkilerde fungus ve fungus benzeri organizmaların neden olduğu çok sayıda hastalık 
bulunmaktadır. Bitkilerin hastalığa yakalanmaması için, hastalığa neden olan sebeplerin 

ortadan kaldırılması ve bitkilerin hastalıklara karşı korunması gerekmektedir. Bitki hastalıklarına 
karşı mücadele yöntemleri; 

8.1. Yasal Mücadele 
 
evlet yasalarıyla hastalığın bir yere girmesini, dağılmasını önlemektir. Yasalarla mücadele 
yöntemi ikiye ayrılır. 

a) Karantina: Bitkiye hastalık girişini engellemek (dış karantina), ülke içerisinde hastalığın 
yayılmasını (iç karantina) engellemek için alınan yasal önlemlerdir 

b) Sertifikasyon: Üreticiye temiz, hastalıksız, çimlenme gücü yüksek tohumların kullanımını 
sağlamak. 

 

8.2. Kültürel Önlemler 
 

astalık oluşumunu engellemek, kültür bitkilerinin ise daha sağlıklı gelişimini sağlamak 
amacıyla yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar içerisinde gübreleme, uygun toprak 

işleme, uygun sulama, hastalıklı bitki artıklarının toplanması, ekim nöbeti yer almaktadır. 
Bunların dışında ayrıca, hastalıklara dayanıklı çeşit kullanımı da önemli bir yer tutmaktadır. 
özellikle geniş ekim alanlarına sahip bitkilerde, diğer mücadele yöntemleri fazla iş gücü, masraf 
gerektirir. Bu gibi durumlarda en uygun mücadele yöntemi hastalıklara dayanıklı çeşit 
kullanmaktır. Dayanıklı çeşit elde etme de mutasyon, melezleme, seleksiyon ve gen transferi 
yöntemleri kullanılmaktadır. 
 

8.3. Fiziksel Mücadele 
 

astalıklarla mücadelede diğer yöntemlerinin kullanılmadığı durumlarda tercih 
edilmektedir. Fiziksel mücadelede genellikle, toprağa sıcaklık uygulaması (solarizasyon), 

bitki organlarına sıcaklık uygulaması, soğuk uygulamaları, radyasyon, ultraviole ışın, 
elektromanyetik dalgalar ve ürünlerin kurutulması gibi uygulamalar yer almaktadır.  

 

8.4. Biyolojik Mücadele 
 

on yıllarda aşırı kimyasal kullanımı patojenlerin bu kimyasala karşı dayanıklılık 
kazanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bitki hastalıkları ile mücadelede sürekli kimyasal 

kullanılması çevre kirliliğine neden olmakta, gıdalardaki kalıntıları nedeniyle insan sağlığını 
tehdit etmektedir. Bu nedenlerden dolayı bitki hastalıklarına karşı insan sağlığını tehdit etmeyen, 
çevre dostu faydalı mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Biyolojik mücadelede kullanılan faydalı 
mikroorganizmalar, patojen funguslar ile besin, oksijen yaşam alanı için rekabete girerek 
patojenlerin gelişmesini engelleyici maddeler üretirler (antogonizm). Faydalı mikroorganizmalar 

B 

D 

H 

H 
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ise patojen fungusları hastalandırır (hiperparazit) ya da onların bitkileri hastalandırma 
yeteneklerini azaltırlar (hipovirülens).  

 

8.5. Kimyasal Mücadele 
 

itki hastalıklarına neden olan patojenlerin önlemesinde kimyasallar kullanılmaktadır. Bitki 
fungal hastalıklarına karşı kullanılan kimyasal ilaçlara “fungisit” adı verilir. Bitki 

hastalıkları ile mücadelede kullanılan ilaçların büyük çoğunluğunu fungisitler oluşturmaktadır. 
Fungisitler hastalığın bitkilerde bulunduğu yere göre değişmekle beraber, toprağa, tohuma, yeşil 
aksama ve meyvelere uygulanabilir. Bitkiler hastalanmadan önce bitkinin yüzeyine uygulanan ve 
bitkinin tamamına kaplayan, hastalıktan koruyan kimyasallara “koruyucu fungisitler” 
denilmektedir. Son yıllarda bitki içerisine giren, bitkinin diğer organlarına taşınabilen 
kimyasallar geliştirilmiştir. Bunlara “sistemik fungisitler” denir. Sistemik fungisitlerin tedavi 
edici özellikleri bulunmaktadır. 
 

Modern tarımda fungal hastalıklarla mücadelede yukarıda bahsedilen mücadele 
yöntemlerinin uygun bir şekilde entegre edilerek, uygun bir hastalık yönetimi programı 
uygulanmalıdır. Hastalıkla mücadelede uygun çevre koşullarında fungusların hayat evrelerini, 
konukçu bitkinin fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
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Şekil 15.12. Zarflı ve zarfsız virüsler (https://theamazingmedicine.blogspot.com.tr) 

 
 

Bölüm 15: 
Bitki Virüsleri 

 

Prof. Dr. Nejla YARDIMCI 

1. Virüslerin Genel Yapısı 
 

irüsler, kendine özgü 
çoğalma stratejisi olan, 

tek tip nükleik asite sahip 
(DNA veya RNA) 
mitokondri, ribozom ve 
diğer organelleri 
bulunmayan, tek hücreli 
mikroorganizmalardan çok 
daha küçük ve basit enfektif 
(hastalık yapıcı) 
patojenlerdir. Çok küçük ve 
basit yapılarına rağmen virüs 
hastalıkları zaman zaman bir 
felaket derecesinde ortaya çıkabilmektedir. Virüs kelimesi Latincede “zehir, zehirli sıvı” 
kelimesinden türemiştir. En temel haliyle bir virüs, “kapsid” adı verilen protein bir kılıf ile 
bunun çevrelediği küçük bir parça nükleik asitten oluşmaktadır. Nükleokapsid olarak 
adlandırılan bu yapıya ilave olarak bazı viruslarda bir de zarf tabakası bulunur. Enfeksiyon 
oluşturma yeteneğine sahip olan olgun virus partikülüne “virion” adı verilir. Protein kılıfı 
olmayan virüsler “viroid” adını alırlar. 

Diğer organizmalarda olduğu gibi virüsler de genetik bilgilerini nükleik asitlerinde bulunan 
spesifik proteinlerinde taşırlar. Obligat (Zorunlu) parazit olan virüslerin çoğalmaları konukçu 
hücrelerinin mekanizmasına bağlıdır. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve bakteriler dahil tüm canlı 
organizmalar virüslerin konukçusudur. 

İnsanlarda görülen çiçek, çocuk felci, grip, hepatitler, immun (bağışıklık) yetmezlik (HIV-
AIDS), Ebola, kızamık ve ağır akut solunum yolu yetersizliği (SARS) iyi bilinen ve uluslararası 
öneme sahip virüs hastalıklarıdır. Hayvanlarda görülen kuduz, sığır vebası, çiçek hastalığı ve 
bağırsak iltihabı gibi ciddi hastalıkların nedeni de virüslerdir. Dünyanın her yerinde tarımsal 
ürünlerde ortaya çıkan çok önemli ürün ve kalite kayıplarından sorumlu patojenler olan virüsler 
bitkilerde de çok sayıda hastalığına neden olmaktadırlar. Virüslerin canlı olup olmadığı uzun 
süre tartışılmıştır. Yaşam tanımının genel kabul görmüş olan tüm kriterlerini karşılamadığı için 
çoğu virolog onları cansız sayar. Virüsler hem canlı hem cansızların özelliklerine sahip 
olduklarından bu konuda kesin bir yanıt bulmak zordur.  

V 
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Şekil 15.2. Tütün mozaik virüsü (http://www.nexusresearchgroup.com) 

 

 
Şekil 15.3. Wendell Stanley (1904-1971) 

Virüslerin moleküler yapısını tanımlama ve 
onların doğasını aydınlatmaya yönelik 
çalışması ile 1946 yılında Nobel ödülü 

almıştır. 

Virüslerin yapısını, biyolojisini, virüs-konukçu ilişkilerini ve virüslerin neden olduğu 
hastalıkları inceleyen bilim dalı Viroloji, virüsleri inceleyen bilim insanları da virolog olarak 
adlandırılmaktadır. 

2. Virüslerin Keşfi ve Virolojinin Tarihi 
 

arihi belgeler virüslerin neden olduğu hastalıkların çok uzun yıllar önce var olduğunu 
göstermektedir. 

Örneğin viral bir hastalık 
olan insan çiçeği hastalığının 
MÖ 10.000’li yıllarda 
Kuzeydoğu Afrika’da 
bulunduğu ve buradan ticaret 
kervanlarıyla Orta Asya’ya 
taşındığına inanılmaktadır. 
Yine, Eski Mısır’a ait olan 
ve MÖ 1.400’lerde yapıldığı 
ifade edilen hiyeroglif 
tabletlerde çocuk felci 
hastalığı resmedilmiştir. Ayrıca M.Ö 1.000’li yıllara ait Eski Yunan ve Mezopotamya 
kanunlarında da kuduz hastalığından bahsedildiği bilinmektedir.  

1886 yılında Hollanda’da Mayer, ilk kez bir virüsün (Tobacco mosaic virus=TMV) 
hastalık oluşturduğunu keşfetmiştir. Hollandalı mikrobiyolog Beijerinck, 1896 yılında 
bakterilerin geçemediği filtrelerden geçebilen bu yapıların bulaşıcı olduğunu, filtre edilmiş bitki 
özsuyunun hastalığı sağlıklı bitkilere bulaştırdığını, etmenin akıcı bir madde olduğunu ve 
temasla geçtiğini ortaya koyarak bu maddeyi Agens Contagium Vivum Fluidum (dokunmayla 
bulaşan, canlı ve akıcı ajan) olarak tanımlamıştır. Virüs terimi, ilk olarak Martinus Beijerinck 

tarafından kullanılmıştır.  

Tütün mozaik virüsünün keşfinden sonra 
filtrelerden geçebilen, mikroskopla görülemeyen 
ve kültüre alınamayan bu hastalık yapıcı ajanlara 
yenileri de eklenmiştir. 1898 yılında şap hastalığı, 
1899’da sığır vebası, 1901’de, insanlarda 
sarıhumma hastalığına filtreleri geçen bu çok 
küçük ajanların neden olduğu ortaya konmuştur.  

Virüslerin yapısı 1930 yıllarında açıklık 
kazanmaya başlamıştır. Bunda elektron 
mikroskobunun ve kimyasal- analitik metodların 
büyük katkısı olmuştur. İlk önceleri virüslerin 
sadece protein molekülleri olduğu varsayılmakta 
iken daha sonraki çalışmalar çok az miktarlarda 
nükleik asitleri de içerdiğini göstermiştir. 
Virüslerin moleküler yapısını tanımlama ve 

T 
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Şekil 15.4. Citrus tristeza virüsü ile enfekteli 

portakal ağacı (https://gd.eppo.int/) 

 

onların doğasını aydınlatmaya yönelik çalışması nedeniyle Stanley, 1946 yılında Nobel ödülüne 
layık görülmüştür. 1967 yılında Doi ve arkadaşları; mikoplazma, 1979’da Sikora; riketsiya ve 
1971 yılında Diener; viroid adı verilen virüs benzeri etmenlerin varlığını ortaya koymuşlardır. 

1977 yılında Clark ve Adams’ın geliştirdiği “Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 
(ELISA)” tekniğinin virüslerin tanılanmasında kullanılabilmesi önemli bir gelişme olmuştur. 
1980’li yıllarda virüslerin moleküler düzeyde tanılanması ile ilgili çalışmalar, 1982 yılında tütün 
mozayik virüsüne karşı monoklonal antibody eldesi, 1980’li yıllarda nükleik asit hibridizasyonu 
yöntemi çalışmaları geliştirilmiştir. DNA ve RNA problarının kullanımı pek çok virüsün 
tanılanmasında hassas bir metod olarak önem kazanmıştır. RNA genomuna sahip olan virüslerin 
tanılanmasında viral nükleotit zincirlerinin belirlenmesi yöntemleri geliştirilmiştir.  

3. Bitki Virüs Hastalıklarının Önemi 
 

irüsler, otsu bitkilerden ağaçlara, bakterilerden funguslara, insanlardan hayvanlara kadar 
bütün canlılarda hastalıklara yol açan enfektif (hastalık yapıcı) patojenlerdir. Günümüzde 

bakteri, bitki, insan ve hayvanları enfekte ettiği bilinen 4.000’den fazla virüs türü bulunmaktadır. 
Kültür bitkilerinde hastalık oluşturan 900 civarında virüs bulunmaktadır. Virüslerin neden 
olduğu hastalıklar tüm dünyada ekonomik olarak yetiştirilen birçok üründe önemli kayıplara yol 
açmakta, ürünlerin kalitesini ve verimini büyük ölçüde düşürmektedir. 

Yetiştirilen birçok üründe virüslerin oluşturduğu kayıplar yıldan yıla, mevsimden 
mevsime, bölgeden bölgeye, bitkinin tek yıllık ya da çok yıllık oluşuna, gelişme dönemine, 
vektör populasyonuna göre değişiklik gösterdiği için zarara ait kesin rakamları doğrudan elde 
etmek oldukça güçtür. Virüs hastalıklarından dolayı Dünya’da her yıl yaklaşık 60 milyar dolar 
ürün kaybı meydana geldiği bildirilmektedir. Örneğin, turunçgil bitkilerinde görülen Tristeza 

(göçüren) virüsü (Citrus tristeza virus=CTV) 
hastalığının tüm dünyada 9 milyon sterlin ile 24 
milyon sterlin arasında kayba yol açtığı 
bildirilmektedir. ABD’de sadece tristeza virüsü 
hastalığı nedeniyle 20 milyon turunçgil ağacı 
kurumuştur. Brezilya’da yetiştirilen turunçgillerde 
de büyük zararlara yol açan CTV nedeniyle 1936-
1946 yıllarında sadece San Paulo şehrinde 7 milyon 
ağaç imha edilmiştir. İtalya’da 1944-1947 yılları 
arasında armutlarda Tristeza hastalığı nedeniyle 
63.000 armut ağacı imha edilmiştir. Kaliforniya’da 
1 milyon kadar armut ağacı hastalanarak pek çoğu 
ölmüştür. CTV’nün Türkiye’nin turunçgil 
yetiştirilen bazı bölgelerinde bulunduğu 
belirlenmiştir. Ülkemiz açısından turunçgillerde 

görülen Psorosis virüs hastalığı (Citrus psorosis virus=CPV)’nın günden güne yaygınlaşması ve 
zararın dikimden 15-20 yıl sonra görülmesi üreticileri endişelendirmektedir.  

Şeftali sarılığı virüsü (Peach yellows virus=PYV) hastalığı ABD’deki tüm şeftali 
plantasyonlarının yok olmasına neden olan salgınlara yol açmıştır.1912-1932 yılları arasında 

V 
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ABD’de pancarlarda şeker pancarı kıvırcıklık virüsü (Beet curly top virus=BCTV) hastalığı 
sebebiyle şeker pancarı endüstrisi ciddi bir biçimde etkilenerek binlerce dönüm pancar arazisinin 
boş bırakılmasına neden olmuştur. Almanya’da 1958 yılında, patateslerde, Patates yaprak 
kıvırcıklık virüsü (Potato leaf roll virus=PLRV) bir varyetede %64.1, Patates Y virüsü (Potato 
virus X=PVY) aynı varyetede %60.7 oranında zarara neden olmuştur. Patates X virüsü (Potato 
virus X=PVX), Patates Y virüsü ve Patates yaprak kıvırcıklık virüsü enfeksiyonları sonucunda 
İngiltere’de yıllık kayıp 30-50 milyon sterlin olarak tahmin edilmektedir.  

1941 yılında Puerto Rico’da biberde mozayik virüsü hastalığı nedeniyle biberlerde %50-80 
verim kaybı ortaya çıkmıştır. Avustralya’da domateslerde iri tomurcuk hastalığı (Big bud ) 
nedeniyle ortaya çıkan verim kaybının %80-100’e ulaştığı rapor edilmiştir. 

İlk kez 1915-1916 yılında Makedonya’da görülen erik sharka virüsü (Plum pox 
virus=PPV) ile, Batı Bulgaristan’da yüzbinlerce, Yugoslavya’da ise 16 milyon erik ağacının 
bulaşık olduğu belirlenerek bu ağaçların imhası gerekli görülmüştür. Hastalık Türkiye’deki 
eriklerde ve kaysılarda da saptanmıştır.  

Ülkemizde yapılan çalışmalar Akdeniz bölgesinde yetiştirilen turunçgillerde ve Marmara 
bölgesinde bulunan bağlarda virüs zararın oldukça fazla olduğunu göstermiştir. Ayrıca açık tarla 
ve sera sebzeciliğinin yapıldığı alanlarda pek çok virüs hastalığının ekonomik boyutta zarar 
vermektedir. Domateslerde sarı yaprak kıvırcıklığı virüsü (Tomato yellow leaf curl 
virus=TYLCV)’nün %50-80, kavun, karpuz ve kabakgillerde görülen kabak sarı mozayik virüsü 
(Zucchini yellow mosaic virus=ZYMV)’nün ise %80’lere varan verim kaybına yol açtığı 
bildirilmektedir.  

4. Virüslerin Genel Özellikleri 
 

a) Virüsler, sadece elektron mikroskobu altında görülebilirler.  
b) Kapsid adı verilen protein veya glikoprotein bir kılıf içerisinde bulunan tek ya da çift sarmallı 

nükleik asitten oluşmaktadır. 
c) Az sayıda bazı virüslerde ise partikülün en dışında glikoprotein yapısında bir tabaka vardır. Bu 

şekildeki virüslere zarflı virüsler denir. 
d) Partikülün %60-95’i proteinden %5-40’i nükleik asitten oluşmaktadır. 
e) Virüslerde nükleik asit olarak ya DNA ya da RNA bulunur. Hiçbir zaman bu iki nükleik asiti 

bir arada bulundurmaz. Genetik bilgiyi taşıyan nükleik asite “genom” denir.  
f) Nükleik asiti hücre dışında taşıyan, olumsuz koşullardan koruyan, konukçu hücreyi tanıyarak 

ona tutunan ve genomun konukçu hücre içine girmesini sağlayan kapsid, protein alt 
birimlerinden oluşmuştur. Bunlara “kapsomer” denir.  

g) Büyüklükleri nanometre ile ölçülür. (1 Nanometre: 1nm =10 A0=10-6 mm) Virüslerin boyutları 
20 nm-2000 nm arasındadır. Ağırlıkları ise Dalton ile ölçülür (1 Dalton=1 H atomu 
ağırlığı=Hidrojenin atom kütlesi 1,00784 u). 

h) Çoğu bakteriden 10-1000 kez daha küçük olmaları nedeniyle bakterilerin geçemediği 
filtrelerden geçebilirler. 

ı) Mitokondri bulunmadığından kendi başlarına enerji üretemezler. Hücresel olmayıp, aktif bir 
metabolizmaya sahip değiller.  
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i) Canlıların, çoğalma, kalıtım ve mutasyon gibi özelliklerine sahip olsalarda, enerji ve madde 
gereksinimlerini sağlayabilmek için bir canlı konukçu hücreye bağlı olmaları gerektiğinden 
virüsler obligat parazittirler. 

j) Yapay besi ortamlarında gelişmezler. 
k) Replikasyon (kendi kopyasını oluşturma) ile çoğalırlar. İçinde bulundukları hücrenin protein 

sentez ve enzim sistemlerini kullanarak, çok sayıda kopyalarını üretirler. 
l) Tüm virüsler genelde penicillin, streptomycin ve diğer antibiyotiklere karşı duyarsızdır. 
m) Yuvarlak, çubuk, elips, ikozahedral, ipliksi vb şeklinde olabilirler.  
n) Sıcaklık, pH değişimleri, güneş ışınları, radyasyon ve formaldehit ile deterjanlar virüslerin 

hastalık yapıcılığını ortadan kaldırabilen faktörlerdir.  
 

5. Bitki Virüslerinin Sınıflandırılması 
 

ücresel bir yapıdan yoksun 
olmaları, fosillerinin 

bulunmaması, kökenleri ve 
evrimsel ilişkileri hakkında 
yeterli bilgi bulunmaması 
nedeniyle virüsler, bitkiler ve 
hayvanlar gibi hücresel canlıların 
yer aldığı biyolojik sınıflandırma 
sistemlerinin herhangi biri 
içerisine dahil edilememiştir. 
Hala canlı olup olmadığı 
tartışmaları da sınıflandırmada 
sorun oluşturmaktadır.  

Günümüzde virüslerin 
sınıflandırılması çoğunlukla 
morfolojik yapıları, nükleik asit 
tipleri, replikasyon şekilleri, 
konukçuları, neden olduğu 
hastalıklar gibi özellikler göz 
önüne alınarak yapılmaktadır. 
Virüsler nükleik asitlerinin RNA 
veya DNA oluşuna göre DNA ve 
RNA virüsleri olarak ikiye 
ayrılmaktadırlar. DNA ve RNA 
virüsleri de kendi içinde tek ya da 
çift sarmal olmalarına veya 
pozitif ve negatif duyarlı 
olmalarına göre alt gruplara 
ayrılmaktadırlar. 

 

H  

 
 
Şekil 15.5. Bitkileri enfekte eden virüs familya ve cinslerin morfolojik 

yapıları (https://www.emporia.edu/ksn/) 
 

https://www.emporia.edu/ksn/
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Şekil 15.6. Virüslerin tohum ve polenle taşınması 

(https:www.ces.ncsu.edu; hiddencause.wordpress.com) 

6. Viroidler 
 

itkilerde ortaya çıkan 30’dan fazla hastalığın nedeni viroidlerdir. Viroidler 246-399 
nükleotide sahip virüslere göre düşük moleküler ağırlıklı tek sarmal RNA molekülleridir. 

Bu RNA çıplak olup çevresinde bir protein kılıfı bulunmaz. Kendi RNA’larını yapabilmelerine 
rağmen enfekte ettikleri bitki hücresinde herhangi bir protein veya peptidi kodlayamazlar.  

 

7. Virüslerin Bitkiye Girişi ve Bitkiden Bitkiye Taşınması 
 

irüsler konukçu bitki dokularına sadece yaralardan girebilirler. Söz konusu yaralar böcek 
emgileri sırasında açılan yaralar ile dolu veya çeşitli tarım aletlerinin açmış olduğu 

yaralardır. 

Çoğalma ve hastalandırma yeteneğine sahip zorunlu hücre parazitleri olan virüslerin aktif 
hareketleri yoktur. Taşınma bakımından fungus ve bakterilere göre pasif olan bitki virüslerinin 
bitkiden bitkiye taşınması çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Virüslere karşı alınacak önlemlerin 
belirlenmesinde taşınma yollarının bilinmesi son derece önemlidir. Bitki virüsleri bitkiden 
bitkiye şu yollarla taşınmaktadır. 

 

7.1. Tohumla taşınma 
 

 
ohum içinde canlılıklarını yıllarca 
koruyabilen virüs tohumun embriyo, 

endosperma ya da dış kabuğunda bulunabilir. 
Virüslü tohumun ekilmesiyle elde edilen bitki 
de virüslü olacaktır. 
 
 
 
 
 

7.2. Polenle taşınma 
 

irüslü bitkinin polen tozları sağlıklı bitkinin dişicik tepesinden girerek yumurtalığı 
döllediğinde ana bitkinin yanı sıra oluşan tohum ve meyve de virüslü olmaktadır. 
 

 
 
 
 

B 

V 

T 

V 
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Şekil 15.9. Fungusla taşınan virüs hastalıkları: Patates kanseri 

(www.marasgundem.com);ve şeker pancarında Rhizomania (sakallanma 
hastalığı) (Fotoğraf: H. Ç. Kılıç) 

 

  
Şekil 15.8 Küskütle taşınma (https://www.mnn.com) (http://www.pnas.org/) 

7.3. Vejetatif çoğalma organları ile taşınma 
 
itkide sistemik olarak 
bulunan virüsler, 

özellikle meyve ve süs 
bitkisi ağaçlarının 
çoğaltılmasında kullanılan 
bitkisel üretim materyali ile 
taşınırlar. Ana bitki virüsü 
olduğunda bitkiden alınan 
çelik, çubuk, aşı, yumru, 
rizom, soğan vb. gibi 
organlar da bulaşıktır. Bu 
şekilde elde edilen bitkiler 
de virüsle bulaşık olacaktır.  
 
 

7.4. Küskütle taşınma 
 
üksek bitkiler 
üzerinde tam 

parazitik bir yaşam 
süren küsküt,emeçleri 
ile bitkinin iletim 
demetlerinden aldığı 
virüsü sağlıklı bitkiye 
nakleder.  
 
 

7.5. Mekanik olarak bitki özsuyu ile taşınma 
 
arlada veya serada, rüzgâr, 
insan, havan, kullanılan aletler 

gibi vasıtalarla açılan yaralar hasta 
bitki özsuyunun sağlıklı bitki 
özsuyu ile temasa geçmesine ve 
virüsün taşınmasına neden olur. 

7.6. Fungus ile taşınma 
 
oprakta bulunan ve bitki 
köklerinde beslenen, obligat 

parazit, somatik yapıları 
plazmodium şeklinde olan bazı 
ilkel funguslar virüs taşıyıcısıdır.  

B  

 

  

Şekil 15.7. Virüslerin vegetatif üretim materyalleri ile taşınması 
(http://leavingbio.net/) 

 

Y 

T 

T 



Bölüm 15: Bitki Virüsleri                                 Prof. Dr. Nejla YARDIMCI  
 

156 

 

 
Şekil 15.10. Bitki virüslerini taşıyan nematod ve köklerde oluşturduğu 

urlar (http://info.agrimag.it/info/fitopatologie) 

7.7. Nematod ile taşınma 
 

ematodların virüslü 
bitki köklerinde 

beslenmeleri sırasında alınan 
virüs partikülleri beslenmesi 
sırasında diğer bitkilere 
aktarılır. Longidoridae 
familyasından Xiphinema ve 
Longidorus spp., 
Trichodoridae familyasından 
ise Paratrichodorus ve 

Trichodorus spp. virüs vektörü nematodlardır. 

7.8. Böceklerle taşınma 
 
irüslerin bitkiden bitkiye taşınması ve yayılmasının en etkili yollarından birisi böcek 
vektörleri ile gerçekleşir. Böcekler beslenirken virüsü bitkiden alarak yine beslenmeleri 

sırasında naklederler. Böylece üretim alanlarında virüs hastalıkları kolayca yayılır.  

Yaprakbitleri (Aphididae), yaprakpireleri (Cicadellidae), ağaç pireleri (Membracidae), 
beyazsinekler (Aleyrodidae), tripsler (Thysanoptera), unlubitler ve kabuklubitler (Coccoidea), 
çekirgeler (Orthoptera), cüce ağustosböcekleri (Jassidae) ve akarlar, virüs vektörleridir. 

 

 
 
 
 
 

N 

V 

 

    
Tripsler Yaprakbitleri Kabuklubitler Unlubitler 

    
Yaprak pireleri Beyazsinekler Ağaç pireleri Akarlar 

Şekil 15.11. Virüslerin taşınmasında yardımcı olan bazı böcek ve akarlar 
(https://www.pinpointpestcontrol.com/whiteflies)(http://greenline.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=7740&language=en)(htt

ps://pxhere.com/en/photo/242703)(https://www.inaturalist.org/photos/3168044) (http://public.media.smithsonianmag.com/l 
blog/08_20_2012_aphidphotosynthesis.jpg)(http://inaturalist.ca/observations/3331285)(https://en.wikipedia.org/wiki/Planococcus_citri)(https://

en.wikipedia.org/wiki/Spider_mite#/media/File:Tetranychus_urticae_with_silk_threads.jpg) 
 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

157 

8. Virüs Hastalıklarında Bitkilerde Ortaya Çıkan Simptomlar 
 

   

   

   

   

   

   
 

Şekil 15.12. Virüs enfeksiyonlarında en sık görülen belirtiler (Fotoğraf: N. Yardımcı & H. Ç. Kılıç) 

 
 

imptom “hastalık belirtisi” demektir. Belirtiler virüs hastalıklarının tanılanmasında yardımcı 
olan kriterlerdir. Virüs hastalıklarında ortaya çıkan belirtiler, bitkiyi enfekte eden virüsün 

zayıf, ılımlı ya da saldırgan oluşuna, konukçu bitkinin hassasiyetine, yaşına ve çevre koşullarına 
S 



Bölüm 15: Bitki Virüsleri                                 Prof. Dr. Nejla YARDIMCI  
 

158 

bağlı olarak değişebilmektedir. Bu koşullara göre hastalık hafif seyredebildiği gibi bazen çok 
yıkıcı da olabilmektedir. Virüs hastalığı olan bitkilerde en fazla görülen belirtiler; gelişme 
geriliği, sarılık, mozaik, halkalı leke, renkte alacalanma, yapraklarda kıvırcıklaşma, şekil 
bozukluğu ile meyvede şekil bozukluğudur. Bunlardan başka virüslü bitkilerde çalılaşma, bitkide 
anormal oluşumlar, gövde nekrozu, ur oluşumu ve odun dokusunda diken benzeri çıkıntılar, 
oluklaşmalar gibi belirtiler de meydana gelebilmektedir.  

Bitki içindeki yayılışına bağlı olarak virüsler lokal ya da sistemik enfeksiyon meydana 
getirebilmektedir. Buna bağlı olarak da simptomlar lokal ve sistemik belirtiler oluşmaktadır. 
Lokal enfeksiyonlarda virüs sadece bitki dokusuna girdiği noktada küçük nekrotik lekeler 
oluşturmakta sistemik enfeksiyonlarda ise bitkinin tamamında etkili olarak sistemik belirtilerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Virüslerle bulaşık bitkilerde görülen bazı belirtiler aşağıda 
verilmiştir. 
 

9. Bitki Virüsleri ile Mücadele 
 
1. Mücadelede, virüssüz tohum, yumru, soğan, stolon, çelik, aşı gözü kullanımı büyük önem 

taşır. Bu nedenle üretim materyallerinin sağlıklı bitkilerden alınması, tohumlukların virüs 
hastalıklarından ari bölgelerde üretilmesi gerekir. 

2. Virüsleri enfeksiyon kaynağından alarak sağlıklı bitkilere taşıyan vektörlerle mücadele en 
etkin yollardan birisidir. Nematodlarla taşınan virüslerin zararı, nematodların toprak 
fumigasyonu ile önemli ölçüde azaltılabilir. 

3. Virüslü bitkilerle temastan sonra kullanılan elbise, makas, bıçak gibi aletler diğer bitkide 
kullanılmadan önce mutlaka dezenfekte edilmelidir. Ayrıca TMV gibi stabil (kararlı) ve 
kolaylıkla yayılan virüslerle bulaşık bitkilerle temastan sonra ellerin de bir dezenfektanla 
yıkanması gereklidir. 

4. Yabancı otlar pek çok virüs için ara konukçuluk yaparlar. Bu nedenle enfeksiyon kaynağı 
yabancı otlar herbisitlerle yada diğer kültürel yöntemlerle imha edilmelidir.  

5. Enfekteli bitki artıkları gelecek yıl sağlıklı bitkiler için enfeksiyon kaynağı oluşturacağından 
bunların toplanarak imha edilmesi gereklidir. 

6. Tohum, yumru, soğan, stolon, çelik, aşı gözü gibi bitkisel organlarda bulunan bazı virüsler 
sıcaklıkla inaktive edilebilir. Bu sıcaklık bitkisel materyal için öldürücü olmayan bir sıcaklık 
olmalıdır. Bitkisel materyalin yüzeyinde ya da içerisinde yer alan virüslere karşı sıcak su, 
sıcak hava uygulamasına “termoterapi” denir.  

7. Virüs ve viroid hastalıkları ile mücadelede meristem ucu kültürü, virüsten ari bitki elde etme 
amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Birkaç yaprak taslağı ile beraber apikal meristematik ucun 
kültüre alınması “meristem ucu kültürü” olarak tanımlanmaktadır. 

8. Virüs hastalıkları ile mücadelede de en etkili yöntem olan dayanıklı bitki çeşitleri 
geliştirilmelidir.  

9. Bazı bitkiler virüsün zayıf veya orta derecede saldırgan (virülent) bir ırkı ile inokule (bulaşma) 
edildiklerinde aynı virüsün daha virulent ırkından korunabilmektedir. Bu olaya “çapraz 
korunma (cross protection)” adı verilir.  

10. Bitkilerdeki virüs hastalıklarını kontrol etmek için henüz etkili bir kimyasal madde (virisid) 
bulunmamaktadır. Ancak “ribavirin” gibi bazı bileşikler bitkilere uygulandığında hastalığın 
simptomlarının azalmasını sağlamakta ve aynı zamanda konukçu bitkideki virüsü elemine 
edebilmektedir. Giberellik asit gibi büyümeyi düzenleyici bazı maddelerin bitkilere 
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uygulanması ile virüslerin neden olduğu bodurluk önlenebilmekte ve virüsle enfekteli 
ağaçlarda tomurcuk gelişmesi teşvik edilmektedir. 
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Bölüm 16: 
Bitkilerde Hastalık Oluşumu ve Epidemi 

 

Doç. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA 
 

1. Bitkilerde Hastalık Oluşumu 
 

itki patolojisi, bitkilerdeki hastalık oluşumunu inceleyen bilim dalıdır. Hastalık üçgeni yani 
konukçu, patojen ve çevre hastalık oluşumunda önemli parametrelerdir. Duyarlı bir 

konukçu, hastalık yapıcı özelliği yüksek olan (virülent) bir patojen ve uygun çevre koşulları bir 
araya geldiğinde hastalık oluşur aksi halde hastalık oluşumu söz konusu olmaz.  

Bitkilerde hastalık oluşumu belirli evrelerde gerçekleşir. Bu birbirini takip eden evreler 
zincirine “hastalık çemberi” denir. Hastalık çemberindeki başlıca olaylar; inokulasyon, 
penetrasyon, enfeksiyon, belirti oluşumu, kolonizasyon, yayılma, sporulasyon ve kışlama’dır.  

 

 

 

 

 

Şekil 16.1. Hastalık çemberi 
 

 

İnokulasyon, patojen bir organizmanın konukçu bitkiyle temasıdır. Patojenin konukçu 
dokuları üzerine herhangi bir yolla ulaşarak bitki ile temas eden yapılarına “inokulum” veya 
“hastalık kaynağı” denir. İnokulum, bakteri, virüs, viroidin kendisi ve fungusun misel, spor veya 
sklerot gibi çimlenerek gelişen yapıları olabilir. 

İnokulum konukçu doku üzerinde enfeksiyonu başlatır. İnokulum çeşitli vektörler (taşıyıcı) 
yardımıyla konukçu bitkiye ulaşır. Bitki yüzeyine ulaşan inokulumun bitki dokuları içine 
girmesine “penetrasyon” denir. Hastalıkların bitkiye girişi epidermis aracılığıyla doğrudan 
penetrasyon, yara ve doğal açıklıklardan olabilir. 
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Doğrudan penetrasyonda, 
fungusun bitki dokusuna girebilmesi 
için appressoryum’un hücre duvarında 
melanin deposu bulunmaktadır. 
Fungusun bu yapısı bitkiye 
girebilmesinde fiziksel basınç yaratmak 
için önemlidir. Daha sonra, 
“penetrasyon çivisi” denen ince bir hif, 
appressorium tabanından uzanır ve 
bitkiye girişi sağlayacak şekilde 
konukçu yüzeyi delinir. 

İşte funguslar “appressorium” ve 
tabanından uzanan penetrasyon hifi 
oluşturarak mekanik bir basınçla 
kütikula ve hücre duvarını aşarlar. Daha 
sonra patojenler bitki içerisinde ilerlerken kimyasal faaliyetleri başlar. Bitkilerde hastalık 
oluşumunda patojenlerin salgıladığı enzim, toksin, büyüme düzenleyicileri ve polisakkaritlerin 
önemli bir rolü vardır. 

 

 
Şekil 16.3. Fungusların penetrasyonu ve bitki içinde yayılması 

(https://www.slideshare.net/MaureenThiessen/mg-plant-pathology) 

 

 

 
Şekil 16.2. Bitkilerde hastalık yapan bazı organizmaların 

görünümü    a) Fungus     b) Virüs     c) Bakteri 
(https://www.shutterstock.com/tr/image-vector/pathogen-microbes-virus-

bacteria-fungi-human-292512029?src=U1TsFrX0VLZGmgN23TuoJg-1-31) 
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Penetrasyondan sonra patojenin hassas konukçu 
hücre ve dokularına ulaşarak burada beslenmeye 
başlamasına ve gelişerek çoğalmasına “enfeksiyon” 
denir. Patojenlerin bitkiye girişinden sonraki 
aşamasında konukçu duyarlığı ve dayanıklılığına 
bağlı olarak enfeksiyon meydan gelebilir veya 
gelmeyebilir. Başarılı enfeksiyonlar konukçu 
dokularında belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. 
Ancak bazı enfeksiyonlarda bir süre belirti 
oluşmayabilir. Bu süre latent dönem olarak 
adlandırılır. Birçok hastalıkta belirtiler 
inokulasyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra 

oluşmaktadır. Penetrasyondan sonra patojenin hassas 
konukçu hücre ve dokularına ulaşarak burada beslenmeye 
başlaması ve gelişerek çoğalmasına “enfeksiyon” denir. 
Enfeksiyon ile hastalık simptomlarının (belirti) ortaya çıkışı 
arasındaki süreye “latent (uyku) dönem” denir. Latent dönem 
kısa veya birkaç yıl kadar uzun sürebilir. İnokulasyondan 
sonra belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süreye 
“inkubasyon” denir. Enfeksiyondan sonra patojen konukçu 
doku veya organlarına yayılarak gelişmeye devam eder. Bazı 
patojenler hücreler arasında, bazıları hücre içinde, bazıları da 
iletim demetlerinde çoğalır ve yayılırlar. Patojenler bitkide 
lokal (bölgesel) ve sistemik enfeksiyonlar meydana getirir.  

Lokal enfeksiyonlar, patojenin konukçu dokularının 
belli bir bölgesinde ortaya çıkarken sistemik enfeksiyonlar bitki içerisinde hücreler arası alanda 
veya iletim demetlerinde gelişme sonucu ortaya çıkar. Enfeksiyonlar sonucunda patojenlerin 
bitki dokuları içinde eşeyli veya eşeysiz çoğalma yapılarını 
oluşturmalarına “sporulasyon” denir. Koşullar hastalık 
oluşumuna uygun devam ettiği sürece hastalık çemberi 
tekrarlanır. Koşullar uygunsuz hale gelince fungal patojenler 
dayanıklı yapılarını oluşturarak bitki artıklarında veya 
toprakta canlılıklarını sürdürür ve ertesi yıla bu şekilde 
geçerler. 

Patojenler bitkilerde hastalık oluştururken bitkiler de 
morfolojik ve biyokimyasal dayanıklılık mekanizmaları 
sayesinde hastalıklara karşı koymaya çalışırlar. Bitki bu 
savunma reaksiyonları sayesinde hastalığın ilerlemesini 
durdurabilir ve patojen bitki içerisinde ilerleyemez. Savunma 
reaksiyonları bazen başarısız olabilir ve hastalık ilerleyerek bitki ölümüne sebep olur. Bitkilerde 
savunma mekanizmaları bitkide doğal olarak bulunan veya patojen bitki içine girdikten sonra 
oluşan morfolojik ve biyokimyasal dayanıklılık reaksiyonlarını kapsar. Bitkide doğal olarak 
bulunan yapısal ve fonksiyonel özellikleri kapsayan morfolojik dayanıklılık içerisinde, epidermis 
tabakasının kalınlığı veya üzerinin mum tabakasıyla kaplı oluşu, tüyleri varlığı ve yoğunluğu, 

 

 
Şekil 16.6. Külleme’nin yaprak 

dokusunda oluşturduğu misel ve spor 
kitlesi (sporulasyon) 

(http://ucnfanews.ucanr.edu/files/147350.jpg) 
 

 

 
Şekil 16.5. Bitkide sistemik 

enfeksiyonlar 
(https://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons

/viruses/Pages/TobaccoMosaic.aspx) 
 

 

 
Şekil 16.4. Bitkide lokal enfeksiyonlar  
(http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/toma

toes/diseases-and-disorders/early-blight.html) 
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kütikula kalınlığı gibi yapısal özellikleri; stomaların açık kalma süresi, sayıları gibi fonksiyonel 
özellikleri sayılabilir. Bitkilerde biyokimyasal dayanıklılıkta ise doğal olarak bulunan kimyasal 
bileşikler ile (polisakkarit, protein veya glikoprotein (lektin) yapısında maddeler, fenolik 
bileşikler, tanninler, glukanaz, kitinaz gibi enzimler) patojene karşı koyarlar. Patojen 
enfeksiyonundan sonra oluşan morfolojik dayanıklılık mekanizmaları ise bitkilerde mantar 
tabakası oluşumu, absisyon (ayırıcı) tabakası oluşumu, tyloses oluşumu, zamk oluşumu ve 
hipersensitif reaksiyonlar’dır. Mantar tabakası oluşumunda, patojenin bitkiye giriş yaptığı veya 
geliştiği bitki hücrelerinin yakınında bazı değişiklikler yani dokusal savunma yapıları meydana 
gelir. Mantar tabakasının oluşmasındaki amaç patojenin ilerlemesini durdurarak sağlıklı dokulara 
ulaşmasını önlemektedir. Sert çekirdekli meyve ağaçlarının yapraklarında patojen enfeksiyonu 
sonrası, bu hasta dokuların etrafında absisyon (ayırıcı) tabaka oluşturulur. Sonuçta lekeli kısım 
dökülerek saçma deliği gibi bir görüntü oluşturur. Bu sayede patojen uzaklaştırılarak yaprakların 
diğer kısımlarına hastalığın yayılması engellenmiş olur. Yine bitkilerin iletim demetlerinde 
komşu parankima hücrelerinin protoplast’larının aşırı büyümesi sonucu içe doğru “tylose” adı 
verilen çıkıntılar oluşur ve iletim demetlerinde ilerleyen hastalıkların durdurulmasını sağlar. 
Benzer şekilde, bitkilerde enfeksiyondan sonra patojenle karşılaşan parankima hücrelerinin 
duvarları kalınlaşır veya hücre duvarının iç yüzeyinde papilla benzeri çıkıntılar oluşur. Bunlar 
fungal patojenlerin misellerinin hücre içinde gelişmesini önler. Bazı bitkilerde enfeksiyon 
sonrası ve diğer bazı stres faktörlerine maruz kalan bitkilerde zarar gören dokuların çevresine 
zamk akıntıları meydana gelir. Bu salgılanan zamk enfeksiyon noktasının etrafındaki hücrelerin 
içini ve hücreler arası boşlukları doldurur ve bu sayede patojen ilerleyemez. Patojen enfeksiyonu 
sonrası bitkide aşırı duyarlılık reaksiyonu (hipersensitif reaksiyon, HR) meydana gelir. Patojenin 
giriş noktasında hücre yapısı hızlı bir şekilde bozularak hücre ölür. Böylece patojenin orada 
gelişerek çevredeki hücreleri etkilemesi önlenmiş olur. 

 

 
Şekil 16.7. Patojen enfeksiyonundan sonra gelişen savunma yapıları    a) Hücrelerde zamk oluşumu    b) Absisyon 

yani ayırıcı tabaka oluşumu     c) Tilloz oluşumu    d) Gelişen hifin etrafında sınırlayıcı bariyer oluşumu                  
e-f) Yumruda mantar tabakası oluşumu (http://www.biologydiscussion.com/plants/defense-mechanism/defense-mechanism-in-plants-

with-diagram-botany/64023) 
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Patojenle karşılaştıktan sonra bitki bünyesinde bazı kimyasal bileşiklerin oluşması veya 
bazı bileşiklerin miktarlarının artması savunmada önemli rol oynar. Bitki içerisinde sentezi artan 
bu maddeler arasında fenolik bileşikler ve fitoaleksinler sayılabilir. Bu bileşikler 
sentezlendiğinde bitki içerisinde patojen gelişmesi durdurulur veya engellenir. 

2. Hastalık Salgınları 
 

pidemiyoloji; salgın hastalıkların ortaya çıkışlarını, çıkış nedenlerini, yayılışlarını, 
yayılmaya etki eden faktörleri ve sona erişlerini inceleyen bilim dalıdır. Epidemi ise, 

hastalıkların belirli bir gelişme döneminde belirli bir konukçu populasyonunda şiddeti gittikçe 
artan ve yayılan şekilde salgın oluşturmasıdır.  

Hastalıkları salgın oluşturma durumlarına göre farklı karakterlere ayırabiliriz. Epidemik; 
hastalığın bir bölgede çıkıp kısa sürede pek çok bitkiyi etkisi altına alması ve diğer bölgelere 
yayılmasıdır. Sporadik; hastalığın küçük bir bölgede nadiren ortaya çıkmasıdır. Hastalık yayılma 
eğilimi göstermez. Endemik, hastalığın küçük bir bölgede belirli aralıklarla ortaya çıkmasıdır. 
Endemik hastalıklar eskiden beri o bölgede bulunmakta, ancak zaman zaman artış 
göstermektedir. Endemik hastalıklar bölgelere yayılma eğilimi göstermez. O bölgenin daimi 
patojenidir. Pandemik; epidemilerin kıtalar arası yayılma göstermesidir. Hastalıkların 
yayılmasında rüzgâr önemli bir faktördür. 

Epidemilerde konukçu, patojen ve çevre önemlidir. Konukçu; hastalığa duyarlı ve belirli 
bir yoğunlukta olmalıdır. Patojenin virulensi (hastalandırma gücü) yüksek olmalı, yeterli 
miktarda inokuluma sahip olmalı, çok sayıda döl vermeli, bir defada oluşturduğu spor miktarı 
çok olmalı, bir konukçudan diğerine kolayca taşınabilmeli, vektör yoğunluğu ve hareket yeteneği 
yüksek olmalıdır. 

Epidemilerin gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan çevre faktörleri arasında nem, sıcaklık 
tarımsal uygulamalar (gübreleme, sulama, hastalıklı üretim materyali, monokültür tarım) yağış 
önemlidir. 

Bitki hastalıkları ve bitki salgınları insanlık tarihi ile başlar ve eski kayıtlardan anlaşıldığı 
kadarıyla bitkilerin kültüre alınmasıyla birlikte gündeme gelmiştir. M.Ö. 1900 yıllarda Eski 
Mezopotamya’da insanların temel besin maddesi olan buğdayda Tilletia caries (sürme) ve 
Ustilago nudo (rastık) hastalıkları rapor edilmiştir. Sürme ve rastık hastalıkları günümüzde 
buğdayda verimi azaltan en önemli hastalıklar arasındadır. Yine, M.Ö 980’li yıllarda bitki 
hastalıkları ile karşılaşan toplumlar bu hastalıklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini 
bilmiyordu.  Buğdayda kırmızımsı renkli spor kitleleri oluşturan pas fungusu M.Ö. 715’li 
yıllarda Eski Roma döneminde de buğday yetiştiriciliğinde karşılaşılmıştır. 

Avrupa’da Eski Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, çavdar insanoğlunun temel 
besini olarak gündeme gelmiştir. Tahıllarda önemli bir fungus olan Claviceps purpurea (Çavdar 
mahmuzu) nemli ve serin koşullarda morumsu siyah buğday benzeri yapıları ile çavdarın başak 
kısmında enfeksiyona sebep olur. Bu hastalığa “ergot” adı verilmektedir. Ergot ile bulaşık çavdar 
başaklarından üretilen ekmeklerde bu hastalığın meydana getirmiş olduğu zehirli alkoloidler 
bulunabilmektedir. Ekmeğin içerisinde bulunan ergot’taki bazı maddeler ekmek tüketen 
insanların damarlarında ciddi şekilde daralma ile “gangren” adı verilen hastalığa sebep olurlar. 

E 
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Bu yüzden eski tarihlerde bu hastalığın etkileri ile karşılaşan insanoğlu bu hastalığa kutsal ateş 
adını vermiştir. Yine ergot insanlarda hallusinasyonlara ve ciddi şekilde ağrılı ölümlere sebep 
olabilir.  

Yakın tarihimizde fungal hastalıklar içerisinde en ciddi 
epidemiye sebep olan Phytophthora infestans (patates 
mildiyösü, geç yanıklık) olup meydana getirdiği sosyo-
ekonomik etkileri nedeniyle tarihe damgasını vurmuştur. 
Patates mildiyösü enfeksiyonu sonucu yaprak kenarlarında 
başlangıçta küçük sarımsı veya koyu yeşil lekeler şeklinde 
kendini gösterir. Daha sonra bu lekeler genişleyerek büyür ve 
birleşerek tüm yaprağı kaplarlar. Yapraktaki lekeler koyu 
kahverengine döner. Yaprakta lekelerin bulunduğu alt kısımda 
fungusun beyaz grimsi misel örtüsü görülür. Hastalık, patates 
yumrusunda da belirtilere sebep olur ve yumru ile taşınabilir. 
Anavatanı Amerika olan patates Avrupa’ya ve buradan da 
Rusya’ya yayılarak temel besin olarak tüketilmeye başlanmıştır. Patates Avrupa’ya girdikten 
sonra 1750 yıllarında İrlanda gibi ülkelerde işçi ailelerin temel besini haline gelmiştir. Bu 
hastalık 1840’lı yıllarda serin ve nemli koşullarda epidemik hale gelerek yıldan yıla patates 
tarlalarını tahrip etmiştir. Bu hastalığın meydana getirmiş olduğu patates kıtlığı binlerce insanın 
ölümüne ve 1.5 milyon insanın da Amerika’ya göç etmesine neden olmuştur  

Amerika’nın doğu eyaletlerinde, Amerikan kestanesi en önemli orman ağaçlarından 
birisidir. Amerika’da M.S. 1700’lü yıllarda Kestane yanıklığı adı verilen bir fungal hastalık 
ağaçlarda ciddi ölümlere sebep olmuştur. Kestanelerde yanıklığa sebep olan bu fungusun 
Asya’dan Avrupa’ya oradan da Amerika’ya yayıldığı bildirilmiştir.  

Kahve M.S. 1600’lü yıllardan bu yana Avrupa’nın en popüler içeceğidir. 1800’lü yıllarda 
Hemelia vastatrix (kahve pası) adı verilen fungal bir hastalık Sri Lanka’da kahve 
plantasyonlarında ciddi yıkıma sebep olmuş ve kahve 
yerine çay üretimine başlanılmıştır. 

 

Roma döneminden bu yana yetiştiriciliği yapılan 
buğdayda o dönemde kaydedilen sürme ve pas 
hastalıkları 20. yy’dan sonra günümüze kadar olan 
dönemde hala hastalık meydana getirebilecek 
potansiyeldedir. Pas hastalıkları, 1920’li yıllarda 
Amerika ve Kanada’da epidemi yaparak buradaki 
buğday alanlarında ciddi ekonomik kayıplara sebep 
olmuştur.  

Diğer bir epidemik hastalık Helminthosporium maydis (mısırda güney yaprak 
yanıklığı)’dır. O yıllarda Amerika’da mısır tarlalarında aniden ortaya çıkıp çok geniş arazilerde 
ekimi yapılan mısır alanlarında tahribata sebep olmuştur.  

1980’li yıllarda Kuzeydoğu Amerika’nın ormanlık alanlarında aniden ortaya çıkan “antraknoz” 
adı verilen bir fungal hastalık, bazı yüksek rakımlı lokasyonlarda tüm ağaçların ölümüne sebep 

 

 
Şekil 16.8. Patates mildiyösünün 

yapraklardaki belirtisi  
(Fotoğraf: H. Özgönen Özkaya) 

 

 
Şekil 16.9. Kahve pası belirtileri 

(http://pest.ceris.purdue.edu/pest.php?code=FJAAHCM) 
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olmuştur. Günümüzde de bazı hastalıklar duyarlı kültür bitkilerinde uygun koşullarda epidemi 
yaparak ekonomik kayıplara sebep olabilmektedir.  

Batı Avrupa’da 1500’lü yılların sonlarında, çok 
popüler olan lalelerde bir virüs hastalığı ortaya çıkmış ve 
çiçeklerde çizgi şeklinde kontrast desenlere sebep olarak 
çiçeklerde ciddi zararlanmalara sebep olmuştur. Bu etmen 
“tulip breaking virüs” ya da “lalede renk kırılma virüsü” 
olarak bilinir.  

Uluslararası bitki ticareti artmaya devam ederken 
beklenmedik yer ve zamanda daha fazla hastalık ortaya 
çıkmaktadır. Bu, tarımsal ürünlerin doğal ortamlarından 
farklı bölgelere taşınması ile egzotik patojen türlerinin de 
beraberinde yayılmasına neden olmuştur. Yukarıda verilen 
örnek epidemik hastalıkların ortaya çıkması da bu sebeple gerçekleşmiştir. Bu konu tüm tarımsal 
alanları etkileyen küresel bir konudur. 

Bitki hastalıklarının yayılmasını engelleyen en önemli kontrol yöntemlerinden birisi 
karantina ya da yasal önlemlerdir. Bu yöntemle hastalıkların bir ülkeden başka bir ülkeye ya da o 
ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yayılması yasal önlemlerle sınırlandırılmıştır. 
Patojenin eradikasyonu (ortadan kaldırma) epidemik bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan 
yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve 
patojenin dışlanması için uygulanan yöntemleri kapsar. Buğdayda pas hastalığının ara konukçusu 
olan Berberis bitkisi de tamamen ortadan kaldırılmış ve pas hastalığının yayılması böylelikle 
engellenmiştir. Xanthomonas axonopodis pv. citri’nin neden olduğu turunçgil kanseri 
Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve A.B.D’de 20. yy başlarında ortadan kaldırılmıştır. 
A.B.D’de 1910-1984 yılları arasında aralıklı olarak hastalığın teşhis edildiği bölgelerde bu 
hastalığa karşı eradikasyon kampanyası yürütülmüştür. Eradikasyon kapsamında tüm kurul, 
kuruluşlar ve araştırıcılar bir araya gelerek hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler 
almışlar ve hastalığın görüldüğü tüm alanlarda hasta bitkiler toplanarak imha edilmiştir. 

Monokültür tarım yani uzun süre aynı ürünün yetiştirildiği bölgelerde dönemsel olarak 
çevre koşulları da uygun olduğu zaman hastalık baskısı yüksek olur. Günümüzde epidemik 
karakterde olsun ya da olmasın önceden tahmin ve uyarı sistemleri kullanılarak hastalıkların 
riskli olduğu dönemler belirlenir. Önceden tahmin ve uyarı etmenin biyolojisi, konukçu bitkinin 
fenolojik dönemleri ve çevre koşulları arasındaki ilişkiler uzun süre izlenerek hastalığın ortaya 
çıkışının önceden tahmin edilmesi ve hastalık koşulları oluştuğunda hastalık ortaya çıkmadan 
önce üreticilerin uyarılarak koruyucu ilaçların uygulanmasıdır. Böylece hastalıkla mücadele 
stratejisi ortaya konularak üreticiler daha hastalık çıkmadan önce bilgilendirilip mücadeleye 
başlama zamanlarına göre ilaçlamalar yapılır, daha sonra hastalık yoğunluğuna göre periyodik 
ilaçlamalara devam edilir. 

 

 

 

 

 
Şekil 16.10. Lalede renk kırılma virüsü 

(https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?i
mgnum=1525626) 



Bölüm 16: Bitkilerde Hastalık Oluşumu ve Epidemi                   Doç. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA 
 

168 

KAYNAKLAR 

Agrios, G. N., 2005. Plant Pathology. 5th Edition. APS Press, 952 pp. 
Biçici, M., 1993. Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, Genel Yayın no: 60. 
Erdiller, G., 1992. Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1258, Ders 

Kitabı: 361; 364 s.  
Zadoks, J. C. & Schein, R. D., 1979. Epidemiology and Plant Disease Management, Oxford University Press, 427 

pp. 
 

 

 

 



Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Otlar 
 
 
 
 

 





Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma 
 

171 

 
 

Bölüm 17: 
Yabancı Otlar ve Mücadelesi 

 

Doç. Dr. Handan ÇULAL KILIÇ 
 

Giriş 

 
nsanoğlu tarımın başlamasıyla birlikte yabancı otlarla karşılaşmışlar ve mücadele etmişlerdir. 
Yaklaşık 10 bin yıl önce insanlar topraktan sistemli bir şekilde faydalanarak istedikleri 

bitkileri yetiştirdiklerinde bazı yabancı otlarla karşı karşıya kalmış ve onları elle toplama yoluna 
gitmişlerdir. Daha sonra tarım alanında gelişmeler kaydedildikçe yabancı ot mücadelesi de bazı 
evreler geçirmiş ve bugünkü yerini almıştır. 

Yabancı ot mücadelesinin geçirdiği evreleri söyle sıralayabiliriz: 
1. Yabancı otların elle yolunması 
2. Yabancı otların sivri uçlu aletlerle çıkarılması 
3. Metal kesici aletler ve çapanın kullanılması (M.Ö. 6000) 
4. At ve öküzle çekilen metal çapaların kullanılması (M.Ö. 1000) 
5. Bitkilerin sıraya ekilmesini takiben atla çekilen çapaların kullanılması ve pulluk, 

kültivatör gibi mekanik mücadele aletlerinin geliştirilmesi 
6. Kimyasal olarak yabancı ot mücadelesi 
Bu sıralamadan görüldüğü gibi yabancı otlarla mücadelede önce ilkel usullerden olan elle 

toplama uygulanmıştır. Çatal şeklinde olan çapalar yaklaşık M.Ö. 6000 yıllarında, gerek insan ve 
gerekse hayvanlar tarafından çekilen pulluk benzeri toprak işleme aletleri ise M.Ö. 1000 
yıllarında kullanılmıştır. 

Kimyasal maddelerin yabancı ot mücadelesi amacıyla kullanılması bu alanda yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Yabancı otları öldürmek amacıyla kullanılan ve “herbisit” adı 
verilen kimyasal maddelerin tarih boyunca gelişimi insektisit (böcek öldürücü) ve fungisitlerden 
(mantar öldürücü) yavaş seyretmiştir.  

Herbisitlerin geliştirilmesi ve yeni bileşiklerin bulunması 1984 ile 1988 tarihleri arasında 
yoğunluk kazanmıştır. Bu dönemde bugünkü herbisitlerin %71’ i sentezlenmiştir. 

Ülkemizde yabancı ot mücadele çalışmaları daha çok İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yapılmaya başlanmıştır.  
 

1. Yabancı Otların Tanımı 
 

 
erboloji (Yabancı ot bilimi): Herboloji yabancı ot bilimi olup, yabancı otların biyolojileri, 
ekolojik istekleri, ekonomik değerleri (yarar ve zararları), kontrol altına alınma yöntemleri, 

İ 

H 
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kültür bitkileri ile olan ilişkileri gibi konuları içeren bir bilim dalıdır. “Herba” preslenerek 
kurutulmuş bitki (Herbaryum) ve “loji” bilim olup, bütün dünyada “yabancı ot bilimi” olarak 
kullanılmaktadır. 

Tarım alanlarında, tarımı yapılan kültür bitkisi dışındaki diğer tüm bitkilere yabancı ot 
denilmektedir. Diğer taraftan birçok bitki yol kenarlarında, hava alanlarında, spor sahalarında, 
sulama kanallarında sorun oluşturmaktadır. Böyle bitkiler de yabancı ot kavramı içerisine 
girmektedir. 

Rademacher (1940), yabancı otları ekonomik ve biyolojik açıdan ayrı ayrı tarif etmiştir.  
 
Ekonomik açıdan: Kültür arazisinde yetişmesi arzu edilmeyen ve burada faydadan çok 

zarar oluşturan otlardır diye tanımlamıştır. Bu kavram içerisine kültür arazisi içerisinde 
gelişmeleri istenmeyen bütün otlar girmektedir. Yabancı otların mutlaka yabani bitki olmaları 
gerekmez. Bazen kültür bitkisi içerisinde bulunması arzu edilmeyen bir başka kültür bitkisi 
yabancı ot olabilir. 

Biyolojik yönden: Yazar yabancı otları, “Yabancı otlar, kültür bitkileriyle birlikte topluluk 
oluşturan ve kültür bitkilerinin yetişmesi için mutlaka lüzumlu olan bitkilerdir” diye tarif 
etmektedir. Bu tariften anlaşılacağı gibi, tarım arazisinde kültür bitkilerinin yetişebilmeleri için 
belirli oranda yabancı otun bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Yabancı ot ile yabani ot 
kavramını karıştırmamak gereklidir. 

Yabani ot: Kültüre alınmamış, tarım arazisi dışında yetişen otlardır. Yabancı ot 
mücadelesi, hiçbir zaman yabancı otların tamamen (canlı bitki organları ve tohumlarının) 
ortadan kaldırılması yani eradikasyonu değildir. Yabancı otlarla mücadelede amacımız yabancı 
otların zararını en az seviyeye indirmektir. Yabancı otların doğal dengeyi sağladığını ve 
zararlarının yanında birçok faydalarının olduğunu daima gözönünde bulundurmak gereklidir. 
 

2. Yabancı Otların Zararları 
 

abancı otlar kültür bitkileriyle çoğu defa kuvvetli bir şekilde rekabet ederler. Bu rekabet 
daha çok su, ışık ve mineral maddeler yönünden olmakta ve sonuçta kültür bitkisinin 

veriminde azalmalar meydana gelmektedir.  
Yabancı otların neden olduğu verim azalması, hastalık ve zararlılardan kaynaklanan 

azalmalarından daha az olsa da yaklaşık olarak ürünün %10’una yakın kısmını ortadan 
kaldırmaktadır. Yabancı otların neden olduğu ürün kaybı coğrafik bölgelere bağlı olarak 
değişmektedir. En fazla Afrika’da, sonra Asya’da ürün kaybına neden olmaktadır. Buna çevre 
faktörleri ve yabancı otun türü etki etmektedir. 

Diğer taraftan yabancı otların neden olduğu verim kaybı kültür bitkisinin çeşidine bağlı 
olarak değişmektedir. Yabancı otlar kültür bitkilerinden en fazla darı, daha sonra şekerkamışı ve 
mısırda verim azalmasına neden olmaktadır. En az zarar ise rekabet gücü çok fazla olan meyve 
ağaçlarında ve turunçgillerde görülmektedir. 

  
1. Kültür bitkisinin ışığına engel olurlar: Bitkilerin özümleme yapabilmesi ve gelişebilmesi 

için kesinlikle güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Toprak üstü organları büyük ve geniş yapraklı 
yabancı otlar kültür bitkisini gölgelemek suretiyle onun ışığına ortak ve engel olmaktadır. Bunun 
sonucunda kültür bitkisi daha az özümleme yapmakta ve bu nedenle verimde azalma meydana 
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gelmektedir. Ayrıca, özümlemedeki düşüş, bitkinin topraktan daha az besin maddesi almasına 
yolaçmaktadır. 

2. Kültür bitkisinin gıdasına ortak olurlar: Yabancı otlar topraktan besin maddeleri alımı 
yönünden kültür bitkileri ile daima rekabet halindedir. Çoğu kez bu rekabette yabancı otlar üstün 
gelmekte ve topraktan kültür bitkilerinden çok daha fazla besin maddesi kaldırmaktadır. 

3. Kültür bitkisinin suyuna ortak olurlar: Yabancı otların geniş kök sistemi ve çoğunun geniş 
yapraklı oluşu topraktan fazla miktarda su kaybına neden olmaktadır. Kültür bitkileriyle 
rekabette su yönünden çoğu defa üstün gelmektedirler. Bu nedenle, Orta Anadolu gibi kurak 
bölgelerde hububat yabancı otlarına karşı yapılacak mücadelede ilk amaç, topraktan suyun 
kaybolmasını önlemektir.  

4. Çıkardıkları salgılarla kültür bitkisinin gelişmesini önlerler: Bazı yabancı otların salgıları 
ve köklerinin çürümesi sonucunda oluşan kimyasal maddeler kültür bitkisinin gelişmesini 
önlemektedir. Örneğin; Agropyron repens (Ayrık) ve Cameline spp. (Ketencik) verilebilir. 

5. Toprak sıcaklığını düşürürler: Yabancı otlar toprak sathını gölgelemek suretiyle toprak 
sathının sıcaklığını önemli ölçüde düşürürler. Bu şekilde topraktaki mikroorganizmaların 
faaliyetlerine, bitkilerin topraktaki besin maddelerini almalarına, kültür bitkilerinin tohumlarının 
çimlenmesi veya toprakaltı organlarının sürmesine olumsuz yönde etkili olmaktadır. Yabancı 
otların toprak sıcaklığı üzerine etkisi yabancı otun türüne, yoğunluğuna, hava koşullarına ve 
toprak özelliklerine göre değişir. 

6. Kültür bitkilerinin homojen bir şekilde gelişmesini ve olgunlaşmasını önler: Yabancı otlar, 
kültür arazisinde çoğu defa normal dağılış göstermezler. Gerek tohumlarını bulunduğu yere 
döküşü, gerekse toprakaltı organlarıyla çoğalması, arazide ocaklar halinde çıkışına neden olur. 
Bunun sonucunda, yabancı otun yoğun olarak bulunduğu alanlarda, ışık, rutubet, işgal ettikleri 
yer ve besin maddeleri yönünden kültür bitkileriyle daha fazla rekabete girmekte ve bu 
kesimlerde bulunan kültür bitkisi daha geç olgunlaşmaktadır. Bu durum, hasat zamanının 
belirlenmesi bakımından güçlük yaratmaktadır. 

7. Tarım ürünlerinin kalitesini düşürürler: Yabancı otlar tarım ürünlerinin bir çoğunun 
kalitesini ve pazar değerini düşürmektedirler. Hayvan yemi olarak kullanılan otların (yonca, fiğ, 
çayır otu vb.) yabancı ot içermesi halinde hem besin değeri düşmekte hem de yeknesak olarak 
kurumadıkları için küflenmelere neden olmaktadır. Yabancı ot tohumlarının bazıları zehirli 
alkoloid veya glikozit içerir. Yabancı otun veya tohumlarının hayvanlar tarafından yenildiğinde, 
otun kokusunun hayvanın sütüne ve etine geçtiği görülür. Yabancı otlar hayvanlarda deri ve 
yapağı kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır.  

8. Kültür arazisinin değerini düşürürler: Özellikle mücadelesi güç olan yabancı otlarla kaplı 
arazinin satış değeri daima düşük olmaktadır. Burada yapılması gereken yabancı ot mücadelesi 
bazen arazinin değerine yaklaşmakta, hatta geçmektedir. 

9. Kültür bitkilerine arız olan hastalık ve zararlılara yataklık ederler: Birçok yabancı ot, kültür 
bitkilerinde zararlı olan akar, virüs, nematod, bakteri, mantar ve böceklere yataklık yaparlar. Bu 
etmenler yabancı otlar üzerinde barınırlar, çoğalırlar ve yıldan yıla intikal ederler. Yabancı 
otların buradaki rolü, zararlılara ve yabancı otlara gıda ve barınak sağlamalarıdır. Zararlı ve 
patojenler kültür bitkilerine geçene kadar yabancı otlar üzerinde gelişmelerine devam ederek, 
kültür bitkilerine saldıracak devreye ulaşırlar. 

Bu nedenle, hastalık ve zararlılarla mücadelede onlara konukçuluk eden yabancı otların 
ortadan kaldırılması etkili olmaktadır. 
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Örnekler: 
Şeker pancarı sarılık virüsü: Rumex spp. (Kuzukulağı), Chenopodium album (Kazayağı) 
Patates nematodu:  Mentha silvestris (Yabani nane) 
Tütün küllemesi:  Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 
Sarı pas:   Agropyron repens (Ayrık) 

 
10. Yabancı otların bir kısmı kültür bitkilerinde parazit yaşarlar: Yabancı otların bir kısmı 

kültür bitkilerinin besin maddelerini alarak onların üzerinde parazit yaşarlar. Bu bitkiler yaprak 
ihtiva ederler ve özümleme yaparlar. Bunlar karbonhidrat ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar. Bu 
bitkilere “yarı parazit bitkiler” denilmektedir. Ökse otu (Viscum album) bunun en güzel 
örneğidir. Ökse otu kuşlarla kolayca yayılabilmektedir. Yonca, pancar, tütün gibi çeşitli sebze ve 
endüstri bitkilerin gövdelerine emeçlerini salarak yaşayan küsküt (Cuscuta spp.)’ün ve ayçiçeği, 
tütün ve pek çok sebze türünün köklerine, kendi kökünü salarak besin maddesine ortak olan 
canavar otu (Orabanche spp.)’nun yaprakları yoktur. Bunlar tüm gıdalarını üzerinde barındıkları 
bitkiden elde ederler. Bu bitkilere bu özelliklerinden dolayı “tam parazit bitki” adı verilmektedir. 

 

 
11. Çiftlikte üretim masraflarını yükseltirler: Yabancı otlar hasat masraflarını arttırırlar. Bu 

otlar kültür bitkileriyle birlikte hasat edilirken alet ve ekipmanların kırılmasına ve zarar 
görmesine neden olurlar. Örneğin; hububatta hasat sırasında kuruyan köygöçüren (Cirsium 
arvense) ve kangal (Cardavis spp.) gibi kalın gövdeli otlar tırpanların kırılmasına ve 
körelmesine neden olmakta ve ayrıca biçerdöverlerin bıçaklarını tahrip etmektedir. 

12. Baraj, göller, göletler, havuzlar ve sulama şebekelerinde zararlı olurlar: Baraj, göl, gölet, 
havuz ve sulama şebekelerinde önemli ölçüde yoğunlaşan yabancı otlar, buraların amaca uygun 
olarak kullanılmasını önlerler. Özellikle barajların zamanla dolmasına neden olurlar. Pek çok 
yabancı ot sulama kanallarının içerisini tıkayarak suyun akışını yavaşlatır, sulama kanallarının 
kısa zamanda bozulmasına yol açarlar. 

13. Bazı yabancı otlar hayvan sağlığını olumsuz etkiler: Zehirli madde içeren bazı yabancı 
otlar hayvan sağlığını olumsuz etkilemekte ve hayvanlarda ölümlere neden olabilmektedir.  

14. Yabancı otların bazıları insan sağlığını olumsuz yönde etkiler: Bazı yabancı otlar 
insanlarda da zehirlenmelere neden olur. Yabancı otların bir kısmının yiyecek olarak kullanıldığı 
ülkemizde her yıl ölümler görülmektedir. Zehirli otları yiyen hayvanların sütüne toksik 
maddelerin geçişi ile bu sütü kullanan insanların sağlığı bozulmaktadır. Ayrıca yabancı otlar 
insanlarda allerjik hastalıklara da neden olmaktadır. 

 

     
                         a                                              b                                            c 

Şekil 17. 1. Kültür bitkilerinde parazit olan bazı yabancı otlar   a) Ökse otu   b) Küsküt   c) Canavar otu 
(https://www.naturespot.org.uk/species/mistletoe) (https://www.123rf.com/photo_32766230_.html) (https://www.ot.gen.tr/canavar-

otu.html) 
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3. Yabancı Otların Yararları 
 

1. Bazı yabancı otlar insanların yiyecek kaynağıdır: Bazı yabancı otlar gelişme devrelerinin 
başlangıcında toplanarak yemek yapılmaktadır.  

2. Bazı yabancı otlar barınak yapımında kullanılır: Barınak yapılması amacıyla daha çok saz 
(Thypha spp.), kamış (Phragmites communis) ve yabani söğüt (Salix spp.) kullanılır. 

3. Yakacak olarak kullanılır: Gelişmekte olan ülkelerde bazı yabancı otlar yakacak olarak 
kullanılır. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde geven (Astragallus spp.), sığırkuyruğu 
(Verbascum spp.), kuşburnu (Rosa canina), Alıçtan (Crateagus spp.) yakacak olarak yararlanılır. 

4. Bazı yabancı otlar ilaç olarak, bazıları da çiçek olarak kullanılır: İnsan ve hayvan 
hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların birçoğu bitkisel kaynaklıdır. Bu nedenle, yabancı 
otların eczacılıkta ilaç yapımında önemli bir yeri vardır. Diğer taraftan, bazı yabancı otlar 
böceklere karşı böcek öldürücü (insektisit) olarak kullanılmaktadır. 

5. Bazı yabancı otlar hayvanların yem kaynağıdır: Bazı yabancı otlar gerek yazın gerekse 
kışın hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır. Yabancı otların bazıları ise taze iken (yazın) 
içerdikleri acı maddeler nedeniyle hayvanlar tarafından yenmemekte ancak, kurudukları zaman 
acılık kaybolmaktadır. Yine pek çok yabancı otun kış dönemindeki fide, çim, kurumuş ot olarak 
ve tohum olarak yabani hayvanların yemini oluşturdukları görülür. 

6. Bazı yabancı otlar yeşil gübre olarak kullanılırlar: Yabancı otlardan bazıları tohum 
oluşturmadan önce yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Yabancı otların birçoğu yüksek oranda 
N, P ve K içerdikleri için iyi bir gübre kaynağıdır. 

7. Yabancı otların bazıları hava kirliliğinin ve bitki virüs hastalıklarının saptanmasında 
indikatör bitki olarak kullanılmaktadır: Yabancı otların birçoğu hava kirliliğine karşı hassas olup 
derhal etkilenmektedir. Kazayağı (Chenopodium album) ve boynuz otu (Cerastium sp.) H2S2 

(hidrojen sülfür) ve SO2 (kükürt dioksit)’e karşı hassas bulunmuştur. Bazı yabancı otlar 
(Chenopodium amaranticolor, Datura stramonium) virüs hastalıklarının tanısında indikatör bitki 
olarak kullanılırlar. 

8. Toprak özelliklerinin düzelmesine yardımcı olurlar: Yabancı ot bulunmayan toprak yüzeyi 
sert ve donuk olarak görünür. Bu otlar yeryüzünü yumuşattığı gibi çiçek ve yapraklarıyla 
rengârenk süslerler. Diğer taraftan, çürüyen yabancı ot kalıntıları hem toprağın oluşumuna 
yardım eder hem de organik madde miktarını arttırarak fiziksel özelliklerin düzeltirler. Toprak 
erozyonunu önlemede yabancı otların rolü çok büyüktür.  

9. Bazı yabancı otlar ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılır: Yabancı otlar ıslah 
çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılır. Kültür bitkilerinin bazı özelliklerinin değiştirilmesi 
ve özellikle hastalık, zararlı, don ve kurağa karşı dayanıklı olabilmeleri için bu bitkilerle akraba 
olan yabani bitkilerle melezlenmekte ve bu özellikleri taşıyan genlerin kültür bitkilerin geçişi 
sağlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bölüm 17: Yabancı Otlar ve Mücadelesi              Doç. Dr. Handan ÇULAL KILIÇ  
 

176 

 

 

Şekil 17.2. Rizom ve stolon 
(https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-rhizome-and-

a-stolon) 

4. Yabancı Otların Çoğalması 
 

abancı otlar generatif (tohumla) ve vejetatif (yumru, soğan, stolon, kök vb.) olarak iki 
şekilde çoğalırlar. Çoğalma şekli tür özelliklerine ve çevre faktörlerine bağlı olarak 

değişir.  
Genel olarak yıllık ve iki yıllık otlar generatif, çok yıllık otlar ise hem generatif hem de 

vejetatif yolla çoğalırlar. Eğreltilerde olduğu gibi bazı yabancı otlar ise, tohum yerine sporla 
çoğalırlar.  

Yabancı ot tohumları tür özelliğine ve çevre etkenlerine bağlı olarak toprakta değişik 
sürelerde yaşama kabiliyetlerini kaybetmektedirler. Yabancı ot tohumlarının topraktaki yaşı 
genel olarak ortalama 50-60 yıl civarındadır. 

Çimlenme için çevre koşulları (ısı, nem, O2, ışık) uygun olduğu halde yaşama kabiliyetine 
sahip olan tohumların çimlenmemesine “dormansi” denir. 

Dormansiye sahip olan tohumlar belirli bir dinlenme devresi geçirdikten ve çimlenmeleri 
için gerekli koşullar sağlandıktan sonra çimlenebilirler.  

Yabancı ot tohumlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri bakımından dormansi sigorta rolü 
oynamaktadır. Bu sayede toprağa bir defa bulaşma olanağı bulabilen tohumlar uzun süre 
toprağın bulaşık kalmasını sağlamaktadır. 

Yabancı otlarla mücadelede tohumların yayılma yollarının bilinmesi ve buna göre önlem 
alınması gerekir. Yayılma yollarının ortadan kaldırılmasıyla bu otların bulaşık sahalardan temiz 
bölgelere geçişi önlenmiş olur. Yabancı otların tohumla yayılma şekilleri şunlardır:  

1. Yabancı ot tohumları temizlenmemiş kültür bitkisi tohumlarıyla yayılır. 
2. Yabancı ot tohumları hayvanlarla yayılır. 
3. Çiftlik hayvanlarının sindirim sisteminde ölmeyen tohumlar gübre ile yayılır. 
4. Yabancı ot tohumları rüzgârla yayılır. 
5. Yabancı ot tohumları suyla yayılır. 
6. Yabancı ot tohumları çiftlik ekipmanlarıyla yayılır. 
7. Yabancı ot tohumları fidanlıklardan yayılır. 
8. Yabancı ot tohumları insanlar aracılıyla yayılır. 

Yabancı otlar vejetatif olarak kök, 
yumru, soğan, stolon (toprak üstünde 
yatay olarak uzanan gövde) rizom (toprak 
altında yatay olarak uzanan gövde) ile 
çoğalırlar.  Bazı yabancı otlar hem 
generatif hem de vejetatif çoğalırlar. 
Vejetatif çoğalma özelliğine sahip 
yabancı otlar genel olarak çok yıllıktır. 
Ancak istisnalar vardır. Vejetatif olarak 
çoğalan yabancı otların çoğalma organları 
tohumda olduğu gibi uzak mesafelere 
yayılma olanağı olmadığı için genellikle 
arazide ocaklar halinde bulunmaktadır. 

 
Yabancı otların vejetatif olarak 

yayılması; şu yollarla gerçekleşir: 

Y 
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                              a                                                                b 
Şekil 17.3. Tek yıllık yabancı otlar     a) Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)   

b) Kazayağı (Chenopodium album)  
(http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Brassicaceae_Capsella_bursa-pastoris) 

(https://projectfoodforest.org/2016/08/16/lambs-quarters-chenopodium-album)  
 

 

1. Yabancı otların 
kendiliğinden 

yayılması: Yabancı 
otların toprak üstü ve 
toprak altı çoğalma 
organları horizontal 
olarak büyüyerek 
yabancı otun 
yayılmasına yol açar. 
Bu tip yayılma çok 
kısa mesafelere 
olabilmekte ve 
yabancı otun kümeler 
halinde dağılımına 
neden olmaktadır.  

2. Çiftlik 
ekipmanları ile yayılma; Bulaşık toprak işleme aletleri ile tarladan tarlaya yayılmadır. 

3. Bulaşık topraklarla yayılma; Bulaşık toprakların bir yerden diğer yere taşınmasıyla 
gerçekleşir. 

 

5. Yabancı Otların Sınıflandırılmaları 
 
Yabancı otlar yaşam uzunluklarına göre 3 gruba ayrılır: Bunlar: 

5.1. Tek yıllık yabancı otlar (Annual) 
 

u gruba giren yabancı otlar bir yıl içerisinde tohum vererek hayatlarını tamamlarlar. Yani 
tohumların çimlenmesiyle oluşan bitkinin ölmesi bir yıl içerisinde olmaktadır. Tek yıllık 

yabancı otlar kendi aralarında şu kısımlara ayrılırlar: 
 

5.1.1. Yazlık tek yıllıklar 
 

u yabancı otlar ilkbaharda çimlenirler, daha çok yazın gelişirler ve sonbaharda olgunlaşarak 
ölürler. Tohumları gelecek ilkbahara kadar dormant halde kalır. Örnek olarak horoz ibiği 

(Amaranthus retroflexus) ve kazayağı (Chenopodium album) verilebilir. 
 

5.1.2. Kışlık tek yıllıklar 
 

urada çimlenme sonbaharda veya kışın olmaktadır. Genellikle ilkbahar ve yaz başında bitki 
ölmeden önce tohumları olgunlaşmakta ve bitki gelişme mevsiminde ölmektedir. 

Olgunlaşan tohumları yazı dormant halde geçirirler. Örnek olarak, dam bromu (Bromus 
tectorum) ve çobançantası (Capsella bursa-pastoris) verilebilir. 
 
 

B 

B 

B 
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                           a                                                              b 

Şekil 17.5. Çok yıllık yabancı otlar    a) Adi aslandişi (Taraxacum officinale)          
b) Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 

(https://www.naturespot.org.uk/species/dandelion-agg)  (https://plantsam.com/convolvulus-arvensis) 

 

 
Şekil 17.4. İki yıllık yabancı ot: Yabani 

havuç (Daucus carota) 
(http://www.southeasternflora.com/view_flora.php?plant

id=29#) 

5.2. İki Yıllık Yabancı Otlar (Biannual) 
 
 

 
u yabancı otlar hayat devrelerini iki yıl 
aşmamak üzere bir yıldan fazla zaman 

içerisinde tamamlarlar. İlk yıl çimlenirler ve bu 
yılı çiçeksiz fide halinde geçirirler, ikinci yıl 
çiçeklenir, tohum bağlar ve ölürler. Bu otların 
çiçeklenebilmeleri için mutlaka soğuk bir periyot 
geçirmeleri gereklidir. İki yıllık otlara örnek 
yabani havuç (Daucus carota), ve sığır kuyruğu 
(Verbascum blattaria) verilebilir. 
 
 
 

5.3. Çok Yıllık Yabancı Otlar (Perennial) 
 

ki yıldan daha fazla yaşayan yabancı otlar bu gruba girerler. Çoğu hem generatif hem de 
vejetatif olarak çoğalırlar. Bu tip yabancı otlarla mücadelede prensip, bitkinin tohum 

vermesine fırsat vermeden bitkiyi toprak altı organlarıyla birlikte öldürmektir. Bu gruba giren 
yabancı otlar iki kısma ayrılırlar: 

 
5.3.1. Basit çok yıllıklar 

 
adece tohumla çoğalırlar. Ancak, parçalanan ve zarar gören bitki kısımları sürerek yeni 
bitkiyi oluşturur. Etli ve kalın köklere sahiptirler. Örnek, Adi aslandişi (Taraxacum 

officinale), labada (Rumex crispus). 
 

5.3.2. Sürünücü çok yıllıklar 
 

oprakta 
horizontal 

(yatay) olarak büyüyen 
köklere, stolonlara, 
yumrulara veya 
rizomlara sahip olan 
bitkilerdir. Örneğin, 
tarla sarmaşığı 
(Convolvulus arvensis) 
ve ayrık (Agropyron 
repens)’dir. 

Ayrıca yabancı 
otlar yapraklarındaki 
yapısal 

B 

İ 

S 

T 
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                                a                                                                b 

Şekil 17.6. Dar ve geniş yapraklı  yabancı otlar    a) Tarla eşek marulu (Sonchus 
arvensis)     b) Yabani yulaf (Avena fatua) (http://herbinfoindonesia.blogspot.com.tr) 

(https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media) 

farklılıklarından 
dolayı da “geniş 
yapraklı yabancı otlar 
(Dikotiledon)” ve “dar 
yapraklı yabanı otlar 
(Monokotiledon)” 
olarak iki gruba 
ayrılırlar. 

Geniş yapraklı 
yabancı otlara örnek 
olarak Tarla eşek 
marulu (Sonchus 
arvensis) ve 
Köygöçüren (Cirsium 
arvense); dar yapraklı yabancı otlara örnek ise Yabani yulaf (Avena fatua) verilebilir. 

 

6. Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemleri 
 

abancı otların mücadelesinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler yabancı 
otların faydalarının arttırılması, zararlarının ise azaltılması amacıyla uygulanır. 

Mücadelede hiçbir zaman eradikasyon, yani yabancı otların tamamen yok edilmesi amaçlanmaz. 
Mücadele yöntemlerinin seçimine çeşitli faktörler etki eder. Bunlar yabancı otların 

biyolojisi ve ekolojisine ait faktörlerdir. Yabancı otların biyolojilerinin ve ekolojilerinin 
incelenmesiyle mücadelede yardımcı olabilecek kritik noktaların saptanması ve buna göre 
mücadele edilmesi gerekir. Bazen yabancı otların mücadelesinde tek bir yöntem yeterli 
olmayabilir. Bu takdirde, birkaç yöntem kombine olarak uygulanmalıdır. Yabancı ot mücadele 
yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 
6.1. Kültürel Önlemler 

 
6.1.1. Bulaşmayı Önleyici Yöntemler 

 
ücadele edilecek yabancı otun yayılma yolları saptanarak bu yolların ortadan 
kaldırılması ile mücadelede ilk adım atılmış olur. Diğer mücadele yöntemlerine nazaran 

kolay ve etkili olması nedeniyle bu önlemlerin olması gerekir. Bu önlemler şöyle sıralanabilir: 
a) Temiz tohum kullanılması: Özellikle sadece tohumla çoğalan ve tohumları kültür 

bitkilerinin tohumlarına karışan yabancı otların yayılmaları büyük oranda bu yolla olmaktadır. 
b) Biçer-döver artıklarının tarlada bırakılmaması: Biçer-döver artıklarında genellikle bol 

miktarda yabancı ot tohumu bulunur. Bazı yabancı otlar kültür bitkisinin hasat zamanı 
geciktirilip biçer-döverle biçim yapıldığında tohumların büyük bir kısmını dökerler. Bazılarının 
tohumları ise makinenin dövme, savurma ve artıkların tarlaya dökülmesi sırasında yeniden 
tarlaya dökülmektedir. Bu nedenle yabancı ot mücadelesi yönünden biçer-döver artıklarının 
tarladan kaldırılması gerekmektedir.  

c) Hayvan yemi olarak kullanılan dane, kuru ot ve diğer yemlerin yabancı ot tohumundan 
ari olması: Çiftlik hayvanlarına yedirilen yemler çoğu defa fazla miktarda yabancı ot tohumu 

Y 
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içerirler. Yemlerle birlikte yenen bu yabancı ot tohumlarının büyük bir kısmı yaşamlarını 
yitirmeyerek dışkı ile dışarı çıkmaktadır. Bu nedenle hayvanlara yedirilen yemler ya yabancı ot 
tohumlarından ari olmalı veya çeşitli işlemlerle bu tohumların yaşamları ortadan kaldırılmalıdır. 
Bunun için dane olarak yedirilen yabancı ot tohumlarıyla bulaşık yemler ya pişirildikten sonra ya 
da öğütüldükten sonra yedirilmelidir.  

d) Çiftlik gübrelerinin yeterli derecede fermente edilmesi: Yabancı ot tohumları çiftlik 
gübresi içerisine ya hayvanın sindirim sisteminde ölmeden geçerek ya da yem artıkları ve 
altlıklarıyla gübreye karışmaktadır. Gübrelerin fermente edilmesiyle hayvanların sindirim 
sisteminde ölmemiş veya artıklarla gübreye karışmış tohumların büyük bir kısmı canlılığını 
kaybetmektedir. 

e) Çiftlik ekipmanlarının temizliğine dikkat edilmesi: Yabancı otların yayılmasında önemli 
bir etken de çiftlik ekipmanlarına tutunan tohum veya vejetatif organların bir yerden diğer yere 
taşınmasıdır. Bu aletlerin bir bölgeden diğer bölgeye geçişlerinde kesinlikle temizlenmesi 
gereklidir. Hasat ve toprak işlemesi yapılırken önce temiz bölgeler işlenmeli, sürülmeli ve daha 
sonra bulaşık yerlere geçilmelidir. 

 
6.1.2. Sağlıklı Kültür Bitkisi Yetiştirmek 

 
 

ağlıklı olarak yetişen kültür bitkisi yabancı otlarla daha başarılı şekilde rekabet eder. Bu 
üstün rekabette zayıf düşürülen yabancı otlar diğer mücadele yöntemleri ile ortadan 

kaldırılabilmektedir. Sağlıklı kültür bitkisi yetiştirme yöntemleri şunlardır: 
a) Uygun kültür bitkisi seçimi: Ekilecek kültür bitkisi çeşidinin iyi olması gerekir. Kültür 

bitkisinin o bölgeye adapte olmasına, uniform (eşit) olarak çimlenmesine, çimlenme gücünün 
yüksek olmasına, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. 

b) Toprak özelliklerinin düzeltilmesi ve uygun gübrelemenin yapılması: Kültür bitkisinin 
sağlıklı olarak yetiştirilebilmesi için gerekli besin maddelerinin verilmesi yanında toprak 
özelliklerinin kültür bitkisinin isteği doğrultusunda değiştirilmesi gereklidir.  

c) İyi tohum yatağı hazırlanması: Tohum yatağı hazırlığının geciktirilmesi halinde hızlı 
gelişen yabancı ot türü, kültür bitkisi ekiminden önce tarlayı kaplamaktadır. Yabancı ot 
tohumlarının çoğu toprak sathından 4-5 cm derinlikte çimlenmektedir. Bu nedenle, ekimden 
birkaç hafta önce 4-5cm’lik toprak işlemesi yapılarak yabancı otların çimlenmesi teşvik edilir ve 
oluşan fideler ya kontakt (değme etkili) herbisitlerle ya da yüzeysel toprak işlemesi ile tahrip 
edilir. 

d) Uygun ekim yönteminin uygulanması: Kışlık olarak ekilen çoğu kültür bitkilerinde ekim 
5-7 cm’lik rutubetli toprak tabakasında yapılır. Bunun üzerindeki 3-5cm toprak tabakasında 
rutubet çok az olduğu için yabancı otlar çimlenemezler. Kültür bitkisi çimlenip rekabet edecek 
ölçüde geliştikten sonra sulama yapılmalıdır. Böylece sulamadan sonra gelişecek olan yabancı ot 
tohumları etkisiz hale getirilir. 

e) Ekim zamanının ayarlanması: Kültür bitkisinin ekimini yabancı otların çimlendiği 
zamandan önce veya sonraya almak suretiyle yabancı otların zararından korunmak mümkün 
olmaktadır. 

f) Münavebe uygulanması: Çeşitli kültür bitkilerinin özdeşleştiği yabancı ot toplulukları 
vardır; yani herhangi bir kültür bitkisinde sorun oluşturan bir yabancı ot diğer kültür bitkisinde 
bulunmayabilir. Bu nedenle, münavebe kültür bitkisine bağlı olarak uygulanmaktadır.  

S 
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g) Rakip kültür bitkisi yetiştirme: Bu yöntemde, kültür bitkisinin yabancı otu toprak üstü 
organları ile bastırması yani yabancı otları gölgelemesi ve topraktan suyun ve besin maddelerinin 
alımında üstün rekabet gücüne sahip olması gereklidir. Üstün rekabet gücüne sahip olan kültür 
bitkilerini şöyle sıralayabiliriz: Şalgam, ayçiçeği, çavdar, sorgum, yonca, soya fasulyesi, kenevir, 
arpa, mısır vb. 
 

6.2. Fiziksel Mücadele 
 

abancı otlara karşı uygulanan en eski mücadele yöntemidir. Fiziksel mücadele, yabancı 
otların elle veya bazı aletlerle (mekanik) veya da çeşitli dalga boylarında ışık vs gibi 

fiziksel yöntemlerle ortadan kaldırılmasıdır. Bunlar: 
 

a) Yabancı otların elle yolunması: Genel olarak tarım alanlarında bazı yabancı otlar elle 
yolunarak uzaklaştırılır. Elle yolma daha çok yıllık ve iki yıllık otlarda etkilidir. Bu grup otların 
toprak altı organlarından genellikle tekrar sürme olayı söz konusu olmadığı için çiçeklenmeden 
önce uygulanan elle yolma işlemi etkili olmaktadır. Hâlbuki çok yıllık bitkilerde elle yolma ile 
sadece toprak üstü organları uzaklaştırılmakta, bitki uygun koşullarda toprak altı organlarından 
tekrar sürmektedir. 

b) Çapalama: Kültür bitkileri içerisindeki yabancı otların öldürülmesinde uygulanan 
ekonomik ve etkili bir mücadele yoludur. Çapalama sadece yabancı ot mücadelesine yönelik 
yapılmamakta, aynı zamanda yağmurun toprakta tutulması, toprağın üst tabakalarının 
gevşetilmesi amacıyla da yapılmaktadır. Çapalama genellikle çok yıllık ve iki yıllık yabancı 
otların mücadelesinde uygulanır.  

c) Tırmık geçirme: Toprak tipine ve kültür bitkisinin çeşidine bağlı olarak çok çeşitli tipte 
tırmıklar kullanılmaktadır. Tırmıkla kesilen yabancı otların toprak sathına çıkarılması ve tırmık 
dişlerinde toplanması arzu edilir. Böylece yabancı otların çoğalmalarında etkili olan toprakaltı ve 
toprak üstü organları toplanarak yok edilmelidir. 

d) Sürme: Her grup yabancı otlarla savaşta pratik ve ekonomik bir mücadele yöntemidir. 
Yıllık ve çok yıllık yabancı otlara karşı başarıyla uygulanır. Toprak sürülerek toprakta depo 
edilmiş yabancı ot tohumları çimlenmeye teşvik edilir. Böylece toprakta depolanan yaşama 
kabiliyetine sahip tohum sayısı azalmaktadır. Yıllık yabancı otlar ise, sürme ile tahrip olarak 
kolayca ölmektedir. Sürme işlemi yıllık ve çok yıllık yabancı otlar tohum bağlamadan önce 
yapılması gereklidir. Özellikle kökleri derine gitmeyen çok yıllık yabancı otlar toprak işleme ile 
kolayca ortadan kaldırılmaktadır. 

e) Biçme: Bu işlem genellikle çok yıllık yabancı otların toprak altı organlarında birikmiş 
olan depo maddelerini boşaltma, yabancı otların tohum vermelerini önlemek ve kültür bitkisiyle 
olan rekabetini azaltmak için yapılır. 

f) Yakma: Bu yöntem daha çok demir ve karayollarının kenarlarındaki yabancı otlarla, 
sulama kanal ve şevlerindeki yabancı otlara karşı yapılmaktadır. İşlem, buhar saçan veya bütan 
gazı ile çalışan alev makineleri ile yapılmaktadır. Bu işlem bazen sıraya ekilmiş kültür bitkileri 
(barikatlarla korunarak) içerisindeki yabancı otlara karşıda yapılabilmektedir. Yakma işlemi 
tercihen otlar tohum bağlamadan önce yapılmalıdır. Yakma işlemine, toprak işleme ve biçmede 
olduğu gibi çok yıllık yabancı otların toprakaltı organlarındaki depo maddesinin az olduğu 
devrede başlanmalı ve tekrarlanmalıdır. 

Y 
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g) Malçla boğma: Saman, kuru ot, çiftlik gübresi, pirinç kabukları, kâğıt ve çeşitli plastik 
örtüler yabancı ot mücadelesinde örtü materyali olarak kullanılmaktadır. Yabancı otlar malçla 
örtülerek ışıkla ilgileri kesilir ve ölürler. 

h) Su altında bırakma: Genel olarak A.B.D. ve Avrupa’da uygulanan bu yöntemde, yabancı 
otlar gelişmelerinin başlangıcında su altında bırakılarak atmosferle ilgileri kesilir. Çeltik 
sahalarında sorunlu olarak bu işlemin uygulanmasıyla birçok yabancı ot türü su sahalarında 
sorun olmaktan çıkmıştır. 

i) Elektromanyetik dalgalarla mücadele: Termal ışınımlarla, -Y- ışınları, UHF ışınları 
(Radyo dalgaları) ve lazer ışınları yardımıyla mücadele amaçlanmıştır. Denemelerde 
kullanılmıştır. Bu tip ışınlar ancak doğrudan üzerine düştüğü bitki organlarına zararlı olmaktadır. 
Pratikte henüz kullanılmamaktadır. 

 
6.3. Biyolojik Mücadele 

 
abancı otlarla biyolojik mücadelede yabancı otların doğal düşmanlarından faydalanılır. 
Biyolojik mücadelede amaç, arzu edilmeyen bitkilerin çoğalma ve yayılmasını önlemek 

veya populasyonunu mücadele eşiğinin altında tutmaktır. Biyolojik mücadelede dikkat edilecek 
nokta doğal düşmanların monofag yani sadece mücadele yapılacak yabancı ot üzerinde zararlı 
olmasıdır. Bunları kültür bitkileri üzerinde zararlı olmamaları gerekmektedir. Ayrıca biyolojik 
mücadelenin anavatanı dışında da uygulanabilmesi gerekmektedir.  

Yabancı otlarla biyolojik mücadelede böcekler başarıyla kullanılmakta, bakteri ve 
funguslar ancak sekonder parazit olarak etkili olmaktadır. 

A.B.D.’de çit bitkisi olarak yetiştirilen Opuntia spp. aynı amaçla Avustralya’ya 
götürülmüştür. Yeni yetiştirilme bölgelerinde çok fazla çoğalan Opuntia spp. bitkisi 1870’de 
ülkenin her yanını sarmıştır. 1925’de 240 milyon dekarlık alanı kaplamış olan bu ota karşı 
mekanik ve kimyasal mücadelede başarılı olunamamıştır. Daha sonra Opuntia’nın doğal düşmanı 
olan Cactoblastis cactorum (Lepidoptera) ve bir akar türü olan Tetranychus opuntiae (Acari) 
çoğaltılarak doğaya salınmıştır. 1940 yılında bu bölgede kaktüsler sorun olmaktan çıkmıştır. 

 
6.4. Kimyasal Mücadele 

 
abancı otlarla mücadelede kültürel yöntemlerin yeterli olmaması durumunda ilaçlı 
mücadele mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Yabancı ot öldüren veya gelişmesini önleyen 

ilaçlara “herbisit” adı verilir. 
 

6.4.1. Bitki bünyesinde taşınma özelliğine göre herbisitlerin sınıflandırılması 
 
1. Kontakt herbisitler: Bitki ile temas ettiği kısımda etkili olup diğer organlara taşınmazlar. 
2. Sistemik herbisitler: Bitki ile temas ettiği yerden doku içine giren ve diğer bitki 

organlarına taşınan herbisitlerdir. 
3. Hem kontakt hem de sistemik özellik gösteren (Dipyridylium) herbisitler.  
 

6.4.2. Kullanılış amaçlarına göre herbisitlerin sınıflandırılması 
 

Y 

Y 
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a) Total herbisitler: Toprak üstündeki bütün bitkileri öldürmek amacıyla kullanılan 
herbisitler. 

b) Selektif (Seçici) herbisitler: Bitkilerin bir kısmına zarar vermeden diğerlerini öldürmek 
için kullanılan herbisitler. 

 
6.4.3. Uygulandıkları zamana göre herbisitlerin sınıflandırılması 

 
1. Ekim öncesi (Pre-sowing) uygulanan herbisitler 
2. Ekim sonrası-Çıkış öncesi (Pre-emergens) uygulanan herbisitler 
3. Çıkış sonrası (Post-emergens) uygulanan herbisitler olarak gruplara ayrılır.  
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