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Avcı böcek Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera:
Miridae)’e üç farklı pestisitin laboratuvar koĢullarında yan
etkileri1
Mustafa PORTAKALDALI2, Serdar SATAR3
The side effects of three different pesticides on the predator Nesidiocoris tenuis
Reuter (Hemiptera: Miridae) under laboratory conditions

Abstract: One of the basic principles of IPM is using no pesticides or harmless
pesticides, especially against potential biological control agents. The side effects of four
plant protection products, emamectin benzoate, kresoxim-methyl+boscalid, abamectin and
dimethoate (toxic standard), were evaluated on Nesidiocoris tenuis under the guidelines of
the IOBC/WPRS Working group, namely „„Pesticides and Beneficial Organisms”.
Kresoxim-methyl+boscalid showed moderately low toxicity (2.5% - 7.5%) at 24 and 48
hours after pesticide application which indicates that it can be safely used in IPM
greenhouses with N. tenuis populations. Emamectin benzoate was moderately toxic (74.4%
- 78.5%) while abamectin (100%) and dimethoate (100%) were toxic. These laboratory
results need to be verified with field or semi-field experiments before specific advice can be
provided to the public.
Keywords: Nesidiocoris tenuis, greenhouse, IOBC, side effect, biological control

Öz: Entegre mücadele çalıĢmalarının temel prensiplerinden biri de, kimyasal ilaç
kullanımında, biyolojik mücadelede kullanılabilecek potansiyel doğal düĢmanlara en az
zarar veren pestisitlerin seçilmesidir. Bu kapsamda, avcı böcek Nesidiocoris tenuis‟e
IOBC/WPRS pestisit ve yararlı organizmalar standartlarına göre laboratuvar Ģartlarında
yürütülen çalıĢmada, emamectin benzoate, kresoxim-methyl+boscalid, abamectin ve
dimethoate (standart toksik) etkili maddeli toplam 4 bitki koruma ürünün yan etkileri
araĢtırılmıĢtır. Ġlaç uygulamalarından 24 ve 48 saat sonunda kresoxim-methyl+boscalid
(%2,5-7,5)‟in düĢük düzeyde zararlı olduğu ve entegre mücadele yapılan seralarda ruhsat
dozunda kullanılması durumunda N. tenuis‟e herhangi bir zararının bulunmadığı tespit
edilmiĢtir. Emamectin benzoate (%74,4-78,5) ise orta düzeyde zararlı olmuĢ ve abamectin
(%100) ve dimethoate (%100) ise yüksek düzeyde zararlı olarak bulunmuĢtur. Laboratuvar
Ģartlarında yapılan bu denemelerden elde edilen sonuçların yarı tarla veya tarla
denemelerinden elde edilecek sonuçlar ile desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Nesidiocoris tenuis, örtüaltı, IOBC, yan etki, biyolojik mücadele
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Bazı pestisitlerin Nesidiocoris tenuis‟e yan etkileri

GiriĢ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de domates yetiĢtiriciliğini olumsuz yönde
etkileyen, kalite ve verim kayıplarına neden olan pek çok zararlı ve hastalık
bulunmaktadır. Ülkemizde domateste Ģu ana kadar kayıt edilmiĢ 70‟ten fazla
zararlı saptanmıĢtır (Uygun et al. 1998). Çok sayıdaki bu zararlılar arasında,
Bemisia tabaci (Genn). (Hemiptera: Aleyrodidae) ve Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera: Gelechiidae) önemli bir yer almaktadır.
Genel bir avcı olan Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae),
beyazsinekler, yaprak galeri sinekleri, kırmızı örümcekler ve domates güvesini de
içeren birçok lepidopter türü ile beslenebilmektedir (Urbaneja et al. 2009; Lopez et
al. 2011). Bu doğal düĢman ülkemizin yerli bir türü olması (YaĢarakıncı et al.
2009; Portakaldalı et al. 2013) ile birlikte, günümüzde örtüaltı domates
yetiĢtiriciliğinde yaygın bir Ģekilde ticari olarak kullanılan bir avcıdır.
Ülkemizin sahip olduğu ekolojik avantajlardan dolayı turfanda sebze üretimine
imkan veren örtüaltı domates yetiĢtiriciliği geniĢ yayılma alanı bulmaktadır.
Normal üretim periyodu dıĢında da üretim yapmaya olanak sağlamasıyla, bu
alanlarda hastalık ve zararlılara karĢı gereğinden fazla ve daha yüksek dozda
ilaçlamalar yapılmakta bu da beraberinde faydalıların popülasyonlarını azaltmaya
hatta yok etmeye neden olmasının yanında birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.
Ancak, domates güvesi gibi zararlıların ülkemize giriĢ yapması ve kimyasal
mücadelenin yetersiz kalması gibi nedenlerden dolayı farklı mücadele
yöntemlerinin özellikle de biyolojik mücadele gibi çevre dostu yöntemlerinin ön
plana çıkarılması bir zorunluluk haline gelmiĢtir.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygınlaĢan biyolojik mücadele
çalıĢmalarında örtüaltı yetiĢtiricilikte kullanılacak pestisitlerin faydalı
organizmalara yan etkileri de önemli bir yer tutmakta olup, günümüzde modern
bitki koruma çalıĢmalarında pestisitlerin kullanımının azaltılması bir politika haline
gelmiĢtir. Ülkemizde de turunçgil alanlarında kullanılacak pestisitlerin
ruhsatlandırılmasında, yan etki çalıĢmalarının yapılması Ģartı bulunmaktadır.
Ancak, hasadından hemen sonra sofralarımıza gelen sebzelerde kullanılacak
ilaçların ruhsatlandırılmasında ise böyle bir Ģart bulunmamaktadır. Gerek insan
sağlığı gerekse de doğal dengenin korunması açısından sebzelerde kullanılacak
pestisitlerin de yan etki çalıĢmalarının yapılması zorunluluk haline gelmiĢtir.
Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ele alınan bu çalıĢmada örtüaltında
yaygın olarak kullanılan N. tenuis‟e emamectin benzoate, kresoximmethyl+boscalid, abamectin ve dimethoate etkili maddeli toplam 4 bitki koruma
ürününün yan etkileri laboratuvar Ģartlarında araĢtırılmıĢtır.
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Materyal ve yöntem
Denemede kullanılan bitkilerin üretimi Adana Biyolojik Mücadele AraĢtırma
Ġstasyonu Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümünde gerçekleĢtirilmiĢtir. Nesidiocoris tenuis bireyleri ise Adana Zirai
Üretim ĠĢletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet Ġçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde bulunan domates seralarından toplanmıĢtır. Toplanan bu bireyler böcek
üretme odalarındaki, böcek üretme kafeslerine salınarak avcının stok kültürü
oluĢturulmuĢtur. Avcı üretimi için domates bitkileri ve Ephestia kuehniella (Zeller)
(Lepidoptera: Pyralidae) yumurtaları kullanılmıĢtır. Bitki üretimi için domates
tohumları, torf/toprak (1/1) karıĢtırılarak 10X12cm ebatlarında saksılarda, 25±2 0C
sıcaklık, %70±5 orantılı nem ve 16/8 saat (A/K) özelliklere sahip iklim odalarında
tutulmuĢtur. Bitkilerin daha iyi geliĢim göstermesi için düzenli olarak sulama ve
gübreleme yapılıp 4-6 yapraklı döneme ulaĢtıklarında avcının üretiminde
kullanılmıĢlardır.
Ephestia kuehniella yumurtaları, Kaya & Öncüer (1988)‟in metoduna bağlı
kalınarak ve üstünde bazı değiĢiklikler yapılarak sağlanmıĢtır. Yumurtalar bir kısım
buğday unu, bir kısım mısır unu karıĢımından oluĢan küvetlere konulmuĢ ve bu
küvetler içerisindeki yumurtaların açılıp geliĢmesi için 25 ±2 °C ve %60±10 neme
sahip böcek üretim ortamlarına konulmuĢtur. Bu ortamda ise küvetlere dıĢarıdan
bir bulaĢmayı engellemek için küvetler böcek üretim kafesleri içerisine
yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra kafes içerisinde ergin döneme ulaĢan bireyler bir emgi
aleti yardımıyla bu ortamdan toplanıp, yumurta bırakması için kenarları sinek teli
ile kaplı bir kafese yerleĢtirilmiĢtir. Bu kafes tellerinde yumurtalar bırakıldığında
bunlar bir fırça yardımıyla çırpılarak alttaki haznede toplanmıĢ bir kısmı üretimin
devamlılığı için yeni küvetlere aktarılırken bir kısmı ise +4 °C‟de saklanarak
çalıĢmalarda avcıların besini olarak kullanılmıĢtır.
Örtüaltı alanlarda Helicoverpa armigera Hübner, Spodoptera littoralis
(Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae), T. absoluta, Tetranychus sp. gibi zararlılar
ile külleme hastalıkları için yaygın olarak kullanılan pestisitlerden, emamectin
benzoate, kresoxim methyl+boscalid, abamectin ve standart toksik ilaç olarak
dimethoate etkili maddeli tarımsal savaĢ ilaçları denemelerde kullanılmıĢtır. Bu
ilaçlara ait bilgiler Çizelge 1‟de verilmiĢtir.
Ġlaçların etkilerinin saptanmasında materyal ve metodlar oluĢturulurken
IOBC‟nin “Pestisitler ve Faydalı Organizmalar ÇalıĢma Grubu”‟nun 1985, 1989 ve
2000 yılları yayını esas alınmıĢtır (Hassan et al. 1985; Candolfi et al. 2000).
Ġlaçların predatöre etkilerinin saptanması ile ilgili tüm denemeler 25±1 ºC
sıcaklık, % 60±10 orantılı nem, 16 saat aydınlatmalı ve 1000 lüks üzeri ıĢık Ģiddeti
bulunan iklim odalarında yürütülmüĢtür.

117

Bazı pestisitlerin Nesidiocoris tenuis‟e yan etkileri
Çizelge1. Laboratuvar Ģartlarında Nesidiocoris tenuis‟e karĢı yan etki çalıĢmalarında
kullanılan bitki koruma ürünlerinin, etkili madde oranı, uygulama dozu ve
kimyasal grubu
Table 1. Active ingredients, application dose and chemical group of plant protection
products used against Nesidiocoris tenuis for side effect experiments under
laboratory conditions
Etkili Madde Miktarı ve Oranı
Kontrol (Saf su)
Emamectin benzoate SG (%5)
Kresoxim-Methyl SC (100g/l) +
Boscalid (200g/l)
Abamectin EC 18g
Dimethoate EC 400g/lt

Uygulama Dozu

Kimyasal Grubu

40g/100l su

Diğerleri
Lactone)

50ml/100l su

Oximinoacetate

25ml/100l su
150 ml/100 l su

(Macrocyclic

Diğerleri (Avermectin)
Organik Fosforlu

ġekil 1. Pestisitlerin uygulamasında kullanılan ilaçlama ünitesi (a), ergin hale gelmiĢ
Nesidiocoris tenuis bireyleri (b), denemelerde kullanılan ilaçlı düzenek (c)
Figure 1. Spray tower used in pesticides applicaions (a), Nesidiocoris tenuis adults (b),
pesticides treated-contrivance used in the experiments (c)
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Denemelerde, laboratuvar stok kültürden elde edilen 1. ve 2. dönem N. tenuis
nimfleri kullanılmıĢtır. Deneme ünitesi olarak Van de Veire (1992) ve Van de
Veire et al. (1996), Candolfi et al. (2000)‟den modifiye edilmiĢ, 13 cm çapında, 1
cm yüksekliğinde, kenarında karĢılıklı 0,5 cm çapında hava giriĢ-çıkıĢını sağlamak
için ince örgülü tül ile kapatılmıĢ on adet delik mevcut olan, ayrıca karĢılıklı 1 cm
çapındaki iki adet delik bulunan, çember Ģeklinde fiberglastan özel olarak yapılmıĢ
bir düzenek hazırlanmıĢtır.
KarĢılıklı 1 cm çapındaki deliklerden birisi su emdirilmiĢ pamuk konularak
predatör nimflerin sıvı ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmıĢ, diğeri ise N. tenuis
nimflerinin salımı amacıyla kullanılmıĢtır. Nimf salımı yapılan deliğe daha sonra
üniteye hava sağlaması için hava hortumu bağlanmıĢtır. Bu deneme ünitesinin
altına ve üstüne bir ilaçlama ünitesi (Spray tower) ile cam plaka yüzeyine
2±0,2mg/cm2 ilaç düĢecek Ģekilde ilaçlama yapılmıĢtır. Cam plakaların ilaçlı
yüzeyleri ünitenin içine bakacak Ģekilde düzeneğe yerleĢtirilmiĢtir. Düzenek
hazırlandıktan sonra 10 adet 1. ve 2. dönem N. tenuis nimfleri düzeneğin içine
salınmıĢtır. Böylece nimflerin ilaçlı yüzeylerle temas etmeleri sağlanmıĢtır. Salınan
bu nimflere ergin oluncaya kadar bir ıspatula yardımıyla her tekerrürde eĢit sayıda
olacak Ģekilde E. kuehniella yumurtası 3 gün aralıklarla verilmiĢtir. (Hassan et al.
1985; Polgar 1988; Hassan ve Summers 1997; Candolfi et al. 2000). Canlı kalan
bireylerden ergin olanların diĢi ve erkek bireyleri sayılarak kaydedilmiĢtir. Bu
bireyler, içerisinde 8-10 adet domates bitkisi, kâğıt havlu, içi avcının su ihtiyacını
karĢılamak için pamuk dolu ephendorf tüp ve besin olarak E. kuehniella yumurtası
bulunan kafeslere grup halinde salınmıĢtır. Bu bireyler 72 saat boyunca burada
bekletildikten sonra çekilmiĢ ve kafesler içerisinde yeni çıkmıĢ N. tenuis tek tek
sayılmıĢ avcının bıraktığı yumurta sayısı hesaplanmıĢtır.
Denemeye ait sonuçların değerlendirilmesi için pestisitlerin predatörün ergin
öncesi dönemlerine değme etkisinin belirlenmesinde ölüm oranları esas alınmıĢ
olup Abbott formülünden (Abbott, 1925) yararlanılarak aĢağıdaki Ģekilde
hesaplanmıĢtır. Pestisitlerin IOBC sınıf değerlerinin belirlenmesinde, sadece ölüm
oranları esas alınmıĢtır.
Kontrolde canlı (%) – Ġlaçlıda canlı(%)
Ölüm Oranı (M)=

X 100
Kontrolde canlı (%)

Yüzde ölüm değerlerine Arc-sin karekök transformasyonu uygulanmıĢ ve
transforme edilen bu değerlere SPSS paket programı kullanılarak tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıĢtır (P=0.05). Uygulamalar arasındaki farkın önemli
olduğu yerlerde de çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Tukey testi kullanılarak
ortalamalar arasındaki fark belirlenmiĢtir (Amano ve Haseeb, 2001). Kullanılan
ilaçların predatörün üreme güçlerine etkisi aĢağıdaki formüle göre hesaplanmıĢtır.
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Üreme gücüne etki değerleri, pestisitlerin sınıf değerlerinin belirlenmesinde
kullanılmamıĢtır. Abbott formülünden elde edilen yüzde ölüm oranları IOBC
(International Organisation for Biological Control) sınıf değerlerine göre <30 ise
zararsız veya az zararlı (N), 30-79 ise orta derecede zararlı (M), >80 ise zararlı (T)
olarak değerlendirilmiĢtir.
Ġlaçlıdaki yumurta sayısı/ DiĢi
Üreme Gücüne Etki (R)=
X 100
Ġlaçsızdaki yumurta sayısı/ DiĢi

Bulgular ve tartıĢma
Ġlaçların Nesidiocoris tenuis ergin öncesi dönemlerine ve yumurta
verimine etkisinin saptanması
Çizelge 2 incelendiğinde, ilaç uygulamalarından 24 ve 48 saat sonra elde edilen
sonuçlar arasındaki farklar istatistiki olarak önemli olmuĢtur (24 saat, Sd=8, 27, F=
119,049, P<0,05; 48 saat, Sd=8,27, F= 81,097, P<0,05). Örtüaltı domates
yetiĢtiriciliğinde özellikle T. absoluta, B. tabaci ve bazı yumuĢak vücutlu
zararlıların biyolojik mücadelesinde baĢarılı bir Ģekilde kullanılan N. tenuis‟in
ergin öncesi dönemlerine ilaç uygulamalarından 24 saat sonra kresoximmethyl+boscalid etkili maddeli pestisit IOBC sınıf değerlerine göre “N” sınıfında
yer alırken; emamectin benzoate ise orta düzeyde zararlı olup “M” sınıf değerini
almıĢtır. Abamectin ve dimethoate etkili maddeli pestisitler ise yüksek düzeyde
zararlı olup “T” sınıf değerini almıĢtır. Ġlaç uygulamalarından 48 saat sonra da tüm
pestisitler 24 saat sonundaki sınıf değerlerinin aynısına sahip olmuĢlardır.
Avermectin sınıfı insektisitler arasında yer alan emamectin benzoate etkili
maddeli insektisit özellikle lepidopter zararlıları üzerine etkili olmaktadır. Etkili
olduğu zararlılarda sinir hücrelerinde bir etkiye neden olup sinir taĢıyıcıların
(neurotransmitter) bozulmasına sebep olarak böceğin ölümüne neden olmaktadır
(Anderson et al., 2009). Martinou et al. (2014), Macrolophus pygmaeus (Rambur)
(Hemiptera: Miridae)‟un beĢinci dönem nimflerine emamectin benzoate‟ın %25-30
civarında etkili olduğunu, Lopez et al. (2011), emamectin benzoate‟ın N. tenuis ve
M. pygmaeus erginlerine zararsız olduğunu belirtmektedirler. Amor et al. (2012),
ise yarı tarla koĢullarında emamectin benzoate‟ın M. pygmaeus erginlerine zararsız
olduğunu bildirmektedirler. Nakahira et al. (2010), ise baĢka bir mirid olan
Pilophorus typicus Distant (Heteroptera: Miridae)‟a emamectin benzoate‟ın %100
oranında etkili olduğundan bahsetmektedir. Yapılan bu çalıĢmada ise emamectin
benzoate etkili maddeli insektisdin N. tenuis 1. ve 2. dönem nimflerine %78,5
oranında etkili olduğu ve IOBC sınıf değerlerine göre orta düzeyde zararlı olduğu
belirlenmiĢtir.
Abamectin de emamectin benzoate ile aynı sınıf içerisinde yer almaktadır.
Kontak ve mide zehiri etkili bir insektisit/akarisittir. Fernández et al. (2012),
abamectin etkili maddeli pestisitin N. tenuis ergin bireylerine etkisinin orta
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düzeyde etkili olduğunu belirtirken, yapılan bu çalıĢmada ise abamectin etkili
maddeli pestisit ilaç uygulamasından 48 saat sonra N. tenuis‟in 1. ve 2. dönem
nimflerine yüksek düzeyde zararlı olmuĢtur. Literatür çalıĢması ile arada oluĢan bu
farkın çalıĢmalarda kullanılan N. tenuis bireylerin farklı dönemlerinin tercih
edilmesi, kullanılan ilaçların farklı dozlarda olması ve erken dönem bireylerin
pestisitlere daha hassas olma durumlarından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Van
de Veire & Tirry (2003), Benzer Ģekilde baĢka bir Mirid olan Macrolophus
caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae)’un 3. dönem nimflerine abamectin‟in
zararsız olduğundan bahsederken Schoen et al. (2000), abamectin‟in M.
caliginosus‟un 1. ve 2. dönem nimflerine yüksek düzeyde etkili olduğundan
bahsetmektedir.
Bununla birlikte farklı takım ve familyalardam birçok doğal düĢman üzerinde
de abamectin‟in olumsuz etkileri ile çalıĢmalar mevcuttur. Biondi et al. (2012),
abamectin‟in 14 gün sonunda bile O. laevigatus‟a toksik olduğunu belirtmiĢlerdir.
Abamectin‟in O. insidiosus ve O. laevigatus ergin ve ergin öncesi dönemlerine
zararlı olduğu ile ilgili birçok çalıĢmalar da mevcuttur (Shipp et al., 2000;
Studebaker & Kring, 2003; Bostanian & Akalach, 2004; Bostanian & Akalach,
2006; Gradish et al., 2010; Fernández et al. 2012).
Kresoxim-methyl+boscalid etkili maddeli pestisitin, N. tenuis, 1. ve 2. dönem
nimflerine herhangi bir etkilerinin bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Nakahira et al.
(2010), P. typicus nimf ve erginlerine boscalid etkili maddeli fungusitin zararsız
olduğunu, kresoxim-methyl etkili maddeli fungusitin ise düĢük düzeyde zararlı
olduğunu bildirmektedirler. Jansen et al. (2008) ise boscalid+pyraclostrobin ve
kresoxim-methyl+fenpropimorph
etkili
maddeli
fungusitlerin
Aphidius
rhopalosiphi DeStefani-Perez (Hymenoptera: Aphidiidae) erginlerine ise zararsız
olduğunu belirtmektedirler. Bostanian et al. (2009), boscalid etkili maddeli
fungusitin Galendromus occidentalis Nesbitt (Acarina: Phytoseiidae)‟e, Bernard et
al. (2004), kresoxim-methyl ve boscalid etkili maddeli fungusitlerin hem G.
occidentalis hem de Euseius victoriensis (Womersley) (Acari: Phytoseiidae)
bireylerine etkisiz olduğundan bahsetmektedirler.
ÇalıĢmalarda standart toksik olarak kullanılan dimethoate etkili maddeli
insektisit ile yapılan denemelerde, ilacın N. tenuis, 1. ve 2. dönem nimflerine toksik
olduğu ve uygulamadan 24 saat sonunda tüm bireyleri öldürdüğü belirlenmiĢtir.
Benzer Ģekilde Bengochea et al. (2014), C. carnea erginlerinde 72 saat sonunda
ölüm oranının %91,7 olduğunu, Bostanian & Akalach (2004), O. laevigatus
erginlerine 48 saat sonunda %100 oranında etkili olduğunu, Bostanian ve Akalach
(2006), P. persimilis ve A. fallacis ile O. insidiosus ergin öncesi dönemlerine
sırasıyla %100, %94 ve %98 oranında etkili olduğunu, Hautier et al. (2006), A.
rhopalosiphi erginleri ile Adalia bipunctata L. (Coleoptera; Coccinellidae) ve
Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera; Syrphidae) larvalarına da yüksek
düzeyde toksik olduğunu bildirmektedirler.
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Günümüzde yan etki çalıĢmaları IOBC/WPRS çalıĢma grubu önerileri
doğrultusunda, laboratuvar, yarı tarla ve tarla Ģartlarına göre sıralı Ģekilde
planlanmaktadır. Laboratuvar Ģartlarında zararlı olan bir pestisitin önce yarı tarla
Ģartlarında denenmesi; eğer yarı tarla Ģartlarında da zararlı olması durumunda tarla
Ģartlarında denemelerinin yapılması öngörülmektedir. Bu sayede pestisitlerin
gerçek etkileri daha iyi anlaĢılmaktadır. Örtüaltı alanlarda, biyolojik mücadele
açısından önem arz eden bazı doğal düĢmanlara yaygın olarak kullanılan bazı
pestisitlerin yan etkilerinin laboratuvar Ģartlarında etkilerinin belirlenmesi amacıyla
ele alınan bu çalıĢma sonucuna göre zararlı bulunan pestisitlerin yarı tarla ve tarla
Ģartlarında da çalıĢmalarının yapılması, söz konusu pestisitlerinin etkilerinin ortaya
konması açısından fayda sağlayacağı düĢünülmektedir. Bununla birlikte pestisit
kullanımının zorunlu olduğu hallerde yaygın olarak kullanılan doğal düĢmanların
farklı zamanlarda salımları ile bu salımlardan sonra pestisitlerden nasıl
etkilenecekleri ile ilgili çalıĢmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
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