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Özet
Amaç: Nekrofaj böcekler ölümden kısa bir süre sonra cesede 

gelirler. Olay yerindeki nekrofaj böceklerin dağılımı, biyolojisi ve 
davranışı ile ilgili bulgular ölüm hakkında önemli ipuçları sağlar. 
Cesetteki nekrofaj böcek delilleri ile ilgili en yaygın uygulama, 
ölümden sonra geçen sürenin tahmin (PMI) edilmesidir. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Samsun ilindeki nekrofaj 
Diptera takımına ait tür topluluğunu ve çeşitliliğini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Samsun’dan seçilen iki farklı doğal bölgeye 
2017 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında içerisinde 150 gr 
ciğer olan 3 tuzak (toplam 6) yerleştirilmiş ve 2 günde bir kontrol edilmek 
suretiyle materyaller toplanmıştır. Materyallerin tanısı Spilza’nın teşhis 
anahtarına göre yapılmıştır. Çalışmamızda her iki bölgede örneklem 
gruplarında türlerin  biyo çeşitlilililik  indeksini belirlemek için, Shannon 
Wiener ve Simpson Çeşitlilik İndeksleri kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırma süresince iki farklı bölgeden 
Diptera takımının 3 farklı familyası içinde yer alan 6 türe ait  2877 
örnek toplanmıştır. Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), 
Lucilia sericata (Meigen, 1826), Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma 
(Robineau-Desvoidy, 1830), Sarcophaga similis (Meade, 1876), 
Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) ve Musca domestica 
(Linnaeus, 1758) yem tuzaklarından elde edilmiştir. Yaz mevsimi 
boyunca her iki bölgede görülen bütün türler arasındaki farklılık 
anlamlı değildir. L. sericata yaz mevsimi boyunca her iki bölgede 
populasyon yoğunluğu en yüksek oranda görülen türdür. Ch. albiceps 
15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında sadece Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi kampüs alanında görülmüştür. S. similis ise sadece 
ağustos ayında görülmüştür. C. vicina, L. sericata, S. argyrostoma 
her iki bölgede yaz mevsimi boyunca sürekli görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diptera; Yem Tuzağı; Adli Entomoloji; 
Karadeniz; Samsun.

Abstract 
Objective: Necrophagous insects are colonized cadavers 

immediately after death. Knowledge of the distribution, biology 
and behavior of necrophagous insects found at a crime scene can 
provide important trace about death. The most common application 
of insect evidence on body is the estimate the minimum time elapsed 
since death. The objective of this work was to to characterize the 
assemblage of Diptera, its richness, relative abundance in Samsun 
Province, northern Turkey.

Materials and Methods: 3 traps (total 6) of 150 g liver were 
placed at two different natural areas selected from Samsun in June, 
July and August of 2017 and materials were collected consecutive 
days. The material was identified according to Spilza’s identification 
key. In our study, Shannon Wiener and Simpson Diversity Indexes 
were used to determine the biodiversity index of species in the 
sample groups of both regions.

Results and Conclusion: During the study, 2877 samples 
of 6 species belonging to 3 different families of Diptera group 
were collected from two different regions C. vicina, L. sericata, 
S. argyostoma, S. similis, Ch. albiceps, M. domestica were 
collected from the baited trap. Significant differences weren’t 
found between all species that were seen in both regions 
during the summer season. L. sericata was found to be the most 
abundant species in two locations during summer seasons. Ch. 
albiceps were recorded from July 15 to August 15 at Ondokuz 
Mayıs University Campus. S. similis were present during August. 
C. vicina, L. sericata, S. argyostoma were captured at two field 
during summer.

Keywords: Diptera; Bait Trap; Forensic Entomology; Black 
Sea; Samsun.

1. Giriş 
Adli entomoloji, adli olayları aydınlatmak için böcek 

delillerinin kullanıldığı yeni bir bilimsel alandır. Böcek 

delilleri; ölüm zamanı, ölüm yeri, ölüm nedeni, cesedin 
yerinin değiştirilip değiştirilmediğinin tespitinde (1, 2), 
ihmal ve istismar olgularında (3), cesetteki antemortem 
travma bölgelerinin tespitinde ve ilaç toksikasyonunun 
belirlenmesinde kullanılır. Adli olayların çözümünde 
en önemli unsur ölüm zamanının tahminidir ve bunun 
tespitinde çok sayıda tıbbi metotlar kullanılır. Ölümün 
üzerinden 72 saat ya da daha fazla zaman geçmişse 
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entomolojik deliller PMI tespitinde kullanılabilecek en 
doğru ve güvenilir delillerden biridir (4).

Adli entomolojinin temel uygulaması, leş 
sineklerinin dağılımına ve gelişim bilgisine dayanan 
Minimum Postmortem Interval (mPMI) tahminidir (5, 
6). Minimum PMI, ölüm zamanı ile cesedin bulunması 
arasında geçen süredir ve böcek aktivite periyoduna 
(BAP) dayanır (5, 7). Çürüme evresi boyunca 
cesetten yayılan kokular böcekleri cesede çeker (4). 
Calliphoridae familyasına ait leş sinekleri ölümden çok 
kısa bir süre sonra saatler hatta dakikalar içinde cesede 
gelip, yumurta bırakırlar. BAP, tahmini olarak sineğin 
yumurtlama zamanının tespitine dayanır, fakat cesedin 
sarılması ya da gömülmesi gibi bazı durumlarda böcek 
aktivitesinde gecikme görülür (5, 7).

Böcekler ektotermik canlılar olup gelişim hızları 
ısıya bağlıdır. Böcek delillerinden yararlanılarak PMI 
tahmininde iki yöntem kullanılır. Birincisi, böcek 
türlerinin süksesyonuna, diğeri ise cesetten toplanan 
larvaların ölçülmesine dayanır. Cesede gelen böceklerin 
oluşturduğu kolonizasyon sıralı bir şekilde gerçekleşir 
ve zamanla baskın türler diğer türlerle yer değiştirir, 
buna böcek süksesyonu denir. Diğer metot ise her böcek 
türünün çevresel etmenlere göre değişen farklı gelişim 
zamanına dayanır ve cesetten alınan en büyük larvadan 
yararlanılarak ölüm zamanı tespit edilir (4). 

Nekrofaj böcek popülasyonu mevsimlere, habitatlara, 
vejetasyona, ısıya bağlı olarak değiştiğinden bir bölgeden 
elde edilen böcek süksesyon bilgisinin diğer bölge için 
kullanılması her zaman mümkün olmayabilir (2, 8). Bu 
yüzden bölgesel ve mevsimsel faunanın belirlenmesine 
yönelik çalışmalar oldukça önemlidir ve dünyanın farklı 
bölgelerinde de yapılmaktadır (9). Cesette bulunan 
böcek ve diğer eklembacaklıların belirlenmesi sadece 
PMI tespitine değil, aynı zamanda çürüme evresinin 
belirlenmesine de yardımcı olur (9).

Adli açıdan önemli böcek türlerini doğadan toplamak 
için çok sayıda yöntem kullanılabilir, yem tuzağı 
yöntemi bu yöntemlerden biridir. Her tuzakta farklı 
yemler kullanılarak farklı böcek türlerine ait erişkinleri 
yakalamak için elverişlidir. Yem tuzakları basit ve 
hayvan karkaslarını içeren tuzaklara göre daha ucuz 
olmaları, her ortamda kolaylıkla uygulanabilmeleri, 
kimyasal madde içermemeleri, çevreye zararlı 
etkilerinin olmaması lojistik ve etik kısıtlamaları ortadan 
kaldırması gibi avantajlara sahip olduğu için kısa ve 
uzun süreli araştırmalarda çok sık tercih edilirler (10, 
11). Bu çalışmanın amacı, Samsun ilindeki yaz mevsimi 
boyunca adli açıdan önem arz eden nekrofaj Diptera 
takımına ait türlerini tespit etmektir.

2. Gereç ve Yöntem 
Çalışma, Samsun il merkezine yakın farklı 2 

bölgede 1 Haziran 2017- 1 Eylül 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.

2.1. Çalışma Alanı
Çalışmanın gerçekleştiği bölgelerin seçimi yapılırken 

birbirinden farklı ekolojik ve coğrafik konuma sahip 
olmasına dikkat edilmiştir. Seçilen çalışma alanlarına 
tuzak kapanlar kurulmuş, kurulan kapanların çevreye 
rahatsızlık vermemesine, insanlar ve diğer hayvanlar 
tarafından bozulmamasına özen gösterilmiştir. Çalışma 
alanlarından ilki Samsun’un batısında şehir merkezine 
yaklaşık 35 km mesafede Taflanda  ve deniz seviyesinde 
olup 41°26› K, 36 0.8 ‹D koordinatlarındadır. Bitki 
örtüsü olarak Saliks	alba (Söğüt) ve Populus	canadensis	
moench (Kavak) ağaçları, yabani otlar ve çalılıklar 
baskın durumda, çevre arazilerde hayvan yetiştiriciliği 
yapılmakta ve seralar bulunmaktadır. Bölgelerden ikincisi 
merkeze 18 km mesafede, denizden yaklaşık ortalama 
100 metre yükseklikte olan 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
kampüs alanı olup 41°15′K, 36°19′D koordinatlarındadır. 
Bitki örtüsü bakımından Quercus	 cerris (Saçlı meşe) 
ve Pinus	 nigra (Kara çam) ile kaplı doğal vejatasyona 
hakimdir.

2.2. Tuzaklar ve Tür Teşhisi 
Her çalışma alanına 3 tane olmak üzere toplam 6 yem 

tuzağı yerleştirilmiştir. Tuzaklar; 1500 ml’lik saydam 
plastik su şişesi iç tabanına 150 gr tavuk ciğeri konularak, 
sinek girişini sağlamak için şişenin ortasına karşılıklı iki 
delik açılarak hazırlanmıştır. Yağmur sularının tuzak 
içine girip tuzağa zarar vermemesi için şişenin kapağı 
kapatılmıştır. Hazırlanan tuzaklar çalışma alanlarında 
bulunan birbirinden ortalama 100 m uzaklıkta farklı yön 
ve yüksekliklerdeki ağaçlara asılmıştır. Günlük hava 
sıcaklığı not edilmiştir. Tuzaklar iki günde bir kontrol 
edilmiş ve yakalanan örnekler toplanarak laboratuvara 
getirilmiştir. Örneklerin bir kısmı  içinde %70 lik etil 
alkol olan 50 ml falkon tüpleri içine konulmuş diğer bir 
kısmı ise iğnelenmiş ve binoküler stereo zoom araştırma 
mikroskobunda (Leica MZ 12.5) incelenmiştir. Tür tanısı 
için Szpila’nın teşhis anahtarları kullanılmıştır (12, 13).

3. Bulgular ve Tartışma 
Her iki bölgeden çalışma süresince Calliphoridae, 

Sarcophagidae ve Muscidae familyalarına ait toplam 
2877 Diptera takımına ait  örnek incelenmiştir (Tablo 
1). Bu familyalara ait teşhis edilen türler; Calliphoridae 
familyasına ait C.	 vicina,	 L.	 sericata,	 Ch.	 albiceps; 
Sarcophagidae familyasından	 S.	 argyostoma,	 S. similis 
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ve Muscidae familyasından M.	 domestica	 türleridir. 
Yaz mevsimi boyunca Samsun iline ait sıcaklık ve nem 
değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Calliphoridae familyasına 
ait türler kokuya çok hassastırlar. Çalışmamız boyunca 
her iki bölgede en çok görülen türler Calliphoridae 
familyasına aittir ve bu türlere ait örneklerin tuzaklar 
bölgeye konulduktan birkaç dakika sonra tuzağa geldikleri 
görülmüştür. Yapılan farklı çalışmalarda da Calliphoridae 
familyasına ait türlerin çok kısa bir süre içerisinde 
araştırma sahasına geldikleri gösterilmiştir (14-20).

Yaz mevsimi boyunca Taflan bölgesinde beş tür teşhis 
edilmiştir. Bu türler; Calliphoridae familyasından C.	vicina, 
L.	sericata,	Sarcophagidae familyasından S.	argyostoma, 
S. similis	ve Muscidae familyasından M.	 domestica	dır. 
C.	vicina Haziran ayında %58.2, Temmuz ayında %17.2, 
Ağustos ayında %0.8; L.	sericata Haziran ayında %31.6, 
Temmuz ayında %74.3, Ağustos ayında %54.2 oranında 
görülmüştür. S.	 argyostoma Haziran ayında %7.4, 
Temmuz ayında %5.5, Ağustos ayında %26.2; S. similis	
ise Ağustos ayında %2.8; M.	 domestica Haziran ayında 
%2.8, Temmuz ayında %3, Ağustos ayında %16 oranında 
görülmüştür (Tablo 2). Taflan bölgesinde görülen türler 
arasındaki fark önemlidir (Ki-Kare testi=610.15; p=0.000)

Tablo 1. Samsun ilinde yaz mevsimi boyunca ortalama 
hava sıcaklığı değerleri.
Aylar Ortalama Sıcaklık 

± Standart Sapma
Ortalama Nem ± 
Standart Sapma (%)

Haziran 24 ± 1.82 74 ± 3.9
Temmuz 27 ± 1.12 80 ± 2.6
Ağustos 28 ± 1.82 83 ± 3.4

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü bölgesinden altı 
tür teşhis edilmiştir. Bu türler Calliphoridae familyasından 
C.	 vicina,	 L.	 sericata,	 Ch.	 albiceps; Sarcophagidae 
familyasından S.	 argyostoma,	 S.	 similis ve Muscidae 
familyasından M.	 domestica	 dır. Çalışma boyunca C.	
vicina en az ağustos ayında (%1.8) en fazla ise temmuz 
ayında (%15.9) görülmüştür; L.	sericata Haziran ayında 
%84, Temmuz ayında %70.2, Ağustos ayında %55.3; 
S.	 argyostoma Haziran ayında %1.5, Temmuz ayında 
%1.3, Ağustos ayında %14.9; Ch.	 albiceps. Temmuz 
ayında %11.5, Ağustos ayında %10.2; M.	 domestica 
Temmuz ayında %1.1, Ağustos ayında %14.9; S. similis,	
Ağustos ayında %2.9 oranında görülmüştür (Tablo 3). 
OMÜ yerleşkesinde görülen bütün türler arasındaki fark 
önemlidir (Ki-kare =329.59; p=0.000). Her iki bölgede 
görülen türler yaz ayları (haziran, temmuz, ağustos) 
itibariyle karşılaştırıldığında OMÜ bölgesinde görülen 
türler ile Taflan bölgesinde görülen türler arasında aylar 
itibari ile farklılık anlamlı değildir (Ki-Kare testi=1.823; 
p=0.402). C.	vicina	örneklerinin cesede çok kısa bir süre 
içerisinde gelmesi ve çok farklı habitatlarda yaşayabilmesi 
bu türü adli olaylarda indikatör bir tür haline getirmiştir 
(19, 21). C.	 vicina	 serin ayları tercih eder ve hava 
sıcaklığının artmasıyla birlikte görülme sıklıkları azalır 
(18, 20, 22, 23). Çalışmamızda en fazla sayıda C.	vicina 
haziran ayında (iki farklı bölgeden toplam 381 adet) 
görülmüş, yaz ayları boyunca sayıları giderek azalmıştır 
(Temmuz’da toplam 150, Ağustos’ta ise toplam sadece 13 
birey) (Tablo 2 ve 3). Yaz ayları boyunca görülen türlerin 
biyoçeşitlilik indeksleri Tablo 4’te verilmiştir.

 Tablo 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü’nde görülen türler.   
Aylar Haziran Temmuz Ağustos
Türler Sayı (n) Yüzde(%) Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%)
C.	vicina	 68 14. 5 72 15. 9 9 1. 8
L.	sericata 395 84 318 70. 2 278 55. 3
S.argyostoma 7 1. 5 6 1. 3 75 14. 9
Ch.	albiceps	 - - 52 11. 5 51 10. 2
M.	domestica - - 5 1. 1 75 14. 9
S.	similis - - - - 15 2. 9
Toplam 470 100 453 100 503 100

Tablo 2. Taflan bölgesinde görülen türler.
Aylar Haziran Temmuz Ağustos
Türler Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%)
C.	vicina	 313 58.2 78 17.2 4 0.8
L.	sericata 170 31.6 336 74.3 250 54.2
S.argyostoma 40 7.4 23 5.5 120 26.2
S.	similis	 - - - - 13 2.8
M.	domestica 15 2.8 15 3 74 16
Toplam 538 100 452 100 461 100
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Tablo 4. Her iki çalışma alanında görülen 
biyoçeşitlilik indeksleri.   
Aylar Biyoçeşitlilik İndeksleri 

Simpson Çeşitlilik 
İndeksi 

Shannon-Weiner 
Çeşitlilik İndeksi 

Haziran 0.556409 Taflan 
0.273112 OMÜ

0.9722 Taflan
0.48846 OMÜ

Temmuz 0.612845 Taflan
0.469515 OMÜ

0.29657 Taflan
0.89621 OMÜ

Ağustos 0.41486 Taflan
0.998012 OMÜ

1.11766 Taflan
1.30405 OMÜ

Yapılan çalışma sonucunda, Shannon-Weiner 
Çeşitlilik İndeksi en yüksek ağustos ayında her iki 
bölgede görülmüştür. Simpson Çeşitlilik İndeksi OMÜ 
bölgesinde ağustos ayında en yüksek oranda görülürken, 
Taflan bölgesinde temmuz ayında en yüksek değerini 
almıştır. Hava sıcaklığının artışına paralel olarak çeşitlilik 
indeksinin arttığı görülmektedir.

Açıkgöz ve ark. yaptıkları çalışmalarında C.	 vicina 
türüne tüm yıl boyunca rastladıklarını ifade etmişlerdir 
(20). Taleb ve ark. ise C.	vicina örneklerini kış ve sonbahar 
mevsiminde bol miktarda gözlemlediklerini, fakat yaz 
mevsiminde rastlamadıklarını belirtmişlerdir (24). Çoban	
ve	Beyarslan Edirne’de yaptıkları çalışmada da haziran 
ortalarına kadar C.	 vicina örneklerine rastladıklarını, 
temmuz ve ağustos ayında gözlemleyemediklerini 
belirtmişlerdir (17). Karapazarlıoğlu Samsunda farklı 
bölgelerde yaptığı çalışmasında C.vicina	türünü	haziran	
ayında	gözlemlemiştir	(25).

L.	 sericata	 termofilik ve heliofilik bir tür olması ve 
cesede özellikle sıcak aylarda birkaç dakika içinde gelmesi 
nedeniyle (8), adli olayların çözümünde yaz mevsiminde 
kullanılan diğer bir indikatör türdür (21). Yaptığımız 
çalışmalarda tuzaklara birkaç dakika içinde geldiği ve her 
iki bölgede toplam haziran ayında: 565, temmuz ayında 
654; ağustos ayında 528 adet görülmüştür. Bu yüzden 
çalışma alanlarımızda populasyon yoğunluğu en yüksek 
oranda görülen tür olmuştur (Tablo 2 ve Tablo 3). Farklı 
çalışmalarda da L.	 sericata’ nın yaz mevsimi boyunca 
yoğun görüldüğü ve pik yaptığı belirtilmiştir (17, 18, 
24). Ch.	albiceps sıcak ayları tercih eden, hava sıcaklığı 
düşünce gözden kaybolan bir diğer türdür. Çalışmamızda 
temmuz ve ağustos ayında (15 Temmuz-15 Ağustos) 
sadece 103 tane Ondokuz Mayıs Üniversite Kampüsü’nde 
görülmüştür (Tablo 2 ve 3). Karapazarlıoğlu’nun yaptığı 
çalışmada Ch	 albiceps	 haziran, temmuz ve ağustos 
ayında,	 L.	 sericata’	 ise haziran ve ağustos ayında 
gözlemlemiştir (25). Şabanoğlu ve Sert’in Ankara’da 

yaptıkları çalışmada Ch	 albiceps	 yaz mevsiminde çok 
sayıda görülmüştür (26).

Sarcophagidae familyasına ait türler sıcak iklimleri 
tercih ederler (27). Bu familyaya ait türler tıp veterinerlik ve 
adli araştırmalarda oldukça önemli olan ve sıkça kullanılan 
türlerdir (28). Çalışmamızda Sarcophagidae familyasına 
ait 2 tür görülmüştür. Her iki bölgede haziran ve temmuz 
ayında S.	 argyostoma	 görülmüştür.	 Ağustos ayında her 
iki bölgede S.	 argyostoma ve S. similis	 görülmüştür. S.	
argystoma her iki bölgede 3 ay boyunca sürekli olarak 
gözlemlenmiş ve en fazla sayıda ağustos ayında (195), 
en az sayıda ise temmuz  ayında (29 adet) görülmüştür. 
Sarcophagidae familyasına ait diğer tür S. similis	 ise 
sadece ağustos ayında 28 adet gözlemlenmiştir (Tablo 2 
ve 3). Karapazarlıoğlu’nun yaptığı çalışmada S.	argyosto	
ma sadece haziran ayında görmüştür (25). Taleb ve ark. 
yaptıkları çalışmada yaz aylarında Sarcophagidae türlerine 
ait çok sayıda örnek gördüklerini belirtmişlerdir (24).

Çalışmamızda Muscidae familyasına ait tek tür olan M.	
domestica	haziran ayının ikinci haftasında sadece Taflan 
bölgesinde görülmüş olup haziran ayı boyunca bir daha 
rastlanmamıştır. M.	domestica	en yüksek sayıda ağustos 
ayında (149 adet), en az sayıda (15 adet) haziran ayında 
rastlanmıştır. M.	 domestica’ya 22 Temmuz’dan itibaren 
ise çalışma sonuna kadar her iki bölgede rastlanmıştır 
(Tablo 2 ve 3). Benzer çalışmalarda da yaz aylarında 
Muscidae familyasına ait türler görülmüştür (21, 24, 29).

4. Sonuç
Adli perspektiften bakıldığında belirli bir bölgeye ait 

böcek faunasının güncel verileri suçun aydınlatılmasında 
son derece önemlidir. L.	 sericata her iki bölgede yaz 
mevsimi boyunca popülasyon yoğunluğu en yüksek 
oranda görülen türdür. Çalışmamız sonucu elde ettiğimiz 
türler hem bu bölgedeki nekrofaj sinek türleri hakkında 
güvenilir bilgi vermiş hem de Türkiye böcek faunasına 
katkıda bulunmuştur.
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