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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan Musca domestica tifo, kolera, dizanteri gibi 

bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan bir vektördür. Bazı kişilerde 

milyonlarca bakteri saptanmıştır. Mide ve bağırsak hastalıkları (tifo,paratifo,dizanteri,yaz 

ishali vs.) bilhassa sinaptrop (insanla birlikte yaşayan) sineklerle bulaşmaktadır. 

Çalışmada Türkiye Bitkileri Veri Sistemin (TÜBİVES)’den Gaziantep yöresindeki 

Lamiaceae familyasındaki 39 türün etken maddesi araştırılmıştır. İncelenen tüm yayınlar 

sonucunda 39 türün tamamında bulunan karvakrol ve timolün repellent (kovucu) etkisini 

kendi yaptığımız olfaktometre ile değerlendirilmiştir.  

Olfaktometre düzeneğinde sabit üflenen hava karbon filtreden ilerleyerek materyal üzerine 

gelmektedir. Materyaldeki uçucu moleküller hava ile bir araya gelerek Y şeklindeki tüpün 

bir koluna gelmektedir. Tüpteki diğer koldan ise normal hava gelir. Bu sayede bir koldan 

uçucu moleküller gelirken diğer koldan normal hava gelmektedir. Tüpün aşağıdaki 

kolundan da vakum gelen havaları çekmektedir. Y şeklindeki tüpün aşağıdaki kolunun üst 

bölümündeki açıklıktan tek tek sinekler bırakılır ve sineklerin üstteki kollara doğru 

yönelimleri veya kaçışları incelenir.  

Ergin sineklerin, yapılan düzeneğe salınmasından önce kısa bir süre buzdolabında 

bekletilerek hareketsiz kalmaları sağlanmıştır. Vakum pompası ve hava üfleme pompası 

çalıştırılmadan bir süre önce, böceklerin aktif bir hale gelmeleri için beş dakika 

beklenmiştir. Y tüpünde böceğin hareketi izlenerek, boş ya da ilaçlı yöne hareket 

etmelerine göre değerlendirmeler yapılmıştır 

TÜBİVES’den Gaziantep yöresindeki Lamiaceae familyasındaki 39 türün etken maddesi 

olan karvakrol ve timolün repellent (kovucu) etkisini kendi yaptığımız olfaktometre ile 

karasinekler üzerine repellent etki göstermiştir. Karvakrol ve timol doğal olarak bitkilerde 

bulunan maddelerdir ve kullanılan sentetik maddelere alternatif olarak kullanılabilmesi 

mümkündür. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kara sineklerle mücadelede kısa zamanda ve net sonuca ulaşmak amacıyla genel olarak 

kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Başlangıçta ehemniyeti fark edilemeyen, ancak sonra 

zaman geçtikçe kendini hissettiren bazı sorunlarda böylelikle ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Kullanılan bu kimyasal maddelerin zamanla canlı dokularda birikimi, var olan doğal 

dengenin ortadan kalkması ve zararlılarda direnç oluşumu bu sorunlardan bazılarıdır. Bu 

çalışmada daha doğal maddeler ile mücadele yöntemi araştırılmıştır.  

 

3. Çözüm  

Çalışmada Türkiye Bitkileri Veri Sistemin (TÜBİVES)’den Gaziantep yöresindeki 

Lamiaceae familyasındaki 39 türün etken maddesi araştırılarak, incelenen tüm yayınlar 

sonucunda 39 türün tamamında bulunan karvakrol ve timolün Musca domestica üzerine 

repellent (kovucu) etkisini kendi yaptığımız olfaktometre ile değerlendirilmiştir.  
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4. Yöntem 

Çalışmada Türkiye Bitkileri Veri Sistemin (TÜBİVES)’den (Bakis, Y., Babac, M. T., Uslu, 

E., 2011) Gaziantep yöresindeki Lamiaceae familyasındaki 39 türün etken maddesi 

araştırılmıştır. İncelenen tüm yayınlar sonucunda 39 türün tamamında bulunan karvakrol ve 

timolün repellent(kovucu) etkisini kendi yaptığımız olfaktometre ile değerlendirilmiştir.  

Olfaktometre düzeneğinde (Şekil 1) sabit üflenen hava karbon filtreden ilerleyerek 

materyal üzerine gelmektedir. Materyaldeki uçucu moleküller hava ile bir araya gelerek Y 

şeklindeki tüpün bir koluna gelmektedir. Tüpteki diğer koldan ise normal hava gelir. Bu 

sayede bir koldan uçucu moleküller gelirken diğer koldan normal hava gelmektedir. Tüpün 

aşağıdaki kolundan da vakum gelen havaları çekmektedir. Y şeklindeki tüpün aşağıdaki 

kolunun üst bölümündeki açıklıktan tek tek sinekler bırakılır ve sineklerin üstteki kollara 

doğru yönelimleri veya kaçışları incelenmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Olfaktometre düzeneği (Kahyaoğlu, 2011) 

 

Bütün laboratuvar deneyleri için sinekler Gaziantep canlı hayvan pazarındaki ahırlardan 10 

Ekim 2020 tarihinde toplanmıştır. Sinekler %60±5 nem ve 25±2°C sıcaklık şartları altında 

özel kafesler içerisinde laboratuvarda yaşama devam ettirildi. Deneyler için bir araya 

getirilen sinekler 12,12 saat (aydınlık: karanlık) fotoperyoduna bırakıldı. İncelemeler 

sineklerin toplandığından 1-2 gün sonra yapıldığı için kafeslerin içerisine süt ve şeker 

emdirilmiş pamuklar yerleştirildi (Şekil 2). Okulumuzda olfaktometre olmadığı için kendi 

yaptığımız Y tüp olfaktometre Şekil 3’tedir. 
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Şekil 2. Sineklerin kafesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Okulumuzda yaptığımız Olfaktometre düzeneği 
 

Ergin sineklerin, yapılan düzeneğe salınmasından önce kısa bir süre buzdolabında 

bekletilerek hareketsiz kalmaları sağlanmıştır. Vakum pompası ve hava üfleme pompası 

çalıştırılmadan bir süre önce, böceklerin aktif bir hale gelmeleri için beş dakika 

beklenmiştir. Y tüpünde böceğin hareketi izlenerek, boş ya da etken maddenin olduğu yöne 

hareket etmelerine göre değerlendirmeler yapılmıştır (Gothilf ve Galun 1982). Bu 

denemeler erkek ve dişi bireyler karışık şekilde kullanılarak yapılmıştır. Olfaktometredeki 

havanın akış hızı dakikada 3 litredir. 

Saf durumdaki karvakrol (Merck) 0,5μl 1 μl ve 5 μl ve kristalize timol (Merck) 0,1gr, 

0,01gr ve 0,001gr oranlarında koku kaynağı şişesine her biri farklı deneme olacak şekilde 

konulmuştur. Kontrol grubu olarak da saf su konulmuştur. Her bir deneme için sistem 

yeniden hazırlanmış, bulaşmaların oluşmaması için bütün malzemeler önce aseton ile sonra 

saf su ile iyice yıkandıktan sonra kullanılmıştır. Her deneme için 20 adet sinek 

kullanılmıştır. 

Olfaktometre ile yapılan karvakrol denemelerinden elde edilen sonuçlar Tablo 1’de, timol 

denemelerinden elde edilen sonuçlar Tablo 2’dedir. Tablodaki veriler yüzde cinsinden 
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verilmiştir. Ergin Musca domestica L. sineklerinin y tüp olfaktometredeki yönelim 

yüzdeleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Ergin Musca domestica L.’ lerin Y tüp olfaktometre düzeneğindeki Karvakrol ve boş 

tüpe yönelim yüzdeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Ergin Musca Domestica L.’ lerin Y tüp olfaktometre düzeneğindeki Timol ve boş tüpe 

yönelim yüzdeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Karvakrol ve timolün yerli bitkilerden elde edilerek endüstriyel bir mücadele materyaline 

dönüşmesi çalışmanın inovatif bir üretim ürünü haline getirmektedir. Ayrıca kullanılan 

doğal materyallerin kolaylıkla bulunabilmesi yaygınlaştırılması için büyük destek olacaktır.  

Yapılan akademik incelemede karvakrol ve timol bir çok canlı üzerine kullanılmış fakat 

Musca domestica üzerine ilk defa bu çalışma ile kullanılmıştır. Ayrıca çalışmadaki 

olfaktometrik yöntem ile daha önce yapılan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 

çalışmanın özgün ve yenilikçi olduğu düşünülmektedir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışmada kullanılan karvakrol ve timol bir besin maddesii ile birlikte (özellikle Musca 

domestica’yı üzerine çeken süt içeren veya şeker içeren) karıştırılarak kullanılabilir.  

 

 

 

 Etken maddenin 

bulunduğu kola 

yönelenlerin yüzdesi 

Boş kola 

yönelenlerin 

yüzdesi 

Orta alanda 

bekleyenler 

Kontrol (saf su)  %40 %45 %15 

0,5μl karvakrol %0 %100 %0 

1 μl  karvakrol %0 %100 %0 

5 μl  karvakrol %0 %100 %0 

 Etken maddenin 

bulunduğu kola 

yönelenlerin 

yüzdesi 

 

Boş kola 

yönelenlerin 

yüzdesi 

 

Orta alanda 

bekleyenler 

 

Kontrol (saf su)  %55 %35 %20 

0,001gr timol %5 %90 %5 

0,01gr timol %15 %80 %5 

0,1gr timol %0 %100 %0 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan çalışmada kullanılan timol’ün gr fiyatı 12 TL, karvakrol’ ün ise 19 TL’dir. Bir 

gram ile çalışmada kullanılan yöntem ile binlerce Musca domestica’nın etkilenmesi 

sağlanabilmektedir. Bu nedenle çalışma ucuz ve kolay uygulanabilir yapıdadır. Seri üretim 

sayesinde maliyetlerin %70 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmanın 

zaman tablosu Tablo 3’tedir. Yapılan çalışmanın tamamen özgün olması nedeniyle 

piyasada bulunan diğer sistemeler ile karşılaştırılması yapılamamıştır.  

 

 

Tablo 3. Zaman tablosu 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım kurulması ✓       

Proje konusunun belirlenmesi ve 

sınırlarının araştırılması 
 ✓      

Literatür ve saha incelemesi  ✓      

Teknofes’te takım kaydı   ✓     

Malzemelerin temini   ✓     

Olfaktometrenin yapımı    ✓    

Sistemlin test edilmesi    ✓    

Ön Değerlendirme Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
   ✓    

Belediyenin mücadele ekipleri 

ile görüşmeler 
   ✓ ✓   

Sistemin test edilmesi     ✓   

Proje Detay Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
    ✓ ✓  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi sineklerin yoğun olduğu bölgelerde mücadele yapan yerel 

yönetimler, mücadele materyali geliştiren firmalar, veterinerler, sağlık bakanlığı ve halk 

sağlığı müdürlükleridir. 

 

9.  Riskler 

     Çalışmaya ait riskleri içeren risk matrisi Tablo 4’tedir.  

 

Tablo 3. Risk Matrisi  

Risk 

Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 
Çözüm 

Çözümden 

sonra 

riskin olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 

Doğal 

madde olan 
Olası Yüksek 

Selenyum katılması ile 

bozulmanın geçiktirilmesi  

Olma 

ihtimali çok 
Düşük 
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karvakrol 

ve timol’ün 

bozulması 

düşük 

Diğer 

canlıları 

etkilemesi 

Olası Orta 

Çekici etkiye sahip 

materyalin sadece belirli 

canlıya yönelik olarak 

eklenmesi  

Olasılık dışı Düşük 

Yanlış 

kullanım 
Olası Orta 

Kullanıcı bilgilendirilmesi 

ve kullanım kılavuzunun 

oluşturulması 

Olasılık dışı Düşük 
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