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Eskişehir İlinde Gece Aktivite Gösteren 
Adli Açıdan Önemli Böcek Türlerinin Tespiti

Cenk Önsoy, Ferhat Altunsoy, Cansu Kılıç
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tepebaşı, Eskişehir, consoy@anadolu.edu.tr

Amaç: Gelecek çalışmalarda Eskişehir İlinde yürütülecek adli olayların değerlendirilme sürecinde, 
ölüm zamanının ve olay yerinin doğru belirlenmesi amacıyla, gece aktivite gösteren türlerin tespiti 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmiş olan bu çalışmadan elde edilen veriler 
konu üzerine önceden yapılmış olan çalışmalar ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Anadolu Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde yer alan ormanlık alan 
içerisinde yerleştirilen 2 evcil domuz (Sus scrofa L.) cesedi sahasından toplanmıştır. Örnekleme 
zamanı ve sıklığı 2 ay (Mart-Nisan 2012) süreyle her akşam 19:00, 00:00 ve sabah 09:00 olmak 
üzere belirlenmiş ve düzenli kontrollerle ergin aktivitesi ve yumurtlama faaliyetlerinin kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Örnekler spesifik noktalara örnekleme imkanı veren 18, 10 ve 5 cm yarıçapındaki 
atraplar, gömme tuzaklar ve pens yardımı ile ceset üzeri ve etrafından toplanmıştır. Elde edilen 
tür verileri tek yönlü ANOVA kullanılarak türlerin gündüz aktiviteleri ile karşılaştırılmış ve ölüm 
zamanı tahminlerinde oluşturabileceği sapma istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucunda Coleoptera takımına ait olan Dermestidae, Cleridae, Staphylinidae, 
Scarabaeidae, Histeridae familyaları ile Diptera takımına ait Piophilidae familyasına ait örnekler 
tespit edilmiştir. Dermestidae, Staphylinidae ve Cleridae familya üyelerinin gündüze kıyasla gece 
daha yoğun gösterdiği ve bu farkın istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Scararabaeidae 
ve Histeridae familyaları gündüzle kıyaslandığında aktivitenin devam ettiği ancak gece/gündüz 
aktivitesi arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Çalışma dönemi içerisinde gece aktivite 
gösteren tek familya Diptera takımına ait olan Piophilidae familyası tespit edilmiş ve yumurtlama 
aktivitesinin gün batımı ardından devam ettiği görülmüştür. Çalışma süresince aynı zamanda tespit 
edilen türlerin nisbi yoğunlukları ve yumurtalama aktiviteleri göz önünde bulundurularak Adli 
Entomoloji açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 
ölüm zamanı tahminlerinde yaratabileceği sapmalar ortaya konulmuştur. Bu araştırma gece aktif 
olan türler üzerine Türkiye’de gerçekleştirilmiş ilk çalışmadır. Gece aktivite gösteren türlerin 
ölüm zamanı ve olay yeri belirlenmesinde kullanılabilirliği önceki çalışmalarda rapor edilmiştir. 
Ancak olay yerinin değişmesi ya da gece meydana gelen adli vakalarda ölüm zamanı belirleme 
üzerine referans verilerin eksikliği literatürler doğrultusunda bilinmektedir. Buna bağlı olarak bu 
çalışma sonucunda aktif olan türlerin özellikle Diptera takımına bağlı x familya üyelerinin cesede 
gece yumurtlama aktivitesinin görülmesi, ölüm zamanının kullanılabilirliği üzerine önemli fikirler 
sunmaktadır. Gündüz aktivitesinin düşük olduğu belirlenen dermestid üyelerinin gece yoğun olarak 
görülmesi ölüm zamanının belirlenmesinde kullanılabilirliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli Entomoloji, Coleoptera, Diptera, Gece aktivitesi, Eskişehir


