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Özet: Bu çalışma Muğla ili Fethiye ilçesinde fasulyede hastalıklara neden olan önemli bazı virüslerin 
durumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı survey çalışmalarında virüs 
simptomu gösteren bitkilerden toplam 112 yaprak örneği alınmıştır. Hastalık etmenlerinin tanılanması 
serolojik yöntemler kullanılarak yapılmıştır.  Örneklerin serolojik testlenmesinde Fasulye adi mozaik 
virüsü (Bean common mosaic virus; BCMV), Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic virus; AMV) ve 
Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus; CMV)’ne spesifik antiserumlar kullanılmıştır. DAS-
ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testi sonucunda 112 
örnekten 28’inde (%25) virüs enfeksiyonu tespit edilmiştir. Testlenen yaprak örneklerinde bu 
virüslerin tek başına ve karışık enfeksiyonları saptanmıştır. Enfeksiyon oranları %17.85 (20 örnek) 
BCMV, %3.57 (4 örnek) AMV ve %1.78 (2 örnek) CMV olarak belirlenirken karışık enfeksiyonlarda 
%0.89 (1 örnek) AMV+CMV ve %0.89 (1 örnek) BCMV+CMV olarak tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fasulye, Fasulye adi mozaik virüsü, Yonca mozayik virüsü, Hıyar mozaik 
virüsü, DAS-ELISA. 

 
Investigation of Some Important Virus Diseases on Bean Plants in 

Muğla-Fethiye Subprovince 
 

Abstract: This study was conducted to clarify the status of important viruses causing diseases on 
bean in Muğla-Fethiye subprovince. A total of 112 leaf samples were taken from plants showing 
disease symptoms during field surveys in 2012. Virus identification was carried out by serological 
methods. Specific antiserums were used for serological tests to detect Bean common mosaic virus 
(BCMV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and Cucumber mosaic virus (CMV). As a result of DAS-
ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay), 28 out of 112 samples 
(25 %) were infected with viruses. Single and mixed infections of the viruses were found according to 
ELISA results. Infection percentages of viruses were 17.85 % (20 samples) for BCMV, 3.57% (4 
samples) for AMV and 1.78% (2 samples) for CMV. Mixed infections were about 0.89% (1 sample) 
for AMV+CMV and 0.89% (1 sample) for BCMV+CMV.  
 
Key Words: Bean, Bean common mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Cucumber mosaic virus, DAS-
ELISA. 
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Giriş 
Muğla ili’nin Fethiye ilçesi coğrafi yapısı nedeniyle önemli bir turizm bölgesi 

olmasının yanında önemli bir tarım bölgesidir.  Fethiye uygun iklim ve toprak yapısı ile 
birçok sebzenin yetiştirilebildiği bir ekolojiye sahiptir.  Bölgede sebze üretimi çoğunlukla 
örtü altı yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır. 1990’lı yıllarda 3986 dekar sera alanı 
bulunurken, 2010 yılında bu rakam 24.985 dekarı bulmuştur. Bölgede seracılık önemli bir 
geçim kaynağıdır (Anonymous, 2012). 

Bu yetiştirilen sebzeler içerisinde fasulye (Phaseolus vulgaris L.) besin değeri çok 
yüksek olan, hemen hemen tüm dünyada bol miktarda tüketilen önemli bir kültür bitkisidir. 
Leguminosae familyasının üyesi olan fasulye taze sebze, kuru dane ve konserve gibi değişik 
şekillerde değerlendirilebilmektedir. Fasulyenin tazesi mineraller, A, B ve D 
vitaminlerince, kuru danesi ise protein açısından zengindir (Bozoğlu, 1995). 

Orta Amerika kökenli olan bu kültür bitkisi 250 yıl önce Anadolu’ya gelmiş ve çok 
geniş bir yayılım alanı bulmuştur (Şehirali, 1988). Dünya da taze fasulye üretimi 26 milyon 
hektar alanda 4.310.733 ton’dur. Çin 2.381.000 tonluk üretim ile taze fasulye üretiminde ilk 
sırada yer alırken, Türkiye 587.967 ton ile ikinci sıradadır. Ülkemiz kuru fasulye 
üretiminde ise 212.758 tonla sıralamanın oldukça gerisinde kalmaktadır (Anonymous, 
2010). 2011 TÜİK verilerine göre; Fethiye yöresinde yaklaşık 95.000 dekar sebze üretim 
alanında (örtüaltı+açık), 24.800 ton taze fasulye üretimi yapılmaktadır.  

Gerek insan beslenmesinde, gerekse ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan fasulye 
bitkisinin üretiminde; dayanıklı çeşitlerin ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılmaması, 
yanlış tarımsal uygulamaların yapılması, bunun yanısıra canlı ve cansız hastalık etmenleri 
sebebiyle üründe önemli düzeyde verim kayıpları görülmektedir.  

Fasulye üretim alanlarında önemli verim kayıplarına yol açan Alfamovirus, 
Bromovirus, Comovirus, Cucumovius, Begomovirus, Ilarvirus, Luteovirus, Potyvirus, 
Sobemovirus, Tobamovirus, Tobacco necrosis ve Tospovirus cinsinde yer alan en az 30 
virüs hastalığı tanımlanmıştır (Mathews, 1982; Hall 1991; Loebenstein ve Thottappilly, 
2004).  Bunların içinde en önemli virüs hastalıkları; Alfalfa mosaic virus (AMV), Bean 
common mosaic virus (BCMV), Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV), Bean 
golden mosaic virus (BGMV), Bean yellow mosaic virus (BYMV), Cucumber mosaic virus 
(CMV), Southern bean mosaic virus (SBMV), Tobacco streak virus (TSV), Tomato 
aspermy virus (TAV)’ dür (Kumar ve ark., 1994; Güzel ve Arlı-Sökmen, 2003; Ghorbani 
ve ark., 2010).  

Ülkemizde fasulye virüsleri konusunda  yapılan çalışmalarda CMV, AMV, BCMV, 
CABMV, BCMNV, BYMV, Tobacco black ring virus (TRRV), Cowpea aphid borne 
mosaic virus (CABMV)’ lerinin varlığı ortaya konulmuştur (Açıkgöz, 1984; Yılmaz ve 
Özaslan, 1987; Fidan ve Yorgancı, 1990; Gümüş ve ark., 2001; Güzel ve Arlı-Sökmen, 
2003).  

Bitkilerde hastalık oluşturan virüsler ile mücadele etmek ve etkili bir şekilde kontrol 
altına almak kolay değildir. Üretim alanlarında sorun olan bu virüs hastalıklarının 
kontrolünde kültürel yöntemlerin uygulanması, dayanıklı çeşitlerin ve temiz üretim 
materyalinin kullanılması ve vektörlerle mücadele etmenin önemi büyüktür. Belirtilen tüm 
bu yöntemlerle dahi virüslerin yeterince kontrol altına alınamaması ve kimyasal bir 
mücadele imkanının bulunmayışı bu hastalıkların önemini giderek arttırmaktadır. Bu 
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konuda yapılacak çalışmalarda ilk olarak viral etmenlerin ortaya konulması gerekmektedir. 
Yürütülen bu çalışma ile Fethiye yöresi fasulye üretim alanlarında BCMV, AMV ve 
CMV’nin varlığı ELISA yöntemi ile saptanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 
Bu çalışmanın ana materyalini, 2012 yılı nisan ayında Fethiye yöresi fasulye üretim 

alanlarından toplanan yaprak materyalleri oluşturmuştur. Survey çıkışları, Fethiye ilçesinde 
örtüaltı ve açıkta fasulye üretiminin yapıldığı köy ve beldelere  (İlçe merkezi, Yanıklar, 
Çamköy, Çiftlik, Kumluova, Çaykenarı, Çaltıözü) yapılmıştır. Örneklemeler her köyde 
rastgele seçilen tarlalardan, yaprak deformasyonu, yapraklarda kıvırcıklaşma, yaprak 
renginde açılmalar, mozayik, bitkide bodurluk simptomu gösteren bitkilerden yapılmıştır. 
Etiketlenerek buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilen örnekler serolojik çalışmalarda 
kullanılıncaya kadar derin dondurucuda muhafaza edilmiştir.  

Örneklerin serolojik testlenmesinde BCMV, AMV ve CMV’e spesifik ELISA kitleri 
kullanılmıştır (Clark ve Adams, 1977). Çalışmada virüslerin testlenmesinde Bioreba 
(İsviçre) firmasından temin edilen kitler kullanılmıştır.  

Çalışmada, örneklerin testlenmesi firmanın önerileri doğrultusunda yapılmış ve 
sonuçlar 405 nm’de ELISA okuyucusunda pozitif ve negatif kontroller kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Negatif kontrolün absorbans değerinin ortalamasının en az iki katı ve 
üzerinde absorbans değeri veren örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir (Naghavi ve ark., 
2008). 

 

Sonuçlar ve Tartışma 
Virüs hastalıklarının, yayılışı ve zararı yıldan yıla hatta mevsimden mevsime değişiklik 

göstermektedir. Bu sebeple virüs hastalıklarının neden olduğu zararın en alt seviyeye 
indirilebilmesi ve yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilebilmesi için öncelikle 
yetiştiriciliği yapılan kültür bitkisinde enfeksiyon oluşturan virüslerin tanılanması 
gerekmektedir.  

Surveyin gerçekleştirildiği fasulye üretim alanlarında bitkilerde mozayik, kloroz, 
damar bantlaşmaları, büzüşmeler, renk açılmaları, bitki boyunda kısalma, yapraklarda 
deformasyon gibi hastalık belirtileri gözlenmiştir (Şekil 1).    

DAS-ELISA testi sonucunda 112 örnekten 28’inde (%25) virüs enfeksiyonu tespit 
edilmiştir. Testlenen yaprak örneklerinde bu virüslerin tek başına ve karışık enfeksiyonları 
saptanmıştır. Enfeksiyon oranları %17.85 (20 örnek) BCMV, %3.57 (4 örnek) AMV ve 
%1.78 (2 örnek) CMV olarak belirlenirken karışık enfeksiyonlarda %0.89 (1 örnek) 
AMV+CMV ve %0.89 (1 örnek) BCMV+CMV olarak tespit edilmiştir.   
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Şekil 1. Yapraklarda virüs enfeksiyonu sonucu oluşan siğil ve deformasyon simptomu 

 
Çalışma kapsamında Fethiye yöresinde şüpheli örneklerin alındığı yerler, alınan örnek 

sayısı, DAS-ELISA testi sonucunda enfekteli örnek sayısı Çizelge 1’de verilmiştir.  
Virüs simptomu gösteren bazı yaprak örneklerinin BCMV, AMV ve CMV’ye özgü 

spesifik kitlerle yapılan tanılama çalışmalarında negatif sonuç vermesi; bunların dışında 
farklı virüslerin bulunabileceğini de göstermektedir.  

 
Çizelge 1.  Fethiye yöresi fasulye üretim alanlarından alınan örneklerde DAS-ELISA testi 

sonuçlarına göre BCMV, AMV ve CMV’nin dağılımı  

Örnek Alınan 
Köy ve Beldeler 

Alınan örnek 
Sayısı BCMV AMV CMV BCMV+CMV AMV+CMV 

Merkez 16 0 0 0 0 0 
Yanıklar 10 0 0 0 0 0 
Çamköy 7 0 0 0 0 0 
Çiftlik 11 0 1 1 0 0 
Kumluova 17 1 3 0 0 0 
Çaykenarı 44 18 0 1 1 1 
Çaltıözü 7 1 0 0 0 0 
 Toplam 112 20 4 2 1 1 

AMV: Yonca mozaik virüsü 
CMV: Hıyar mozaik virüsü 
BCMV: Fasulye adi mozaik virüsü 

 
Çizelge 1.’den de görüldüğü gibi virüs şüpheli üretim alanlarından alınan yaprak 

örneklerinde DAS-ELISA testi sonuçlarına göre; toplanan 112 yaprak örneğinin 20 adedi 
BCMV, 4 adedi AMV, 2 adedi CMV, 1 adedi BCMV+CMV ve yine 1 adedi AMV+CMV 
ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. BCMV enfeksiyon oranı en yüksek 18 örnekle (% 40.90) 
Çaykenarı’nda belirlenmiştir. Merkez, Yanıklar ve Çamköy’den toplanan örneklerde 
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yapılan serolojik testler sonucunda ise herhangi bir virüs enfeksiyonuna rastlanmamıştır. 
Çiftlik beldesinde alınan 11 örneğin 1 adedinin AMV, 1 adedinin ise CMV olduğu 
belirlenmiştir. Yine Kumluova’dan alınan 17 örneğin ise 1 adedinin BCMV, 3 adedinin ise 
CMV ile enfekteli olduğu tespit edilmiştir. AMV enfeksiyonuna ve karışık enfeksiyonlara 
rastlanmamıştır. İlçeden alınan 112 adet örnekten yalnızca Çaykenarı yöresinden alınan bir 
örnekte BCMV+CMV, yine bir örnekte ise AMV+CMV virüs enfeksiyonları tespit 
edilmiştir. 

Örneklerin alınması esnasında özellikle Çaykenarı beldesindeki bazı üreticilerin uzun 
yıllar kendi ürünlerinden ayırmış oldukları tohumları kullandıklarını ifade etmişlerdir. 
Dolayısıyla bu bölgede BCMV enfeksiyonunun yüksek olması bu sebebe dayandırılabilir.  

Babovic ve ark. (1996), Hıyar mozaik virüsü’nün ve Fasulye adi mozaik virüsü’nün 
tohumla taşınma oranının belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada; CMV’nin % 20, 
BCMV’nün % 26 oranında tohumla taşınabildiğini ortaya koymuşlardır.  

Petrovic ve ark. (2010) BCMV, AMV ve CMV’nin tanılanması ile ilgili yaptıkları 
çalışma da DAS-ELISA ve RT-PCR yöntemlerini kullanmışlardır. Araştırıcılar sürvey 
alanlarında BCMV’ nin oranını % 30.53, CMV’ nin oranını % 5.34 ve AMV’nin oranını ise 
% 3.41 olarak saptamışlardır. 

Ghorbani ve ark. (2010) İran’da fasulye üretim alanlarında yaptıkları sürvey 
çalışmasında 248 örnek toplamışlar ve toplanan örneklerde DAS-ELISA yöntemi ile sekiz 
virüs hastalığının varlığını saptamışlardır. Çalışmada testlenen örneklerin % 1’inde BCMV, 
% 9’unda Bean leaf roll virus (BLRV) , % 6’sında Cowpea mild mottle virus (CpMMV), % 
3’ünde SBMV, % 15’inde CMV ve % 2’sinde BGMV tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede 
Dizadji ve Shahraeen (2011)’in yaptıkları çalışmada ise 649 fasulye yaprak örneğinin DAS-
ELISA yöntemini kullanılarak testlenmesi sonucunda BCMV, BCMNV, BYMV, CMV, 
AMV, BLRV, SBMV ve Bean pod mottle virus (BPMV)’lerinin varlığı ortaya 
konulmuştur. Araştırıcılar BCMV, BCMNV ve BYMV’nin enfeksiyon oranlarının % 17–
29 arasında değiştiğini belirtmişlerdir.  

Verma ve Gupta (2010), fasulye yapraklarında BCMV’nün varlığını elektron 
mikroskobu ve serolojik testlerle ortaya koymuşlardır. Yaptıkları çalışma da virüsün esnek 
çubuk şeklinde, 750 nm uzunluğunda ve 15 nm çapında olduğunu elektron mikroskobu ile 
görüntülemişlerdir.  

 Ülkemizde fasulye üretim alanlarında virolojik sorunların belirlenmesi ile ilgili sınırlı 
sayıda çalışma mevcuttur.  

Açıkgöz (1994), Erzurum ve Erzincan illerinde fasulye üretim alanlarındaki virüs 
hastalıklarının belirlenmesi ile ilgili yaptığı çalışmada; virüslerin biyolojik, serolojik ve 
elektro-mikroskobik özellikleri yardımı ile tanılamalarını gerçekleştirmiştir.  

Gümüş ve ark., (2001), Ege Bölgesi’nde tohum üreten ve pazarlayan kuruluşlardan 
alınan fasulye örneklerini DAS-ELISA ile test etmişler ve tohumların % 23.52’sinin 
BCMV ile bulaşık olduğunu belirlemişlerdir.  

Tokat ili ve çevresindeki ilçelerden alınan fasulye tohum örneklerinden yapılan 
makroskobik incelemelerde buruşma, küçülme, çatlama, yarılma, renk değişmesi ve 
sararma gibi simptomların olduğu gözlenmiştir. DAS-ELISA yöntemi kullanılarak yapılan 
testlerde fasulye tohum örneklerinin % 59 oranında BCMV ile enfekteli oldukları 
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saptanmıştır. Toplanan fasulye tohum örneklerinde BYMV ve AMV enfeksiyonlarına 
rastlanılmamıştır (Kutluk Yılmaz ve ark., 2002). 

Samsun ilinde yapılan bir çalışmada, fasulye alanlarından toplanan 499 yaprak 
örneğinin % 36’sının BCMV, % 10.8’inin CMV, % 2.8’inin BCMNV, % 2’sinin BYMV 
ile enfekteli olduğu ve üreticilerden ve tohum bayilerinden alınan 53 farklı tohum örneğinin 
ise % 18.9’unun BCMV, % 17’sinin BCMNV ve % 17’sinin CMV ile enfekteli olduğu 
belirlenmiştir (Güzel ve Arlı-Sökmen, 2003). 

Arlı-Sökmen ve ark. (2011) yaptıkları çalışma da Türkiye’de fasulye üretim alanında 
önemli 15 ilden 288 fasulye yaprak ve tohum örneği almışlar ve bu örneklerdeki BCMV ve 
BCMNV’lerinin bulunma oranlarını serolojik ve biyolojik yöntemlerle tespit etmişlerdir. 
Örneklerin testlenmesi sonucunda 64 örneğin BCMV ve 2 örneğin de BCMNV ile enfekteli 
olduğu belirlenmiştir.  

Fasulye üretiminde önemli verim kayıplarına yol açan CMV, AMV ve BCMV gibi 
virüs hastalıkları yaprak bitleri ve tohumla etkili olarak yayılmaktadırlar (Makkouk ve  
Azzam, 1986; Spence ve Walkey, 1995; German ve ark., 2004, Grau ve ark., 2002, Larsen 
ve ark., 2002, Nault, 2003, Nault ve ark., 2004). Fidan ve Yorgancı (1990) yaptıkları 
çalışma da BCMV’ nün fasulye tohumları ile taşınabildiğini ve taşınma oranının % 56’ya 
kadar çıkabildiğini belirtmişlerdir.  

Fethiye yöresinin tarım potansiyeli göz önüne alındığında özellikle virüslerin 
yayılmasında rol oynayan vektörlerle mücadele edilmesi, dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve temiz 
üretim materyalinin kullanılması önerilebilir. Ayrıca ellerin ve bakım aletlerinin 
dezenfeksiyonu, vektörlerin izlenmesi ve mücadele programlarının oluşturulması, enfekteli 
bitkilerin yok edilmesi gibi temel işlemlerin bölgede yaygınlaştırılması virüsten 
kaynaklanan ekonomik kayıpların azalmasına yardımcı olacaktır.  

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan bu çalışma bir ön çalışma niteliğindedir. Bu 
çalışma ile Fethiye yöresi fasulye üretim alanlarında BCMV, AMV ve CMV ilk defa tespit 
edilmiştir. Bundan sonra bulunması muhtemel diğer virüslerin Muğla’nın tüm ilçeleri göz 
önüne alınarak ve farklı yöntemler kullanılarak ayrı bir çalışma olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  
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