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1.Proje Özeti: 

Bu projede, günümüz kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde olumsuz etkileri olan Dermanyssus 

gallinae, kanatlı kırmızı akarı ile mücadelede kullanılan kimyasal pestisitlerin yerine 

alternatif doğal bir ilaç geliştirmek ve gerek hayvan sağlığı gerekse verime olan etkilerinin 

ele alınması bağlamında yapılan çalışmanın litaratüre kazandırılması üzerine çalışılmıştır. 

 

Çalışmamızda ülkemizde hemen hemen hiç çalışılmamış Dermanyssus gallinae (Kırmızı 

tavuk akarı) üzerinde, bazı uçucu yağların kitosanla olan çözeltileri kullanılarak 

sentezlenecek aljinat tabanlı hidrojelin etkisini araştırdık( Resim 1). Araştırmamız 

sonucunda elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak bu akarla mücadelede çeşitli kimyasalların 

yerine kullanılabilecek insan ve hayvan sağlığına zararı olmayan doğal bir ürün bulmayı 

hedefledik. 

  

 



3 

 

 

                        
                                 Resim 1. Dermanyssus gallinae (Kırmızı tavuk akarı) 

 

 

 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

Tavuk akarı veya kırmızı kanatlı akarı olarak da bilinen kırmızı akar, dünya çapında 

yaygın bir akar türüdür. Tavukçulukta, özellikle yerde yetiştiricilikte daha sık görülen bu 

akar kafes tavukçuluğunda da sorun olabilmektedir. Konakçıya bağımlı, zorunlu kan 

emen bir parazit olan D. gallinae, anemi ve irritasyon başta olmak üzere kuşlarda birçok 

sağlık sorununa neden olmakta, farklı açılardan hayvan refahını olumsuz 

etkilemektedir(Auger P., Nantel J., Meunier N., Harrıson R.J., Loiselle R., Gyorkos 

T.W., 1979). 

Bu akarın tavuklara zarar verilmeden ortadan kaldırılması hala başarılamamıştır. 

      Hayvancılıkta bitlere, parazitler ve akarlara karşı kullanılan insektisit ve fungisitlerin 

yanlış ve bilinçsizce tüketimi hem insan sağlığını hem de doğayı etkileyerek biyolojik 

dengeyi bozmaktadır. Son yıllarda pestisitlere toleranslı patojen organizmaların ortaya 

çıkması, bu kimyasal ürünlerin yetersizliğini ortaya koymuştur (Soyoz M., Ozcelik, N., 

2002). 

3.Çözüm:  

Bu nedenle çalışmada insan sağlığına zarar vermeyen, çevre dostu doğal ürünlerin 

kimyasal kontrole alternatif olabileceği düşünülmüştür. Bu doğal ürünler arasında uçucu 

bileşikler, asetik asit, jasmonat, propolis, kitosan, esansiyal yağ ve bitki ekstrakları 

sayılabilir. 

 

4.Yöntem: 

4.1.Uçucu yağların eldesi 

Yapılan literatür taramalarında az çalışılmış yada hiç çalışılmamış bitkiler seçilerek Dermanyssus 

gallinae (Kırmızı tavuk akarı) üzerinde etkisini gözlemleyip literatüre çeşitlilik getirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada 22 adet bitki çeşidi kullanılmıştır.Çalışmada kullanılan 

bitkiler şu şekildedir; 
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Kantoran bitkisi (Hypericum perforatum), Kekik bitkisi (Thymus serpyllum), Lavanta bitkisi 

(Lavandula officinalis), Sarımsak bitkisi (Allium sativum),Tatlı elma bitkisi(Malus domestica), 

Ardıç bitkisi ( Juniperus communis), Keten bitkisi(Linum usitatissimum),Papatya bitkisi(Matricaria 

chamomilla), Badem bitkisi (Prunus dulcis), Çörek Otu ( Nigella Sativa), Aspir bitkisi( Carthamus 

tinctorius),Çilek bitkisi( Fragaria),Defne bitkisi (Laurus nobilis),Biberiye bitkisi ( Rosmarinus 

officinalis) Nane bitkisi (Mentha piperita),Zencefil bitkisi (Zingiber officinale), Limon bitkisi 

(Citrus × limon ),Anason bitkisi (Pimpinella anisum), Bergamot bitkisi (Citrus bergamia), Rezene 

bitkisi ( Foeniculum vulgare), Melisa bitkisi (Melissa officinalis), Yaban Mersini Meyvesi ( 

Vaccinium myrtillus), 

4.2.Dermanyssus gallinae (Kırmızı tavuk akarı) materyali 

Akarlar Gaziantep Şahinbey tavuk pazarından sağlıklı hayvanların bulunduğu kümeslerden 

toplanmıştır. Toplanan akarlardan alınan örnekler Gazinantep Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 

bölümüne gönderilmiş Sayın Öğretim Görevlisi Vedat Görmez tarafından tür tayini yapılmış ve 

akarların D. Gallinae olduğu teyit edilmiştir. 

 

4.3. Kitosan – Uçucu yağ çözeltisinin hazırlanması 

Hazırlanan kitosan – uçucu yağ çözeltilerinin analizleri için 100 ml’lik numuneler Mersin 

Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarına gönderilmiş ve FTIR analizleri talep edilmiştir.  

Buna göre kitosan- uçucu yağ çözeltisi aşağıda verilen adımlara göre hazırlanmıştır (Zivanovic 

S.,Chi S., Draughton AE., J Food Biol, Tec, 2008); 

1.İlk olarak saf su içerisinde asetik asit çözeltisi hazırlanarak (%1 h/h, 40 ml), manyetik karıştırıcı 

vasıtasıyla 60 0 C sıcaklıkta 30 dakika boyunca karıştırılmıştır. 

2.Daha sonra çözeltiye kitosan ( %0,5 a/h ) ilave edilerek, aynı şartlar altında kitosan tamamen eriyip 

homojen bir karışım elde edilinceye dek 60 0 C sıcaklıkta ( yaklaşık 45 dakika kadar) karıştırılmaya 

devam edilmiştir.  

3.Çözeltiye plastikleştirici olarak gliserol ( %0.7 h/h) ilave edilip manyetik karıştırıcıda 50 0 C’ de 6 saat 

karıştırılır. 

4.Çözünmeyen portiküllerin uzaklaştırılması için 50 ml. ‘lik santürfüj tüpünde 5000 rpm ‘de 5 dakika 

santürfüj edilir.  

5. Elde edilen karışım 10 dakika kadar daha manyetik karıştırıcıda kaldıktan sonra, önceden hazırlanmış 

olan uçucu yağ- Tween 80 (1:0,5 h/h) karışımı, hedef kitosan çözeltisine damlalar halinde dahil 

edilmiştir. 

6.Daha sonra karışım homojen bir emülsiyon haline gelinceye dek, ortalama 1,5 saat oda sıcaklığında 

karıştırılmaya devam edilmiştir.  

7.Elde edilen nanopartiküller santrifüj tüpüne alınarak ve tüplerin kapak kısmı hava almayacak şekilde 

parafinlenerek, kullanılıncaya kadar 4 0 C’ de muhafaza edilmiştir. 

 

https://sematimur.wordpress.com/2008/10/17/kantaron-otu-latince-ismi-hypericum-perforatum/
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4.4.Kümeste direk muamele testleri  

4.4.1.Trap Dizaynı ve Enfestasyon  

Akar enfestasyonun yoğunluğunun tahmin edilmesi ve izlenmesi amacıyla okul Mekatronik 

laboratuvarımızda CNC cihazında bir trap dizayn edilmiştir. Buradaki amaç akarların mümkün 

olduğunca belirli yerlerde kümelenmesini ve bu noktalardaki akar yoğunluğunun 15 gün boyunca  

değişiminin izlenmesi olmuştur. Bu amaçla ceviz ağacından üretilen 14x9 cm ebatlarındaki ahşap 

levhalar kullanılmıştır. Her bir ahşap levhanın üzerinde boylamasına olacak şekilde 3 mm 

genişliğinde 2 adet kanal açılmıştır. Boylamasına kanallar açılan levhalara ayrıca enlemesine olacak 

şekilde yine 3 mm genişliğinde 4 adet kanal açılmıştır. Bu şekilde hazırlanan ahşap levhalar, oyuk 

kanalları iç kısma ve birbiri üzerine gelecek şekilde bir çift olarak eşlenmiştir. Bu eşlerden bir 

tanesine, trap arası yüksekliği ayarlamak amacıyla vidalama yapılmıştır. Bu sayede birbiri üzerine 

kapatılan ahşap levhalar arasında belirli bir boşluk kalması sağlanmıştır. Böylece çalışma boyunca 

akarlara zarar vermeden trapların açılıp-kapatılması imkânını sağlanmıştır. Bu şekilde 

hazırladığımız traplara ince bir fırça yardımıyla hazırladığımız kitosan- uçucu yağ çözeltisi sürülüp 

her biri ayrı ayrı etiketlenmiştir. Her bir kümese bir kontrol olan boş trap, bir tane de denenen çözelti 

sürülmüş trap yerleştirilmiştir(resim 2). 

                                   
                                             Resim 2. Kümeslere yerleştirilen traplar  

       4.4.2.Akar Popülasyonunun Yönetimi  

      Bulaştırma gerçekleştirildikten sonra belirli aralıklar ile traplar ve kafesler kontrol edilmiş ve 

akarlardaki popülasyon gelişimi izlenmiştir. Kafeslerde akarların altlık yerine traplarda 

yuvalanmalarını sağlamak amacıyla belirli aralıklar ile altlık temizliği yapılmıştır. Kafeslerdeki akar 

popülasyonunda değişimini gözlenmesi amacıyla deneme süresince 15 günde bir traplar 

bölmelerden alınarak açılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Akabinde zaman kaybetmeden traplar 

yeniden kapatılarak, alındıkları bölmeye konmuştur.  

4.4.3.Kontakt etki testleri Bu yöntemde ise 5 tane akarın olduğu sadece uçucu yağ sürdüğümüz ve  

kitosan- uçucu yağ sürdüğümüz traplar laboratuvarımızda yaptığımız cam çerçeveli kafes içine 

yerleştirilmiş ve akarlar bu trapların arasına konulmuştur. Akarların traplardan kaçmaması için trap 

çevresine toz pudra dökülmüştür. Daha sonra 24  ve 48 saatlik beklemeler sonunda akarlardan ölen 

ve yaşayanlar tek tek sayılmıştır. Bu şekilde hazırlan içinde   kitosan-uçucu yağ trapları ve akarların 

bulunduğu  cam kafesler sheaker cihazında 30 0C sıcaklık ve % 50- 60  orantılı nemde 2 gün 

bekletilmiştir (Resim 7-8). 
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4.4.4.Uzaklaştırıcı etki testleri 

      Hazırladığımız olfaktometre 50 cm olup iki ucu olan ‘Y’ şeklinde bir düzenektir ( Resim 9).  Buna 

göre olfaktometrenin bir ucuna hazırladığımız kitosan- uçucu yağ sürdüğümüz kanlı tavuk butunu, 

diğer ucuna ise normal kanlı tavuk butunu yerleştirdik. Daha sonra  olfaktometrenin üçüncü 

girişinden içeri bıraktığımız  10 adet akarın 24 saat sonra hangi uca yöneldiğini kaç tane akarın hangi 

tarafı seçtiğini sayarak tespit ettik. Her uygulamadan önce olfaktometre alkol ve saf su ile 

temizlenmiştir. 

4.5.İstatiksel analizler 

     Kafese yerleştirilen traplardaki akarlar trap üzerinden yapışkan bantla çekilmiş doğrudan sayma 

yöntemi elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  

      Kontakt etki testlerinde alınan sonuçlar ilk önce % ölüm değerlerine çevrilmiş bu değerler Abbott 

formülüne  (Abbtt,1925) göre [Ölüm değeri (%) = [ (A-B) \ (A) ] × 100 (A: kontroldeki  % canlı;  

B: muamele dozundaki  % canlı ) hesaplanmıştır.  

       Uzaklaştırıcı etki testlerinden elde edilen sonuçlar Obeng-Oferi et al. (1997a) tarafından geliştirilen 

% repellent etki indeksine [ Repellent etki (%) = [ ( Nc – Nt ) / ( Nc + Nt ) ] × 100 (Nc : kontrol yönüne 

giden birey sayısı;  Nt : kitosan- uçucu yağ  yönüne giden birey sayısı)] göre hesaplanmıştır.  

 

4.6.Bulgular 

       Hazırlanan kitosan – uçucu yağ çözeltilerinin analizleri için 100 ml’lik numuneler Mersin 

Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarına gönderilmiş ve FTIR analizleri talep edilmiştir. 

      Buna göre; kitosan, asetik asit ile amin gruplarının küçük bir oranının, amid bağları vasıtasıyla 

karakterize olmuş bir amino glikozdur. Resim 10 ‘ da, saf kitosan çözeltinin, kekik bitkisi (Thymus 

serpyllum) uçucu yağının yüklenmiş olduğu  kitosan çözeltisinin ve sadece Kekik bitkisi (Thymus 

serpyllum) uçucu yağının  4000- 500 cm-1 dalga boylarındaki FTIR spektrumları gösterilmektedir. 
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                              KF0:Uçucu yağ yüklenmeyen kitosan çözeltisi 

                              KF1:%1 Kekik uçucu yağı yüklenen kitosan çözeltisi 

                              KF1.2:%1,2 Kekik uçucu yağı yüklenen kitosan çözeltisi 

                              KF1.4:%1,4 Kekik uçucu yağı yüklenen kitosan çözeltisi 

                              KF1.5:%1,5 Kekik uçucu yağı yüklenen kitosan çözeltisi 

 

2857cm-1 - 3179 cm-1, hidroksil ve moleküller içi hidrojen bağlarını temsil etmektedir. 

3500 cm-1-2800 cm-1 , aralığındaki pik değerleri birincil amin  gruplarına aittir. 

3179 cm-1 de yer alan pik değeri NH2 ve hidrojen bağının birleşerek oluşturduğu pik değeridir. Saf 

kitosan çözeltisinde bu değer 3353 cm-1 de yer alır. Bu Hidrojen bağının saf kitosan çözeltisinde 

fazla olduğunu gösterir.  

 Saf kitosan çözeltisinde 1449 cm-1 de yer alan  CONH2 ve 1589 cm-1 de yer alan NH2 gruplarının 

şiddetleri uçucu yağ yüklenmiş kitosan çözeltisinde artmıştır.  

 4.6.1.Kafese konulan traplardan elde edilen veriler  

      Kafese konulan traplardaki akar yoğunluğunu tespit etmek için her kafese bir boş trap birde 

kitosan+uçucu yağ sürdüğümüz trap yerleştirmiştik daha sonra trap üzerindeki akarları yapışkan 

bantla alıp tek tek saydığımızda, boş traptaki birey sayısını kontrol grubu olarak alıp diğer  traplarda 

boş traptan daha fazla birey varsa hazırladığımız çözeltinin akarlar üzerine çekici etki gösterdiği, 

eğer hazırladığımız traptaki birey sayısı boş traptakinden az ise uzaklaştırıcı etki gösterdiği şeklinde 

bir sonuca vardık(Resim11-12 ). Buna göre aşağıdaki Tablo1’i  hazırladık. 

 

 

Resim11. Kafese konulan trapların görüntüsü; aspir yağı+kitosan çözeltisi olan trap, boş trap, defne 

bitkisi+kitosan çözeltisi olan trap  
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Resim 12. Kafese konulan trapların görüntüsü; sarımsak yağı+kitosan çözeltisi olan trap, boş trap, 

lavanta bitkisi+kitosan çözeltisi olan trap 

 

 

 

 

                         Tablo 1. Kümeslere konulan traplardaki akar birey sayıları ve yoğunlukları 

Kullanılan çözeltiler  Traplardan elde edilen 

birey sayısı  

                                     Trap üzerindeki akar yoğunluğu 

      Yok                   Az                   Çok 

1 Saf kitosan çözeltisi  195  +  

2 Boş trap  200-300 arası   +  

3 Keten yağı+kitosan çözeltisi  +   

4 Melisa yağı+kitosan çözeltisi  +   

5 Çörek otu yağı +kitosan çözeltisi  +   

6 Sarımsak yağı +kitosan çözeltisi  +   

7 Badem yağı+kitosan çözeltisi  +   

8 Aspir yağı +kitosan çözeltisi  +   

9 Anosan yağı+kitosan çözeltisi  +   

10 Kantoron yağı +kitosan çözeltisi  +   

11 Biberiye yağı +kitosan çözeltisi   +   

12 Kekik yağı+kitosan çözeltisi 173  +  

13 Limon yağı +kitosan çözeltisi 97  +  

14 Zencefil yağı +kitosan çözeltisi 131  +  

15 Tatlı elma yağı +kitosan çözeltisi 157  +  

16 Çilek bitkisi yağı +kitosan çözeltisi 147  +  

17 Papatya yağı +kitosan çözeltisi 267  +  

18 Ardıç bitkisi yağı +kitosan çözeltisi 158  +  

19 Nane bitkisi yağı +kitosan çözeltisi 182  +  

20 Rezene yağı +kitosan çözeltisi 447   + 

21 Lavanta bitkisi yağı +kitosan çözeltisi 782   + 

22 Defne bitkisi yağı +kitosan çözeltisi 956   + 

23 Bergamut yağı +kitosan çözeltisi 529   + 

24 Yaban mersini bitkisi +kitosan çözeltisi 533   + 
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Buna göre;Keten yağı+kitosan çözeltisi, Melisa yağı+kitosan çözeltisi, Çörek otu yağı +kitosan 

çözeltisi, Sarımsak yağı +kitosan çözeltisi, Badem yağı+kitosan çözeltisi, Aspir yağı +kitosan 

çözeltisi, Anosan yağı+kitosan çözeltisi, Kantoron yağı +kitosan çözeltilerinin olduğu traplara hiçbir 

şekilde akarın bulaşmadığı  gözle görülmektedir. 

 Rezene yağı +kitosan çözeltisi, Lavanta bitkisi yağı +kitosan çözeltisi, Defne bitkisi yağı +kitosan 

çözeltisi, Bergamut yağı +kitosan çözeltisi, Yaban mersini bitkisi +kitosan çözeltisilerinin olduğu 

traplarda ise akarların yuvalandığı görülmüştür. 

 

 

 

4.6.2.Kontakt etki testlerinden elde edilen veriler Kontakt etki testinde  5 tane akarın  olduğu 

kitosan- uçucu yağ sürdüğümüz traplardan elde ettiğimiz verilere göre, elde ettiğimiz sonuçlara 

göre saf kitosan çözeltisinin akarlar üzerine öldürücü bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak 

kitosan+uçucu yağ çözeltilerinde genel olarak ölüm oranlarının saf uçucu yağ ekstratlarına göre 

arttığını görüyoruz.  

Melisa bitkisi, Anason bitkisi, Çörek Otu, Sarımsak bitkisi, Kantoran bitkisi, Badem bitkisi, Keten 

bitkisi,Aspir bitkisi,Biberiye bitkisi uçucu yağı+KİTOSAN çözeltilerinin 48 saat sonunda akarlar 

üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu, diğer çözeltilerin ise öldürücü etkisinin olmadığı görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

4.6.3.Uzaklaştırıcı etki testlerinden elde edilen veriler  

Hazırladığımız ‘Y’ şeklindeki olfaktometrenin bir ucuna hazırladığımız kitosan- uçucu yağ 

sürdüğümüz kanlı tavuk butunu, diğer ucuna ise normal kanlı tavuk butunu yerleştirdik. Daha sonra  

olfaktometrenin üçüncü girişinden içeri bıraktığımız  10 adet akarın 24 saat sonra hangi uca 

yöneldiğini kaç tane akarın hangi tarafı seçtiğini sayarak tespit ettik.  

Buna göre saf kitosan çözeltisinin akarlar üzerinde çok fazla uzaklaştırıcı etkisinin olmadığı ancak 

uçucu yağ ile hazırlanan çözeltisinin uzaklaştırıcı etkiyi artırdığı gözlenmiştir. 

Melisa bitkisi, Anason bitkisi, Çörek Otu, Sarımsak bitkisi, Kantoran bitkisi, Badem bitkisi, Keten 

bitkisi,Aspir bitkisi,Biberiye bitkisi uçucu yağı+KİTOSAN çözeltilerinin uzaklaştırıcı etkilerin 

%100 olduğu, Rezene yağı +kitosan çözeltisi, Lavanta bitkisi yağı +kitosan çözeltisi, Defne bitkisi 

yağı +kitosan çözeltisi, Bergamut yağı +kitosan çözeltisi, Yaban mersini bitkisi +kitosan 

çözeltisilerinin uzaklaştırıcı etkilerinin  tersine çekici etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Bu çalışmamızda ülkemizde hemen hemen hiç çalışılmamış Dermanyssus gallinae (Kırmızı tavuk 

akarı) üzerinde bazı uçucu yağların kitosanla çözeltilerinin etkisini araştırdık. Araştırmamız 

sonucunda elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak bu akarla mücadelede çeşitli kimyasalların yerine 

kullanılabilecek insan ve hayvan sağlığına zararı olmayan doğal bir ürün bulmayı hedefledik. 

 

6.Uygulanabilirlik: 

Tavuk akarı gibi parazitlerin tavukçuların ve çiftçilerin kanayan yarası olduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkemizde ve dünyada bu tarz çalışmalar ne yazık ki oldukça az bu sebeple bizim çalışmamız 

projeyi yaparken gittiğimiz çiftliklerde veya tavuk pazarlarında oldukça ilgi gördü ve desteklendi. 

Hazırlanan jel tavuklara zarar vermediği için önemli bir avantaj sağladı.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılan kimyasallar ile yaklaşık olarak bir tavuk kümesinin 6 aylık zamanda yatecek 

kadar sentezlenen jel maliyeti 20 tl ‘dir.  

Projede kullanılan iş -zaman çizelgesi Tablo 1’de gösterilmiştir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Bu çalışmada hedef kitlemiz tavukçuluk sektöründe çalışan ve üretim yapan insanlardır. Yaptığımız 

saha çalışmalarında tavuklara musallat olan akarla mücadelede çok zorluklar yaşayan bu 

insanların sorununa çözüm bulmayı düşünüyoruz. 

 

9.Riskler: 

Projemizde uygulamadan kaynaklı sonuç alamama durumu olabilir. Bu yüzden çiftçilere 

uygulamanın detaylı anlatılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN/YAPILACAK İŞLER EYLÜL EKİM  KASIM  ARALIK OCAK  ŞUBAT MART 

MAKALE TARAMASI X X      

PROJE METARYALLERİN 

TEMİN EDİLMESİ 

  X X    

ÇALIŞMANIN YÖNTEM 

BASAMAKLARININ 

BELİRLENMESİ 

  X X X X  

TEKNOFEST TAKIM 

BAŞVURU YAPILMASI 

     X  

 ÖNDEĞERLENDİRME 

RAPORUNUN YAZILMASIVE 

VİDEOLARIN ÇEKİLMESİ 

     X X 
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