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ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Vektörlerle Mücadele 

MODÜLÜN TANIMI  

Halk sağlığını tehdit eden vektörler ve mücadelede alınması 

gereken tedbirler ile ilgili iĢ ve iĢlem bilgilerinin verildiği 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK 
Mevzuat doğrultusunda vektörlerle mücadele konusunda 

ilgili iĢlemleri yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuat doğrultusunda vektörlerle mücadele konusunda 

ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Halk sağlığını tehdit eden vektörleri tanıyabileceksiniz. 

2. Vektörlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili 

iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesini kontrol edebileceksiniz. 

EĞĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, laboratuvar ortamında vektörlere ait 

maketler, ders kitapları, CD  

 

Ortam: Derslik, uygulama laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte ĢehirleĢmenin artması, konut yapımındaki geliĢmeler ve 

çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir Ģekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını 

sağlarken vektörel hastalıklar geliĢmekte olan ülkelerde sorun olmaya devam etmektedir. 

 

Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi ve birçok 

bulaĢıcı hastalığın etkin bir Ģekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlı ekenlerle mücadele 

edilmesi zorunludur. 

 

Vektörlerle mücadelede; öncelikli olarak vektör ve türlerinin, biyolojik ve morfolojik 

özelliklerinin, geçirdikleri evrimlerin, yaĢam yerlerinin, üreme yerlerinin ve Ģekillerinin, 

beslenmelerin hastalık yapma özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Vektörlerle mücadelede 

biyolojik ve kimyasal müdahaleden önce çevre sağlığı tedbirlerinin alınması da Ģarttır. 

Çünkü vektörlerin üreme ve beslenme ortamları ortadan kaldırılmadan ne kadar ilaç 

kullanılırsa kullanılsın tam bir baĢarı sağlanamaz. Bu sebeple özellikle durgun suların 

ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun kontrol altında tutulması, çöp ve 

atıkların kontrolü, konut ve yaĢam Ģartlarının iyileĢtirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Bu 

sayede onlarla etkin bir kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yapabilirsiniz. 

 

Bu çalıĢmalarda en büyük görevler koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık personeline 

özellikle çevre sağlığı teknisyenine düĢmektedir. Bu sebeple toplumun sağlık seviyesinin 

artırılması amacıyla siz çevre sağlığı teknisyenleri bu konudaki görevlerinizi iyi bilmelisiniz. 

 

Bu modül ile izlenmesi gereken stratejilerin belirlenmesi, vektörlerle mücadele 

yöntemleri ve onlardan korunma yöntemlerini öğrenerek meslekte vektörlerle mücadele ile 

ilgili iĢ ve iĢlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinde yardımcı olmanız amaçlanmaktadır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Halk sağlığını tehdit eden vektörleri tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 YaĢadığınız çevrede insan sağlığını olumsuz etkileyen vektör türlerini 

araĢtırınız. 

 YaĢadığınız çevrede insan sağlığını olumsuz etkileyen vektörlerin biyolojik ve 

morfolojik özelliklerini araĢtırınız. 

 YaĢadığınız çevrede vektörlerin insanlara bulaĢtırdıkları hastalıkları araĢtırınız. 

 

1. HALK SAĞLIĞINI TEHDĠT EDEN 

VEKTÖRLER 
 

1.1. Vektörler  
 

Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının 

dıĢ kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaĢtıran 

omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. 

 

Hastalık etkeninin bulaĢtırması bakımından iki tür vektörlük söz konusudur. 

 

1.1.1. Mekanik Vektörlük 
 

Mekanik vektörlükte, hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir 

çoğalma, geliĢme ve değiĢme göstermez. Vektör, hastalık etkenini bir süre taĢır ve asıl 

konağa nakleder. Örneğin karasinek tifo, paratifo, dizanteri vb. birçok hastalığı bu Ģekilde 

insanlara taĢır. 

 

Mekanik vektörlük aktif ve pasif olmak üzere iki bölümde incelenir. 

 

 Aktif mekanik bulaĢtırma 

 

Parazitin bulaĢabilen Ģekillerini içeren, hasta konaktaki lezyondan beslenerek ya da 

kan emerek ağız kısımları parazitle kontamine olmuĢ vektörün, sağlam konağı sokarak 

bulaĢtırmasıdır. Örneğin ahır sineği ( stomoxys calcitrans) Ģark çıbanlı kiĢilerin yaralarından 

aldığı etkeni (leishmania tropica) baĢka insanlara bulaĢtırabilir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Pasif mekanik bulaĢtırma 

 

Vektörün üzerine konduğu maddeden vücuduna ayaklarına ve kanatlarına bulaĢan 

veya sindirim kanalına girdiği hâlde canlı olarak dıĢkısı ile atılan paraziti, sağlam konakların 

mukoza ve konjektivasına, yiyecek maddelerine, mutfak gereçlerine taĢıyarak 

bulaĢtırmasıdır. Örneğin insan dıĢkısına konan karasineğin vücuduna bulaĢan entemoeba 

histolytica kistleri daha sonra besin maddelerine, mutfak eĢyalarına ya da insanın 

dudaklarına ellerine taĢınır. Aynı zamanda da karasineklerin organizmasında 24–48 saat 

canlı kalan aynı etken karasineğin dıĢkısı ile de taĢınır. 

 

1.1.2. Biyolojik Vektörlük 
 

Biyolojik vektörlükte hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve geliĢme evresi 

geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir. Örneğin sıtma etkeni olarak plasmodium türleri 

sivrisinek vücudunda bir çoğalma ve geliĢme evresi geçirdikten sonra insanlara aktarır. 

 

Biyolojik vektörlüğü de aktif biyolojik bulaĢtırma ve pasif biyolojik bulaĢtırma diye 

iki bölümde incelenmektedir. 

 

 Aktif biyolojik bulaĢtırma 

 

Etken vektörün vücudunda çoğalır. Bu durum daha çok virüs ve bakteri hastalıklarında 

görülür. Örneğin vebalı fareden kan emen pirenin sindirim sisteminde yersinia pestis çoğalır 

ve pirenin soktuğu sağlam konaklara ( fare ve insanlara ) bulaĢtırır. 

 

Parazit vektörün vücudunda geliĢerek evriminde yeni bir yere ulaĢır. Örneğin 

sivrisineğin fil hastalığı taĢıyan (elefantiyaz) kimselerden kan emerek aldığı mikrofilaryaları 

çeĢitli geliĢme dönemlerinden geçerek 15-20 günde bulaĢıcı Ģekle dönüĢür. 

 

Parazit vektörün vücudunda hem evrim geçirir hem çoğalır. Örneğin anofel cinsi 

sivrisinekler sıtmalı kimselerden kan emerek plasmodiumların olgunlaĢmamıĢ cinsiyet 

hücrelerini alır. Bunlar sivrisinekte olgunlaĢır döllenme ve zigot oluĢumundan sonra çeĢitli 

dönemlerden geçerek çok sayıda sporozoit denen bulaĢıcı Ģekiller meydana gelir. 

Sivrisineğin sağlam insanı sokarak sporozoitleri vermesi ile de sıtma bulaĢır. 

 

 Pasif biyolojik bulaĢtırma 

 

Vektörün vücudunda geliĢen veya çoğalan parazitin farklı yollardan bulaĢmasıdır. 

Örneğin “hymenolopis nana”nın etkenini taĢıyan pirenin tesadüfen yutulması ile yutan 

insanda bağırsakta eriĢkin parazit meydana gelir. 

 

1.2. Vektörlerin Ġnsan sağlığı Açısından Önemi 
 

Vektörler, yüzyıllardan bu yana insan ve evcil hayvanları, gerek taĢıdıkları 

hastalıklarla gerekse doğrudan ısırmak, sokmak ve kan emmek suretiyle rahatsız etmektedir.  
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Örneğin Orta Çağ Avrupa‟sında veba salgınları, her iki dünya savaĢının neden olduğu 

insan ölümlerinden daha fazla kiĢinin ölümüne yol açmıĢtır. Sıtma, tifüs, sarı humma, 

ensefalit gibi hastalıklar, geliĢen teknolojiye rağmen birçok ülkede bile bugün tehlike 

oluĢturmaktadır. Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

birçok bulaĢıcı hastalığın etkin bir Ģekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlılarla 

mücadele edilmesi zorunludur. 

 

Ayrıca vektörlerle taĢınan hastalıkların birçoğuna karĢı aĢı ile korunmak mümkün 

değildir. Bu yüzden tüm dünyada vektörel hastalıklar en önemli hastalık grubu içinde yer 

almaktadır. GeliĢen teknoloji ile birlikte ĢehirleĢmenin artması, konut yapımındaki 

geliĢmelerle ve çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir Ģekilde alınması vektör kaynaklı 

hastalıkların azalmasını sağlarken vektörel hastalılar geliĢmekte olan ülkelerde sorun 

olamaya devam etmektedir. 
 

AĢağıda vektörlerin insan sağlığına etkilerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

 Salgın hastalıkların taĢınmasında rolleri büyüktür. Karasinek, sivrisinek, 

tahtakurusu, bit, pire ve fare gibi türler hasta kiĢilerden aldıkları etkeni sağlam 

kiĢilere bulaĢtırır. 

 Isırmaları ile taciz nedeni olabilmektedir. 

 Vektörlerle mücadelede kullanılan kimyasal maddeler önemli çevre kirliliğidir. 

 

1.3. Vektörlerin Çevre Sağlığı ġartları Ġle ĠliĢkisi 
 

Vektörlerin hemen hepsi hijyen açısından zayıf, organik birikintilerin bulunduğu 

ortamda kolayca yaĢayıp üreyebilmektedir. Bu sebeple yeterli fiziki alt yapı ve iyi çevre 

Ģartları vektörel hastalıkların oluĢmasını büyük ölçüde azaltmaktadır. 

 

Vektörlerle mücadelede çeĢitli Ģekillerde biyolojik ve kimyasal müdahaleden önce 

çevre sağlığı tedbirlerinin alınması Ģarttır. Çünkü vektörlerin üreme ve beslenme ortamları 

ortadan kaldırılmadan ne kadar ilaç kullanılırsa kullanılsın tam bir baĢarı sağlanamaz. Bu 

sebeple özellikle durgun suların ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun 

kontrol altında tutulması, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaĢam Ģartlarının iyileĢtirilmesi 

mutlaka sağlanmalıdır. 

 

1.4. Vektörlerin Konakçılara YapmıĢ Olduğu Etkiler  
 

Bu etkiler aĢağıda kısa tanımlar hâlinde verilmiĢtir. 
 

 Entomofobi 
 

KiĢinin özellikle artropodların çok korkması nedeni ile meydana gelen ruhsal 

sorunlardır. 
 

 Mekanik etki 
 

Bir larvanın dar bir kanalı tıkaması nedeni ile ya da beyin dokusunda geliĢmesi ile 

mekanik etki yaratır. 
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 Toksik etki 

 

Vektör kan emdiği yere önce kendi salgılarını verir. Verdiği salgı o canlı için toksik 

etki yaratır. Örneğin kan emen bazı kenelerin salgıları, toksik etki göstererek konakçıda kene 

felci meydana getirebilmektedir. 

 

 Travmatik etki 

 

Birçok artropod konağın dokularında değiĢik derecede yaralar açar (uyuz böcekleri ve 

keneler vb.). 

 

 Böcek larvalarının zararları 

 

BaĢta diptera olmak üzere muhtelif tip böcek larvaları insan vücudunda barınarak 

zarar verebilir. 

 

1.5. Vektörlerle BulaĢan Hastalıklar 
 

Toplum sağlığı açısından önemli bir paya sahip olan vektörlerle bulaĢan hastalıklar; 

yer, iklim, hayat Ģartları, sosyal ekonomik durumlar, kiĢilerin davranıĢ ve alıĢkanlıkları, 

mücadele yönteminin kullanımına bağlı olarak değiĢiklik gösterir. 

 

Birçok türün arasında insan sağlığı açısından önemli olan vektörler ve bulaĢtırdıkları 

hastalıklar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

 

 Karasinekler: Ġshal, dizanteri, konjektivit, tifo, kolera 

 Sivrisinekler: Sıtma, ensefalit, sarı ateĢ, dang, flaryazis 

 Bit: Epidemik tifüs, dönen ateĢ 

 Pire: Veba, endemik tifüs 

 Mite (akar): Uyuz, riketsiyal çiçek, çalılık tifüs 

 Kene: Kene felci, lyme hastalığı, tularemi, kırım kongo kanamalı ateĢi (KKKA) 

 Tahtakurusu: Chagas hastalığı (Güney Amerika‟da bulunan bir parazit 

hastalığı) 

 Tatarcık: ġark çıbanı, tatarcık humması 

 Kemiriciler: Fare ısırığı hastalığı, leptospirozis, salmonelozis. 

 

Hastalıkların etkilediği nüfus, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde 

ABD dâhil bir çok ülkede pireler aracılığı ile veba taĢınmaya devam etmektedir. 

 

Vektörlerle taĢınan hastalıklarda aĢı ya da kemoprofilaksinin yararı oldukça sınırlıdır. 

Bu hastalıkların azaltılması veya engellenmesi ancak vektör sayısının azaltılması ile 

mümkündür. Yumurta pupa ya da ergin devrede uygun yöntem seçilip bölgenin özelliğine 

göre uygulanmalıdır. Pestisitlerin kullanımı sayesinde önemli ölçüde azalma olmuĢ ancak 

sorun olmaktan çıkmamıĢtır. 
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1.6. Vektör Türleri 
 

Vektör türleri; hastalık etkenini mekanik ya da biyolojik olarak insanlara bulaĢtıran 

omurgasız eklem bacaklı hayvanlar ile kemiricilerden oluĢmaktadır. Biz burada türlerden 

sadece uçarak hareket edebilen omurgasız eklem bacaklı hayvan türlerini açıklayacağız. 

Diğer türler ise daha sonraki dersimizin modüllerinde açıklanacaktır. 

 

1.6.1. Karasinekler 

 

Resim 1.1: Karasinek 

 

Karasinekler (ev sineği, musca domestica), uçucu sinek denen halk sağlığı açısından 

önemli bir grup içinde yer alır. Bu gruba karasineklerin yanında çeçe sinekleri (glossina 

türleri), simulium türleri (blackfly), tatarcıklar (phlebotomus türleri) ve at sinekleri (tabanus 

vb. ) girer. Ġnsanlara önemli hastalık bulaĢtıran çeçe sineği ve tatarcık sineğinden ayrıca 

kısaca bahsedilecektir. 

 

Ġnsanlarla birlikte kapalı yerlerde yaĢayan karasinekler diptera (çift kanatlılar) 

takımının muscidae ailesindendir.  

 

1.6.1.1. Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri 
 

Karasinekler, siyaha yakın gri renkli ve 6-8 mm uzunluğundadır. Vücutları baĢ, toraks 

ve karın kısımlarından oluĢur. Ağız yapıları yalayıcı, emici özellikte olduğundan sokma 

özellikleri yoktur. Ortalama ömürleri bir aydır. 

 

Sıvıları emici hortumları vardır. Bu hortum dinlenme sırasında baĢın altına katlanarak 

taĢınır, besin alındığında veya arandığında dikleĢir. Hortumun ucunda bulunan yarım daire 

Ģeklinde kanallarla donatılmıĢ yastıklar, besinin üzerine yayılır ve tükrük salgısının düzenli 

bir Ģekilde yayılmasını sağlar. ÇözünmüĢ hâldeki besin, trakea benzeri görev yapan yarım 

daire kanallarla emilir ve kursağa pompalanır. 

 

Kursak bu emme iĢini yaparken aynı zamanda geçici besin deposu iĢlevini de görür. 

Ġhtiyaç duyulduğunda buradan orta bağırsağa besin gönderilir. Bazen kursak içeriği 

hortumun ucuna gelerek küçük damlacıklar hâlinde zemine damlar. Sinek pisliği denen 

lekeler iĢte bunlardır. Bu damlacıklar, hastalıkların yayılmasının en önemli sebebidir. Bu 

sayede dıĢkılardan ve organik atıklardan alınan hastalık etkenleri, doğrudan veya besinler 

yoluyla insanlara aktarılmıĢ olur. Ayrıca aĢırı kıllı vücutları da hastalık etkenlerinin 

aktarılmasında önemli rol oynar. 
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Karasineklerde, toraksa yapıĢan bir çift kanat ve üç çift ayak mevcuttur. Her ayak 

dokuz parçadan oluĢmaktadır. 

 

Karasinekler özetle Ģu biyolojik ve morfolojik özelliklere sahiptir:  
 

 Çok yüksek yerler dıĢında hemen hemen her yerde bulunur. 

 Ġnsanlarla en çok teması olan vektörlerdir. 

 Ağız yapıları yalayıcı ve emici özelliktedir. 

 Rengi gri kahverengidir ve sırtında uzunlamasına 4 adet çizgi vardır. 

 Petek gözlüdür. BirleĢik olan gözlerinde (bir çift) dört biner adet petek 

göz bulunur. 

 Boyları eriĢkinde 4-8 mm‟dir. 

 Günde 20 mil uçabilir. 

 Üç çift koyu kahverengi bacağı vardır. Ayak ve bacaklarında yapıĢkan bir 

madde bulunduğu için istedikleri yerde sabit durabilir. 

 Sıcak ve aydınlığı sever. Yüksek ısı ve düĢük nemde çok aktiftir. 

 

1.6.1.2. Evrimleri 
 

Karasinekler değiĢik çevre koĢullarına kolaylıkla uyum sağlayabilir ve büyük bir 

üreme gücüne sahiptir. DiĢi karasinek bir seferde 100‟den fazla yumurta bırakabilir. 

Logaritmik artıĢ göz önüne alındığında bir iki kuĢak sonra milyonlarca karasinek ortaya 

çıkar. 

 

Karasinekler, hayat evreleri sırasında tam bir metamorfoz (değiĢim) gösterir. 

Hayatlarında yumurtadan sonra üç dönem larva ( kurtçuk), pupa ve ergin devreleri vardır. 

 

ġekil 1.1: Karasineklerin hayat evreleri 

 

Ortalama yaĢam süreleri 8-20 gündür. Yaz aylarında 2 ile 8 hafta kadar yaĢar. 
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Ergin karasinek iki gün içinde çiftleĢerek yumurtlamaya baĢlar. Yumurtalarını 75- 

150‟lik kümeler hâlinde bırakır. YaĢam dönemleri boyunca toplam 2400 kadar yumurta 

yapabilir. Yumurtalarını çöplük, gübre, süprüntü, organik maddelere bırakır. At pisliği, sığır, 

domuz, tavuk, insan dıĢkısı yumurta için ideal üreme ortamıdır. 

 

Yumurta 8 ya da 24 saatte açılarak larvalar çıkar. Larva 2 mm boyunda beyaz Ģeffaf 

silindir Ģeklinde ve ayaksızdır. Etrafındaki atıkları yiyerek büyür. 3-4 defa deri değiĢtirir. 

Larva büyüdükçe yer değiĢtirir, kuru bir yere gider ve pupa adını alır. Larvadan pupaya geçiĢ 

yaklaĢık 7 gün sürer. Deri kalın ve büzüĢmüĢtür. Önden baĢ olmak üzere pupada 2–4 gün 

süre sonunda ergin sinek oluĢur. 

 

Nemin yüksek, sıcaklığın düĢük olduğu ortamlarda hızla ölür. Hava dalgaları olumsuz 

etkiler. Doğal düĢmanları insanlar, bakteriler, sürüngenler ve kuĢlardır. 
 

1.6.1.3. Üreme Yerleri 
 

Fermantasyona müsait ve içinde protein içeren organik atık bulunan her yer, üreme ve 

beslenmesi için elveriĢlidir. Bu yerler; her türlü besin artıklarından oluĢan çöplükler, hayvan 

bakım yerleri ve hayvan dıĢkılarından oluĢan gübrelikler, açık lağım ve kanalizasyon 

bağlantısı olmayan tuvaletler, açıkta rastlanan hayvan ve insan dıĢkıları ve mutfak atıkları 

müsait yerlerdir. 

 

Bunların içinde en uygun üreme ortamı at dıĢkısıdır. Bunun dıĢında diğer hayvan ve 

insan dıĢkısında kolaylıkla üreyebilir.  
 

1.6.1.4. Beslenmesi 
 

Karasineklerin hortumu beslenme organıdır. Üç değiĢik Ģekilde beslenmeye uygundur. 

En çok görülen beslenme Ģekli, sıvı besinin (süt, Ģekerli su, meyve suları, ayran ve dıĢkıların 

sulu kısmı) hortum aracılığı ile alınmasıdır. Bir baĢka beslenme yolu da katı maddelerin sıvı 

hâle getirildikten sonra alınmasıdır. Karasinek hortumunu katı bir besin maddesi üzerine 

(örneğin bir küp Ģeker üzerine) koyar ve bir miktar tükürük veya kusmuk dökerek eritir ve 

emer. Nadiren görülen üçüncü beslenme Ģekli ise katı maddelerin baĢ kısmında bulunan 

diĢlerle ezilerek alınmasıdır. 
 

Pis atıklarla beslendiklerinden vücutlarının iç ve dıĢ kısmında patojen 

mikroorganizmalar (virüs, bakteri, helmint yumurtaları vb.) bol miktarda bulunur. 
 

1.6.1.5. Patojenik (Hastalık Yapma) Özellikleri 
 

Karasinekler vücutlarında taĢıdıkları birçok mikroorganizmayı çeĢitli yollardan 

insanlara bulaĢtırır. Tifo, basilli ve amipli dizanteri, kolera çeĢitli mikroorganizmaların etken 

olduğu ishaller, Ģarbon, trahom, bazı helmint enfeksiyonları olmak üzere yaklaĢık 30 kadar 

hastalığı bulaĢtırdıkları bilinmektedir. 
 

Karasineğin vektörlüğü mekanik vektörlüktür. Sinek konduğu ortamdan ayaklarındaki 

tüyler vasıtası ile çok sayıda mikroorganizmayı alarak baĢka ortama taĢır. Sineğin yuttuğu 
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mikroorganizmalar tekrar dıĢkısı ile çıkar. Larva iken aldığı mikroorganizmalar eriĢkin 

Ģeklinde de bulunur ve bu Ģekli ile nakleder. 

Bazı katı besinleri almak istediği zaman kendi ağız ve çene yapısını uygun olarak bu 

besini yumuĢatmak için kursağındaki içeriğin bir kısmını buraya kusar. Böylece besin 

alırken taĢıdığı mikroorganizmaları da besin maddelerinin üzerine bırakır. 

 

Karasinekler, larvaları aracılığı ile insanlar ve omurgalı hayvanlarda myasis denilen 

çeĢitli patolojik bozukluklara neden olur. 

 

Karasineklerin insanlara bulaĢtırdıkları hastalıklar Ģunlardır: 

 

Paratifo, kolera, dizanteri, konjuktivit, trahom, tifo, hepatit A, gıda zehirlenmesi, 

antrax basili, paraziter hastalıklar, deri enfeksiyonları vb. 

 

1.6.1.6. Karasinek Türleri 
 

 Akdeniz meyve sineği  

 

Resim 1.2: Meyve sineği 

 

Sarımtırak portakal rengi benekli yapıdadır. 

 

 Yüz sinekleri 

 

Resim 1.3: Yüz sineği 

 

Larvaları hayvan dıĢkısında kalır, pupaları toprağa gömülüdür. YetiĢkinler ahırlarda 

ve evlerde kıĢ uykusuna yatar. Kan ve diğer memelilerin atıkları ile beslenir. Deriyi delmez; 

göz, burun ve ağız etrafında konmaları ile rahatsız edicidir. 
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 At sineği 

 

Resim 1.4: At sineği 
 

Ağrılı Ģekilde ısırma özelliğine sahiptir. Yüzme havuzlarının çevresinde, akıntılarda, 

ormanlık bölgelerin güneĢli yerlerinde bulunur. 
 

Karasinekler, mekanik vektörlükte taĢıdıkları hastalıklardan baĢka değiĢik türler 

aracılığıyla da yumurtalarını canlı dokulara bırakmak üzere myiasise (dokularda hasara yol 

açan paraziter hastalık) sebep olur. Türkiye‟de bu vakalara rastlamak mümkündür. Bu 

nedenle birçok türün içinden özellikle insanlara myiasise sebebe olan türlerden örnek vermek 

gerekir. 
 

 Fannia cinsi (kıĢla helası sineği)  
 

Myiasise sebep olan türlerdendir. 

 

Resim 1.5: KıĢla hela sineği 
 

Ġnsan sağlığı açısından önemli türlerdendir. Bütün dünyada yaygın olarak bulunur. 5-6 

mm uzunlukta ve gri renktedir. Göğsünde 3 dorsal çizgi vardır. Ayakları siyah, antenleri 

sarıdır. Yumurtalarını bitkisel atıklara ve dıĢkıya bırakır. Yumurtalar 24 saatte, larvalar ise 7 

günde geliĢir. 
 

Fannia larvaları, insanda bağırsak ve idrar yolları myiasisesi (dokularda hasara yol 

açan paraziter hastalık) yapar. DıĢkı ile kirlenmiĢ larvalar, besinlerle ağız yolundan girer ve 

mide bağırsak myiasisesi oluĢturur. Mide myiasisesinde midede çok sayıda larva 

bulunduğundan bulantı, baĢ ağırısı, baĢ dönmesi olabilir. Çok Ģiddetli kusma dikkat 

çekicidir. 

 

Bağırsak myiasisesinde ağrı, ishal, bazen de anüsten gelen hemoraji (kanama) olur. 

Larvalar dıĢkı ile çıkabilir. 
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Anüs ve genital organlar açık olduğunda sinekler bu bölgelere de yumurta bırakabilir. 

Myiasise oluĢtuğunda, idrar zorluğu, kanlı idrar gibi Ģikâyetler görülür. Larvanın ayrılması 

ile Ģikâyetler ortadan kalkar. 

 

 Oestrus cinsi 

 

Myiasise sebep olan türlerdendir. Vücudu açık kahverengi tüylerle örtülüdür. 

Uzunluğu 10-12 mm kadardır. Sinek canlı larvalarını özellikle koyun, keçi ve sığırların 

konjektiva, burun deliklerine, dudaklarına ve ağız boĢluklarına bırakır. Buradan vücut 

boĢluklarına taĢınıp ağrılı ĢiĢlikler oluĢturur. 

 

 Dermatobia cinsi 

 

Myiasise sebep olan türlerdendir. Bu cinsin tanınan türü dermatobia hominis cinsidir. 

Larvaları kuĢların, memelilerin ve insanların derisi içinde parazit olarak yaĢar. 

 

EriĢkin sinek 15 mm boyunda kahverengi gri renktedir. IĢık altında karnı mavimsi bir 

renktedir. Yüzü ve bacakları turuncudur. EriĢkin diĢi sinek konağı doğrudan doğruya 

bulaĢmaz. Bazı türlerini yumurtasını nakletmek için kullanır. DiĢi sinek uçarken yakaladığı 

sineğin karnına 15-20 tane yumurta bırakır. TaĢıyıcı sinek, omurgalının vücuduna konduğu 

zaman yumurtadan çıkan larvalar deriyi delerek konağın vücuduna yerleĢir. Üstü açık çıbana 

benzer bir ĢiĢlik meydana gelir. Ġlk hafta geceleri kaĢıntı hissedilir. Ġkinci haftada seröz bir 

eksuda görülür. Lezyon gittikçe büyür. 3. haftanın sonunda çok ağrılı olur. Kaslarda ağrı ve 

sertlik vardır. Parazit hareket etmek istediğinde doku lokal olarak harap olur. Larva iyice 

geliĢtiğinde ceviz büyüklüğünde bir ĢiĢlik oluĢturmuĢtur. 

 

1.6.2. Sivrisinek 
 

Culicidae familyasından diĢileri kan emerek yavrularını besleyen, halk sağlığını, 

bulaĢtırdıkları birçok hastalık nedeniyle tehdit eden vektör türüdür. Anofel, culex ve aedes 

olmak üzere üç ana gruba ayrılır ve birçok türleri vardır. Anofeller sıtma hastalığını yaymada 

rol oynar. 

 

Anopheles türü sivrisinekler, sıtmanın biyolojik vektörüdür. Enfeksiyon konakçıdan 

alınan gametositler çeĢitli geliĢim evrelerinden sonra insanları enfekte eden sporozoit hâline 

dönüĢür ve kan emme sırasında diğer bir insana bulaĢtırır. 
 

Ġnsanlarda dört tip sıtma enfeksiyonu vardır ve bunların etkenleri dört plasmodium 

türüdür. Bunlar; plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale ve 

plasmodium falciparumdur. Bunlardan plasmodium ovale diğerlerine göre daha nadirdir. 

 

En tehlikeli sıtmaya neden olan sivrisineklerden plasmodium falciparumun bilimsel 

sınıflandırması aĢağıdaki Tablo 1.1‟de verilmiĢtir. 
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Alem Protista 

ġube Apicomplexa 

Sınıf Aconoidasida 

Takım Haemosporida 

Familya Plasmodiidae 

Cins Plasmodium 

Tür P. falciparum 

Tablo 1.1: Sıtmaya neden olan sivrisineğin bilimsel sınıflandırması 

 

 

Resim 1.6: Sivrisinek 

 

1.6.2.1. Morfolojik Özellikleri 

 

ġekil 1.1: Sivrisinek morfolojik yapısı 

 

Sivrisineğin vücudu baĢ, göğüs ve karın olmak üzere üç bölüme ayrılmıĢtır. Boyları 3-

8 mm kadardır. BaĢının iki yanında antenleri vardır. BaĢ yuvarlaktır ve boyunla göğse 

bağlanmıĢtır. Bir çift bileĢik göz vardır. Ağız yapısı sokucu emici tarzdadır. 

 

DiĢileri kan emer, erkek cinsleri bitki öz suları ile beslenir. Erkeğin antenleri çok tüylü 

olması özelliği ile diĢilerden ayrılır. Göğüslerdeki pul ve kılların rengi ve diziliĢi türler 

arasında farklılık gösterir. Üç çift bacağa sahiptir. Kanatları göğüs kısmında ince ve Ģeffaftır. 

 

Sivrisinekler karınlarında, onlara kendi ağırlıklarından fazla kan emme Ģansı tanıyacak 

biçimde esnek bir deriye sahiptir. Böylece ĢiĢerler ama patlamazlar.  

 

Kan emerek beslenen "sivrisinek" çok mükemmel bir pompalama mekanizması 

kullanır. BaĢının içi, tümüyle kaslarla kaplı boĢluklar Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. Buradaki 

kaslar kasılıp gevĢediklerinde sineğin borusunun iki ucu arasında 1–2 atmosferlik basınç 

farkı oluĢur ve kan saniyede 5 metrelik bir hızla yükselmeye baĢlar. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Protista
http://tr.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aconoidasida&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Haemosporida&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasmodiidae&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
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Bu yüksek akıĢ hızına rağmen sivrisineğin ne borusunda ne de baĢka herhangi bir 

dokusunda tahribat ve çatlama olmaz. Çünkü kanın geçiĢ yaptığı tüm dokular kanın bu hızı 

ve basıncına dayanabilecek yapıdadır. Sivrisinekler vücutlarının altı katı kan emer. Bu, 15 

dakikada 300 mikro litre kan demektir. Bu bir insanın aynı süre içinde 200 kilo su içmesine 

denktir. Tüm kan emiciler gibi ne zaman kan emmeyi durduracaklarını söyleyen, sinir 

sistemine bağlı gerginlik algılayıcılarına sahiptir. 
 

Sivrisineklerin yaĢamak için Ģekere, proteine ihtiyaçları vardır. Bunu da bitki ve 

meyve sularından elde ederler. Kana ise yalnız diĢi sivrisinekler muhtaçtır çünkü diĢiler 

yumurta üretir ve bunun için kana ihtiyaç duyar. 
 

1.6.2.2. Evrim ve Üremesi 
 

Sivrisinekler de karasinekler gibi tam metamorfoz (baĢkalaĢım) geçirir. Yumurta, 

larva, pupa, eriĢkin siklusu olmak üzere dört evrede yaĢamlarını tamamlar. 

 

Sıtmanın yaĢam döngüsü aĢağıda ġekil 1.2‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 1.2: Sivrisineklerin geçirdikleri evrimler 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Doku
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
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Yumurta, larva ve pupa evreleri sucul (su içinde) iken ergin evresi karasaldır. 

Sivrisinekler doğru bilinenin aksine kıĢın da hangi evrede olursa olsun yaĢayabilir. 

 

Erkek sivrisinekler döllenmeden çok kısa bir süre içinde ölür. DiĢi sivrisinek 

çiftleĢtikten sonra mutlaka kan emmesi gerekir. Kan emmek için konak ararlar. Emdiği kanın 

sindirilmesi için geçen döneme trofogoni dönemi denir. Sivrisinekler güneĢ ıĢığında kaçar. 

Bu açıdan güneĢ battıktan sonra ve sabahın erken saatlerinde konağa saldırarak kan emerler. 

DiĢi sivrisinek geceleri seçtiği uygun yerlere, su yüzeyine yumurtalarını (yaklaĢık 150-400 

tene) bırakır. Kuraklık ve aĢırı sıcak da yumurtaların geliĢimini engelleyebilir. Yumurtlama 

süresi 10-30 dakika kadar sürer, yumurtlama biçimi türler arasında farklılık gösterir. 

Kümeler hâlinde ya da tek tek yumurtladıktan sonra bazı cinsleri ölür. Yumurtaların 

geliĢmesi için uygun ısı ve neme ihtiyaç vardır. 25°C-30°C‟de yağmur ve kar suyu 

birikintisi, akarsu kenarındaki su birikintisi, yavaĢ akan sular, su kanalları, havuzlar, çeltik, 

bataklık, teneke kaplarda biriken su, ağaç kovukları ve çamur yumurtaların bırakılması için 

uygun ortamlardır. 

 

Anofel yumurtaları kayık Ģeklindedir. Önce beyaz olan yumurta giderek esmerleĢir. 

Yüzgeçleri vardır. Yumurtadan çıkacak olan larva, yetiĢkin bir sinek oluncaya kadar farklı 

evreler geçirecektir. 

 

Bir gün sürenin sonunda geliĢen larvanın baĢı arka taraftan yumurtayı delerek dıĢarı 

çıkar. Larvalar da suda yaĢar. 1,5 mm uzunlukta önce beyazdır, sonra renk değiĢtirir. Larva 

suya paralel durur. Anofel larvasının hava borusu yoktur. Bu özelliği ile aedes ve culexten 

ayrılır. 

 

Larva geliĢimini tamamladıktan sonra ortalama 10 gün içinde pupa hâline geçer. 

Yumurtadan çıkan sivrisinek yavrularının (pupa), büyüme evrelerini 

tamamlayabilmeleri için de küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyar. 

 

Pupa soru iĢareti ya da virgüle benzetilebilir. YaĢamını suda devam ettirir. Beslenmez. 

Solunum için yüzeye çıkar. Birçok organeli geliĢmiĢtir. Birkaç gün içinde pupadan deri 

açılarak sivrisinek su yüzüne dıĢarı çıkar, kanatları kuruduğunda eriĢkin sinek olarak uçmaya 

hazır olur. 

 

1.6.2.3. Bulunduğu Yerler 
 

Sivrisineklerin yumurtladıkları, larvaların ve pupaların geliĢtikleri ve erginlerin 

pupadan çıktıkları her çeĢit durgun veya akıĢ hızı 40 cm/sn‟yi geçmeyen su ortamına üreme 

odağı, habitat veya jit denir. Her çeĢit su birikintisi, göl, gölet, bataklık, mera, havuz, doğal 

çukurlar, birikmiĢ kar, taĢ oyukları, ağaç kovukları, sulama suları veya akarsuların 

akıntısının yavaĢladığı bölgelerdeki bitkilerle, yosunlarla kaplı kıyı kesimleri, drenaj veya 

sulama kanalları, otomobil lastikleri, çeĢme yalakları, fosseptikler, fabrika atık suları, evlerin 

çevresinde her türlü su biriktirilen kap vb. sular sivrisineklerin jit alanlarıdır. Bazı aedes 

türleri deniz kıyısındaki kayalarda biriken tuzlu sulara da yumurtlayabilir. 
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Dünyanın her tarafında bulunur. Suni ıĢık, kırmızı, mavi, siyah renkler ve hayvan 

vücudu sivrisineklere cazip gelir. Nemli, laktik asitli ve karbondioksitli ortamlar, durgun 

suların bulunduğu yerler, sert rüzgârlardan korunmuĢ alanlar, memeliler ve insanların yoğun 

olduğu sıcak ve ılık bölgeler konaklamaları için idealdir. 

 

1.6.2.4. Patojenlik 
 

Sivrisinekler nem, koku, sıcaklık ve gaz detektörleriyle yüklüdür. Ön ayaklarında 

bulunan ısı algılayıcıları sayesinde ısı dalgalarına doğru çekilir. Onları çeken baĢka bir Ģey 

de karbondioksittir. Böylece kapkaranlık bir odada bile onların sizi bulamaması mümkün 

olmaz. 

 

Sivrisinek cilde en yakın olan damarı tespit ettikten sonra alt ve üst çene yardımıyla 

altı bıçaktan oluĢan kesme sistemiyle deriyi derinlemesine keser. Kan emmeden önce 

bölgeye kendi vücutlarında bulundurdukları tükürüğü salgılar. Bu bıçaklardan birinden 

akıtılan sıvı dokuları uyuĢtururken aynı zamanda kanın pıhtılaĢmasını engelleyerek kanın 

diĢi sivrisineğin karnına doluĢunu devam ettirir. 

 

Daha çok açık yerler yüz, boyun, el, kol, bacak gibi bölgeleri sokar. Burada 

rastladıkları bir kılcal damar ya da dokular arasına sızan kandan beslenir. 1–2 dakika 2 mm 

küp kan emerek doyar. Deldikleri bölgede irritasyona, kaĢıntı ve kızarıklığa neden olur. 

 

Bazı organizmalarda alerjik reaksiyonların geliĢmesine de sebep olabilir. Bu nedenle 

insanları rahatsız eder, hayvanlarda süt ve yumurta azalmasına sebep olur. 

 

Vektörlükleri biyolojik vektörlüktür. Anofel türü sıtmanın taĢınmasında asıl rolü 

üstlenir. Bundan baĢka filariyazis, sarı humma, dang ve bazı virütik enfeksiyonların 

taĢınmasını sağlar. 

 

Sivrisinekler kan taĢıdıkları için hastalık bulaĢtırma riskleri vardır. Örneğin sarı 

humma, fil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını taĢıyabilir. AIDS‟e sebep olan 

HIV virüsü ise bu canlılarda geliĢme ortamı bulamaz. Virüsler sivrisinekler tarafından 

taĢınmaz. 

 

Sivrisineğin insanlara taĢıdığı ülkemiz ve dünyadaki en önemli hastalık sıtmadır 

(malaria). 

 Malaria (Sıtma) 

 

Dünya üzerinde her yıl görülen ölümlerin % 4„ü sıtmadan ileri gelmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü, sıtmayı bulaĢıcı hastalıklar içinde en tehlikeli on hastalık arasında 

saymaktadır. 

 

Sıtma, anopheles türü sivrisinekler tarafından bulaĢtırılmaktadır. Ancak tüm 

anopheller sıtma vektörü değildir. 400 tür içinde 60 kadarının doğal sıtma vektörü olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Damar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sar%C4%B1_humma&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sar%C4%B1_humma&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fil_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1tma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
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Hastalıkta tekrarlayan nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla baĢlayan ve genellikle 

titreme, ateĢ, terleme evrelerinden geçen nöbetler hastalığın tipik özelliğidir. Sıtma ulusal ve 

uluslararası sağlık örgütleri için hâlâ önemli bir sorundur. 
 

 Etken 
Sıtmanın etkeni protozoonlar olarak bilinen tek hücreliler grubundan plasmodium 

cinsi asalaklardır. Asalağın üreme evrimi iki ayrı konakta tamamlanır, insan ya da baĢka bir 

omurgalı konakta eĢeysiz olarak çoğalan sıtma etkeni, daha sonra anopheles cinsi 

sivrisineklerin içinde eĢeyli olarak üreyip omurgalı bir konakta yeniden hastalık 

yaratabilecek duruma gelir. 

 

Ġnsanda hastalığa yol açan dört plasmodium etken türü vardır. Bunlardan, 

 

Plasmodium vivax; nöbetleri genellikle 48 saatte bir gelen tersiyana sıtmasının, 

 

Plasmodium malaria; nöbetleri 72 saatte bir gelen kuartana sıtmasının etkenidir. 

 

Plasmodium falciparum; nöbetleri 36-48 saatte bir gelen, beyin sıtması ve karasu 

humması denen ölümcül biçimleriyle çok ağır bir geliĢme gösterebilen, kötü huylu tersiyana 

sıtması ya da öbür adıyla falciparum sıtmasının etkenidir. 

 

Plasmodium ovale ise nöbetleri 48-50 saatte bir gelen iyi huylu tersiyana sıtmasının 

etkenidir. 

 

 Enfeksiyon kaynakları  
Kanında parazitin gametosit biçimini taĢıyan hastalar sıtmanın enfeksiyon kaynağını 

oluĢturur. Ġnsanlarda akut, kronik ya da belirti vermeden gizli biçimlerde görülebilen 

enfeksiyon, anofeller aracılığıyla bulaĢır. 

 

 Yayılımı 
Sıtma daha çok tropik ve ılıman bölgelerde yaygındır. Günümüzde baĢarılı bir 

mücadele sonucu birçok ülke sıtmadan arınmıĢtır. Ama Orta ve Güney Amerika‟da, Afrika 

ülkelerinde, Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu‟da, Afganistan, Pakistan ve Hindistan‟da, 

Japonya dıĢındaki Uzak Doğu ülkelerinde sıtmaya yaygın biçimde rastlanmaktadır. 

Türkiye‟de son yıllarda, hemen yalnız P. vivax türünün etken olduğu tersiyana sıtması 

görülmektedir. Bu aynı zamanda bütün dünyada en çok görülen sıtma türüdür. Falciparum 

sıtması genellikle tropik bölgelerle sınırlıdır ve en tehlikeli sıtma türünü oluĢturur. Yakın 

Doğu‟da ve Balkanlarda ve Türkiye‟de de görülmüĢtür. Kuartana sıtması ılıman ve tropikal 

bölgelerde yaygındır. Ender rastlanan iyi huylu tersiyana sıtması ise Afrika‟nın doğusunda 

ve Güney Amerika‟da dar bir yayılım gösterir. 

 

 Belirtileri 

Sıtma sivrisineğinin sokması ve ilk belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen kuluçka 

süresi; kuartana sıtması dıĢında 10-14 gün dolayındadır. Kuartana sıtmasında ise 18 günden 

baĢlayarak çok daha uzun bir süreye yayılabilir. 
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Sıtmanın en tipik belirtisi yol açtığı nöbetler sırasında üĢüme ve ateĢ basma 

duyumunun birbirini izlemesidir. Bu nöbetler ilk birkaç günden sonra, parazitlerin 

alyuvarlardan kana yayılmasıyla eĢ zamanlı olarak gerçekleĢtiğinden düzenli aralıklarla 

ortaya çıkar. Nöbetler sırasında bir iki saat süren üĢüme ve titreme evresinin ardından ateĢ 

hızla 40°C ile 41°C‟ye kadar yükselir, 3-4 saat sonra yaygın terlemeyle birlikte hızla düĢer.  

 

Tersiyana sıtmasında nöbetler günaĢırı gelir. Ama yeni asalak kuĢaklarının dönüĢümlü 

olarak 24 saat arayla kana yayılması durumunda her gün ateĢ nöbeti görülür (çift tersiyana).  

 

Kuartana sıtmasında nöbetler iki gün arayla gelir. Kanda iki asalak kuĢağının 

bulunduğu durumlarda iki gün süren ateĢ nöbetini ateĢsiz bir gün izler (çift kuartana). Üreme 

evresini ayrı zamanlarda tamamlayan üç kuĢağın bulunduğu durumlarda ise her gün nöbet 

görülür. 

 

Tedavi edilmezse kısa sürede ölüme yol açan falciparium sıtmasında ise nöbet süreleri 

ve araları daha düzensizdir. Hastanın genel durumu hızla bozulur.  

 

Aralarında yinelemeyen ve komplikasyonlara yol açmayan falciparium sıtmasının da 

bulunduğu bütün sıtma olguları tedavi edilmeseler bile asalağın türüne bağlı olarak değiĢen 

bir süreden sonra geriler. Bunun baĢta gelen nedeni enfeksiyona karĢı bağıĢıklığın 

geliĢmesidir. 

 

Sıtma bölgelerinde yaĢayan kiĢilerde yeni enfeksiyonlar görülebilir. Bu kiĢilerde 

kansızlık, dalak ve karaciğer büyümesi, aĢırı kilo kaybı ortaya çıkar (sıtma kaĢeksisi). Belirli 

coğrafi bölgelerde sıtma enfeksiyonunun sürmesi yalnızca sivrisineklerin varlığıyla 

açıklanamaz. Hastalığın doğal kaynağı olan insanların bir bölgede yaygın biçimde 

bulunması, sıtmanın yerleĢik hastalık biçiminde ortaya çıkmasında en az anofeller kadar 

belirleyicidir. 
 

 Tanı Koyma 

Doktora gittiğinizde, Ģikâyetleriniz doğrultusunda doktorunuz sizi yönlendirir. Sıtma 

mikrobunun yaygın olduğu yerlerden gelip gelmediğiniz sorulur. Diğer hastalıklarla 

karıĢtırmamak ve sıtmanın kesin tanısı için hastadan alınan kan örneğinden, mikrobun kanda 

bulunup bulunmadığı araĢtırılır. Plasmodiumların görülmesiyle hastalığın tanısı konur.  

 

 Tedavi 

Önceleri, Büyük Ġskender dâhil birçok kiĢinin ölümüne neden olan sıtma, günümüzde 

tedavisi kolay bir hâle gelmiĢtir. Sıtmanın ilacı hastalığın görüldüğü coğrafi bölgeye göre 

değiĢmektedir. Çünkü sıtmaya neden olan bazı plasmodium türleri, bazı ilaçlara karĢı direnç 

kazanmıĢtır. Fakat genellikle sıtma tedavisinde kullanılan ilaç “klorokin”dir.  
 

Özellikle sıtma savaĢ dispanseri, sağlık ocakları, sıtma personelleri ücretsiz olarak bu 

hastalığı tedavi etmektedir. Sıtmanın ilaçları sadece sıtma savaĢ dispanserinde bulunur ve 

ücretsizdir. Bu ilaçlar koruyucudur ya da tedavi edicidir. Sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye 

seyahat etmeniz gerekiyorsa, bu koruyucu ilaçları almanız gerekir. Tedavi edici ilaçlar ise 

mikrobun çoğalmasını engelleyicidir.  
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Son zamanlarda bilim adamları iki ilacın bir arada olduğu yeni bir sıtma ilacı 

geliĢtirdiler. Bunun dıĢında hasta istirahat hâlinde olmalıdır ve vücudun direncini arttıracak 

besinlerle beslenmelidir.  

 

 Korunma Yolları 

Sıtmadan korunmak için, bu hastalığa neden olan faktörün yani sivrisineklerin ortan 

kaldırılması ya da üremesini engelleyici tedbirlerin alınması gerekir. Bu yöntem daha 

önceleri uygulanmıĢtır. 

 

Fakat günümüzde sıtmadan korunmak için sıtma hastalarının bulunup tedavi edilmesi 

önem kazanmıĢtır. Erken tanı ve tedaviyle parazitlerin kaynağı yok edilmektedir. Ayrıca 

sinek ısırığından korunmak için (özellikle geceleri), sinek kovucu spreyler, sineğin ısırmasını 

engelleyecek kıyafetler tercih edilebilir. Amaç, sivrisineğin vücuda temasını önlemektir. 

Sıtmanın görüldüğü yerlere seyahat edecek kiĢilerin seyahatin birkaç hafta öncesinden 

seyahat sonrasındaki birkaç hafta boyunca sıtma ilacı alması gerekir. Bu Ģekilde sıtmadan 

korunmuĢ olur.  

 

Sıtmanın yaygın olduğu yerler nüfusun hızlı artıĢ gösterdiği yerlerdir. Ayrıca kasaba 

ve kentlerin yavaĢ yavaĢ birleĢmesi ile sıtma mikrobunu kontrol altına almak gittikçe 

güçleĢmektedir. Bu yüzden sıtmaya olan duyarlılığın arttırılması, sıtma için gerekli ilaç ve 

malzemelerin yeterince bulundurulması Ģarttır. Bu yüzden devletin de sıtmaya yeterli bütçeyi 

ayırması gerekmektedir. 

 

Günümüzde sivrisineklerle mücadele için kimyasal ve fiziksel pek çok metot 

kullanılmaktadır. Ancak çok basit ve hızlı üremeleri nedeniyle etkin bir mücadele ile lokal 

temizliği mümkündür. En iyisi dünyadaki tüm sivrisinekleri yok etmektir. 

 

1.6.2.5. Sivrisinek Türleri 
 

Birçok önemli hastalığı nakleden sivrisinekler insecta (böcekler ) sınıfındandır ve 

dipteria (çift kanatlılar) takımının culicidae ailesini oluĢturur. 

 

Culicidae ailesinin en önemli iki alt ailesi culicinae ve anophalinae‟dir. Tüm dünyada 

3600 türü olan sivrisineklerden ülkemizde 67 tür bulunmaktadır. Bunlardan en önemli türler 

ise culicinae alt ailesine bağlı aedes, culex ve mansonia ile anophalinae alt ailesine bağlı 

anopheles‟tir. Özellikle anopheles türleri, sıtma etkenini nakletmeleri açısından önem arz 

ederler ve sıtma (malaria) sineği olarak bilinir. Ülkemizde sağlık açısından önemli sivrisinek 

türleri ve taĢıdığı hastalıklar aĢağıda Tablo 1.2‟de verilmektedir. 
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Sivrisinek türleri TaĢıdığı hastalıklar 

Aedes caspıus 

 

 Francisella tularensis (tularemi) 

 Tetaria labiatopapilosa (filariya) 

 Ensefalomiyelit arboviusu 

Aedes dorsali  Batı at ensefalomiyelit arboviusu 

Aedes aegypti 

 
 

 Sarı humma 

 Deng humması 

 Brugia malayi (filariya) 

 Drofilaria immitis (filariya) 

 Drofilera repens (filariya) 

 Bazı arboviruslar 

Aedes vexans 

 

 Doğu at Ensefalomiyelit arboviusu 

 Tagin arbovirusu 

 Francisella tularensis 

 Drofilaria immitis (Filariya) 

 Drofilaria repens (Filariya) 

 Bazı arboviruslar 

Anopheles claviger 

 
 

 Plasmodium türleri 

 Francisella tularensis 

 Drofilaria immitis (filariya) 

 Drofilera repens (filariya 

Anopheles hyrcanus 

 
 

 Brugia malayi (filariya) 

 Drofilaria immitis (filariya) 

 Drofilera repens (filariya) 

 Setaria labiatopapilosa 

 Setaria marshali 

 Plasmodium türleri 

Anopheles maculipennis 

 Plasmodium vivax (sıtma) 

 Drofilaria immitis (filariya) 

 Drofilera repens (filariya) 

Anopheles sacharovi 

 
 

 Plasmodium vivax (sıtma) 
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Anopheles superpictus 

 
 

 Plasmodium vivax (sıtma) 

 

Culex pipiens 

 
 

 Doğu at ensefalomiyelit arboviusu 

 Batı at ensefalomiyelit arboviusu 

 S. Louis ensefalomiyelit arbovirusu 

 Setaria marshalli 

 Sindbis. Batı Nil, Rift vadisi ateĢi 

arbovirusları 

Culex tritaeniorhynchus  Japon-B ensefalomiyelit arbovirusu 

Culiseta annulata  KuĢların kan parazitleri 

Culiseta longiareolata 
 Francisella tularensis 

 KuĢların kan parazitleri 

Tablo 1.2: Ülkemizde sağlık açısından önemli sivrisinek türleri ve taĢıdığı hastalıklar 

 

Ayrıca sivrisineklerin insan ve hayvanlarda kan emme durumuna göre aĢağıdaki 

türlere ayrılmaktadır. 

 

 Konutlar içine girerek insana saldıran ve kan emenlere endofil,  

 Ġnsandan yalnız kırsal alanda kan emenlere ekzofil (yabanıl), 

 Sadece hayvanlardan kan emenlere zoofil, 

 Sadece insanlardan kan emenlere antrofil, 

 Her ikisinde de kan emenlere zoo-antrofil türler denilmektedir. 

 

1.6.3. Tatarcık Sineği 

  

Resim 1.7: Tatarcık 

 

Tatarcık sinek türlerindendir. Yapı itibariyle boyları 1 – 3 mm‟dir. Çift kanatlı ve 

vücutları tüylerle kaplı vektörlerdendir. Tatarcığı sinekten ayıran vücudunu saran tüyleridir. 

Renkleri donuk sarıdır. 
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Tatarcık gündüzleri pasif olup geceleri aktiftir. Geceleri insanlara saldırıp ısırır. 

Tatarcığın ısırdığı bölgede rahatsız edecek Ģiddette kaĢıntı, ĢiĢme, kabarcık ve kızarıklık 

görülür. ġark çıbanı, humma gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. 

 

Tatarcıklar istirahat hâlinde iken kanatlarını karın üzerinde „V‟ harfi Ģeklinde tutmaları, 

kıllı olmaları ve kan emmek için yöneldikleri konakçısına konmadan önce çevresinde kısa 

sıçramalarla uçmaları gibi tipik davranıĢ özellikleri sayesinde kolayca tanınır. 

 

1.6.3.1. Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri 
 

Küçük vücudu sık kıllarla örtülü, donuk sarı renkli, 1,5 - 3 mm boyunda sineklerdir. 

Oldukça uzun bacaklara sahiptir. Doğada hayvan barınaklarında, mağaralarda, evlerdeki loĢ 

yerlerde yaĢar ve geceleri insanlardan, hayvanlardan kan emer. Yumurtalarını bitkisel ve yaĢ 

atıkların üzerine bırakır. ġark çıbanı, kala azar ve humma gibi hastalıkların yayılmasında rol 

oynar. 

 

1.6.3.2. Beslenme, Üreme ve YaĢam Yerleri 
 

Beslenmeleri geceleyin alacakaranlıkta olur. Erkek ve diĢi tatarcıklar sinekleri enerji 

kaynağı olarak bitkilerdeki Ģekerler ile beslenir. Sadece diĢiler yumurtalarını geliĢtirebilmek 

için insan ve hayvanlardan kan emer. Kan emdikten 3-8 gün sonra gündüzleri dinlendikleri 

nemli bölge ve bitki artıklarınca zengin yaĢam yerlerine, ağaç kovuklarına, ekime hazır olan 

organik maddelerden zengin topraklara, kaya diplerine nemli ve karanlık yerlere bir defada 

100 kadar yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar yaprak küfü, böcek parçaları ve 

hayvan dıĢkısı ile beslenir. Karasineklerdeki gibi dört evrim dönemi geçirir (yumurta-dört 

larva- pupa- ergin). Dört larva ve bir pupa safhası geçirerek 1-2 ay içinde ergin hâle gelir. 

Ergin tatarcık sıcak ortamda birkaç hafta yaĢar. 
 

Tatarcıklar deniz seviyesindeki sıcak Ģehirlerden yüksek dağlardaki köylere, nemli 

tropikal ormanlardan çöllere kadar çok değiĢik yaĢam alanlarına adapte olabilmektedir. 
 

Tatarcıklar evde loĢ ıĢık alan ve karanlık alanlarda, dip köĢe bucak bulabildiği tüm 

alanlarda saklanır. Tatarcıklar hayvan kümeslerinde, ağıllarda, hayvan atıkları üzerinde, 

bataklıkta lağım sularında ve mağaralarda pasif olarak yaĢarlar. 

 

Bu sinekler zemine yakın yerlerde bulunduğundan ve 3-4 m yüksekliğe 

uçamadıklarından büyük binalarda hastalık daha çok alt katta oturanlar arasında 

görülmektedir. UçuĢ menzilleri 100 metreyi geçmez. Gündüz dinlenir, gece uçar. 

 

Tatarcıklar karasal alanlarda ürer. 

 

1.6.3.3. Tatarcıklarla BulaĢan Hastalıklar 
 

Tatarcık sinekleri; tropikal bölgelerde yıl boyunca hastalık bulaĢtırabilirken daha 

soğuk iklimlerde sadece sıcak aylarda etkilidir. Orta Doğu ve Orta Asya‟da hastalık sıcak ve 

kurak aylarda (yaz veya sonbahar ayları) gözlenir. Ġnsanlara enfekte tatarcık sineklerinin 

(phlebotomus papatasii) ısırmasıyla bulaĢır.  
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Orta Doğu‟da tarla farelerinin ara konakçı olduğu düĢünülmektedir. Akdeniz‟e kıyısı 

olan ülkelerde, Balkanlarda, Afrika‟nın doğu kesimlerinde, Rusya ve Orta Asya ülkelerinde, 

Ġran, Irak, Pakistan, Hindistan, Panama, Brezilya ve Trinidad adalarında görülür. Panama ve 

Brezilya‟daki olgular genellikle salgın Ģeklinde değildir ve daha çok ormanla iliĢkisi olan 

insanlarda rastlanmaktadır. 

 

BulaĢtırdıkları hastalıklar; Ģark çıbanı, kalaazar ve tatarcık hummasıdır. 

 

 ġark çıbanı 

 

Yıl çıbanı, Halep çıbanı, Bağdat çıbanı, Diyarbakır çıbanı, Antep çıbanı gibi adlarla da 

anılan ve dünyada belirli iklim bölgelerinde görülen bir hastalıktır. Akdeniz ve Ortadoğu‟da 

sık görülen Ģark çıbanına yurdumuzda da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

oldukça çok rastlanmaktadır. Orta Anadolu‟da tek tük görülmektedir. 

 

Hastalığın etkeni “leishmania tropika” adlı bir parazittir. Doğrudan doğruya veya 

phlebotomus (tatarcık) denilen ara hayvanları vasıtasıyla bulaĢır. Karasineklerin de 

bulaĢtırmada rolleri olduğu kabul edilir. Uluslararası tıp dilinde cilt leishmaniasis‟i olarak 

bilinir.  

 

Resim 1.8: ġark çıbanı 

 

Parazit, vücuda girdikten 15 gün ile 16 ay sonra girdiği yerde birkaç milimetre çapında 

pembe bir leke meydana getirir. Gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelen leke 5. günde 

sertleĢir ve kabarık bir hâl alır. Zamanla rengi koyulaĢır, kararır. Hastalık bu Ģekilde bir yıl 

kadar devam ettikten sonra iz bırakarak kaybolabildiği gibi bazen da açılarak yara hâlini 

alabilir. Yaranın kabuğu kaldırıldığında altında birtakım çıkıntılar görülür ki buna “çivi 

belirtisi” denir. Böyle durumlarda da hastalık birkaç yıl sonra iz bırakarak iyileĢir. Ancak 

vücut direncinin düĢtüğü durumlarda yıllarca sürebilir. Hastalık alın, burun, çene, yanaklar, 

boyun ve kol gibi açık bölgelerde daha çok yerleĢir. Bir defa geçiren hayat boyu bir daha 

geçirmez. 



 

 24 

Antibiyotik ve sulfonamidler yara yerine yerleĢen bakteri enfeksiyonlarının 

tedavisinde kullanılır. Yara kabukları temizlenmeli, pansuman edilmeli ve temiz gazlı bezle 

kapatılmalıdır.  

 

Korunmada en önemli husus tatarcık sinekleriyle mücadeledir. Hastalığın çok 

görüldüğü yerlerde, çıbanın yüzde çıkmasını önlemek için bilhassa kız çocuklarında, çıbanlı 

birinin yarasından alınan sıvının vücudun görülmeyen bir yerinde aĢılanması eskiden yapılan 

bir âdettir. Çevre sağlığı ve tıbbi tedavi kuruluĢlarının yaygınlaĢmasıyla bu uygulamalar artık 

yapılmamaktadır. 

 

 Kalaazar 

 

Kalaazar, leishmania donovani adı verilen tek hücreli parazitin neden olduğu bir 

tropikal bölge hastalığıdır. Batı Afrika‟da, Orta ve Güney Amerika‟da, Hindistan, Çin ve 

Sudan‟da çok görülür. Yurdumuzun Marmara ve Ege bölgelerinde de görülmektedir. 

Hastalığın etkeni olan parazit, tatarcıkların ısırması ile insana geçmektedir. Kuluçka devri 

çok defa 1-4 aydır. Hastalık genellikle sinsi baĢlar ve kronik seyreder. AteĢ 40°C‟yi bulur. 

Dalak ve karaciğer gittikçe büyür. Karın ağrıları, bulantı, ishal, gece terlemeleri, bacaklarda 

ödem, diĢeti kanamaları, derinin esmerleĢmesi, kansızlık gibi bulgular sık görülür. Karnın 

ĢiĢmesine karĢılık göğüs, kol ve bacaklarda ileri derecede zayıflama vardır. Bazen yüksek 

ateĢ, titreme, kusma ve ishal ile baĢlayıp 1-2 hafta içinde ölüme götüren akut vakalara da 

rastlanır. 

 

Resim 1.9: Kalaazar hasta resimleri 

 

Tedavi edilmeyen vakaların % 95′i ilk 2-3 yıl içinde ölümle sonuçlanır. Tedavide 

lomidin kullanılır. Bunun yanında hastaya proteinden zengin diyetle beslenmesi için vitamin, 

demir, karaciğer ekstresi içeren ilaçlar verilir ve gerekirse kan transfüzyonu yapılır. 

 

Hastalığın etkeni olan paraziti taĢıyan tatarcık en çok köpeklerin üzerinde yaĢadığı 

için korunmada izlenecek yol tatarcıkla mücadelede ve bunları taĢıyan hayvanların kontrol 

altına alınması Ģeklinde olmalıdır. 
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 Tatarcık humması (tatarcık hastalığı)  

 

Tatarcık humması, akut, hafif seyirli, enfekte kiĢide sınırlı bir geliĢimi olan ve tatarcık 

sineği ısırmasıyla bulaĢan virüs etkenli bir hastalıktır. Ġnsanlar dıĢında bu virüslerin hastalığa 

neden olduğu baĢka bir canlı türüne rastlanmamıĢtır. Orta Doğu‟da tarla farelerinin ara 

konakçı olduğu düĢünülmektedir. Akdeniz‟e kıyısı olan ülkelerde, Balkanlarda, Afrika‟nın 

doğu kesimlerinde, Rusya ve Orta Asya ülkelerinde, Ġran, Irak, Pakistan, Hindistan, Panama, 

Brezilya ve Trinidad adalarında görülür. Panama ve Brezilya‟daki olgular genellikle salgın 

Ģeklinde değildir ve daha çok ormanla iliĢkisi olan insanlarda rastlanmaktadır. Görevli veya 

turist olarak Kıbrıs‟a gidenlerde sık olarak görülür. Halk arasında tavuk hastalığı olarak da 

bilinir. 

 

Tatarcık hummasının phlebotomus papatasii ( Tatarcık sineği) ile bulaĢan bir virüs 

hastalığı olduğu 1909 da bildirilmiĢtir. Tatarcık hummasının etkeni arbovirüs ailesinden olan 

bunyavirüs grubundan bir RNA virüsüdür. Tatarcık humması 20 - 45 kuzey enlem dereceleri 

arasındaki endemik bölgelerde ve vektör phlebotomusların bulunduğu ülkelerde görülür. 

 

Tatarcık sineğinin ısırdığı insanlarda, ısırığın olduğu yerdeki deride kaĢıntılı 

kabarıklıklar oluĢur ve 5 gün kadar devam eder. 3-6 günlük bir inkübasyon dönemini takiben 

hastalık aniden ortaya çıkar. AteĢin ortaya çıkıĢından 24 saat önceki ve 24 saat sonraki 

dönemde kandan virüs elde edilebilir. 

 

Hastalık genel olarak birdenbire, titreme veya ürpermelerle ateĢin yükselmesi Ģeklinde 

baĢlar, bazı hâllerde önceden kırıklık, baĢ dönmesi, bacak ve karında anormal hisler olabilir. 

BaĢlangıçta veya daha sonra baĢ ağrısı, gözlerde yanma, göz arkasında göz hareketleriyle 

ortaya çıkan ağrılar, ensede ve sırtta sertlik, eklemlerde ve ekstremitelerde ağrılar, tat alma 

duyusunda değiĢiklikler, iĢtahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, boğazda ağrı, burun 

kanaması, baĢ dönmesi olabilir. Damakta küçük veziküller görülebilir ve maküler veya 

ürtikeryal döküntüler geliĢebilir. 

 

Hastalık kendiliğinden iyi olur, ölüm olayına rastlanmamıĢtır. ĠyileĢme sırasında ateĢ 

ve belirtiler depreĢebilir, geçici depresyonlar görülebilir. 

 

Tanı genellikle klinik bulgular ve bölgesel bilgiler ıĢığında konur. 

 

BağıĢıklık tipe özgüdür ve bu bağıĢıklık en az iki yıl devam eder. Endemik bölgelerde 

hastalık çocukluk çağında geçirilir ve bir bağıĢıklık meydana gelir. Bu bölgelere gelen 

bağıĢıklığı olmayan yabancılar mesela askerler ve turistler sıklıkla bu hastalığa yakalanır. 

Hastalık ilerleyici değildir ve özel bir tedavi gerektirmez. 

 

Bu hastalıkların yanı sıra bağırsak parazitlerini ve tavuk hastalığını da 

bulaĢtırmaktadır. 
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1.6.4. Çeçe Sineği 

 

Resim 1.10: Çeçe sineği 

 

Çeçe sineği glossinidae ailesinden kan emici sinek cinsidir. 1 cm‟den biraz iri 

sineklerdir. Koyu renk tonları, grimsi esmer ile koyu sarımsı esmer arasındadır. Yatay ve 

zayıf hortumlarından ve sırtlarından makas gibi çaprazlanmıĢ kanatlarından derhâl tanınır. 

Kafaları geniĢ, toraksan az daha dardır. Bir çift iri petek gözleri vardır. Erkekler, diĢilerden 

ancak cinsiyet organlarından ayırt edilir. 

 

EriĢkinleri insanda uyku hastalığına yol açan tripanosoma parazitlerini taĢır. Ayrıca, 

sığırlarda ve atlarda ölümle sonuçlanan nagatıa hastalığına neden olan parazitinde 

taĢıyıcısıdır. Çeçe sözcüğü, Afrika‟da yerli dilinde "sığır öldüren sinek" anlamına gelir. 

 

Çeçe sinekleri yalnız Afrika'da bulunur. Orta Afrika'nın geniĢ bir alanında insanlarla 

evcil ve yabani hayvanların ölümüne sebep olduklarından, «glossinidae» ailesi bütün 

kitaplarda yer alır. 

 

Çeçe sineklerinin çok garip bir üreme usulleri vardır. Döllenen diĢi, rahminin içinde 

geliĢen ve özel bir salgıyla beslenen bir tek yumuĢak, hacimli ve beyazımsı larva doğurur. 

Anne bunu doğurmak için, kumlu bir alanda bir bitki dibi veya devrilmiĢ bir ağaç altı arar. 

Larva doğduktan sonra beslenmeyerek derhâl toprağın içine girer ve birkaç saatin içinde 

küçük bir fıçı biçiminde, siyahımsı bir pupa olur. Çeçe sineği altı hafta sonra pupanın 

içinden çıkar. Her iki eĢey de kan emicidir. Çeçe sineklerinin birçoğu, insanların ölümüne 

sebep olan Afrika uyku hastalığının amilleri tripanozomaların ileticisidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Halk sağlığını tehdit eden vektörleri tespit ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tarımsal alanlarda, evlerde, 

depolardaki ve toplu yaĢam 

yerlerindeki vektör türlerini 

tespit ediniz. 

 Çevrenizdeki dere, su birikintisi, göl, gölet, 

bataklık, mera, havuz gibi alanlara giderek 

vektörleri inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki ahır, ağıl, mandıra, kümes gibi 

hayvan besi yerlerine giderek vektörleri 

inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki çöplüklere giderek vektörleri 

inceleyiniz. 

 Çevrenizde eğer açık helalar varsa oradaki 

vektörleri inceleyiniz. 

 Okulunuzun laboratuvarındaki vektör 

maketlerinden yararlanınız. 

 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarından yardım alınız. 

 www.tarim.gov.tr/sanal_kutuphane adresine 

girerek vektör türlerini inceleyiniz. 

 Vektörlerin beslenme 

alıĢkanlıklarını tespit ediniz. 

 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarından yardım alınız. 

 www.tarim.gov.tr/sanal_kutuphane adresine 

giderek vektör türlerinin beslenme alıĢkanlıklarını 

inceleyiniz. 

 YaĢadığınız çevredeki vektör türlerinin beslenme 

alıĢkanlıklarını inceleyiniz. 

 Vektörlerin yaĢam 

alıĢkanlıklarını tespit ediniz. 

 Çevrenizdeki dere, su birikintisi, göl, gölet, 

bataklık, mera, havuz gibi alanlara giderek 

vektörlerin yaĢam alıĢkanlıklarını inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki ahır, ağıl, mandıra, kümes gibi 

hayvan besi yerlerine giderek vektörlerin yaĢam 

alıĢkanlıklarını inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki çöplüklere giderek vektörlerin 

yaĢam alıĢkanlıklarını inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çevrenizde eğer açık helalar varsa oradaki 

vektörleri inceleyiniz.  

 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarından yardım alınız. 

 www.tarim.gov.tr/sanal_kutuphane adresine 

girerek vektörlerin yaĢam alıĢkanlıklarının 

inceleyiniz. 

 Vektörlerden insanlara 

bulaĢtırdığı hastalıkları tespit 

ediniz. 

 Sağlık Bakanlığının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarından vektörlerin insanlara bulaĢtırdığı 

hastalıklar hakkında bilgi edinmek için yardım 

isteyiniz. 

 YaĢadığınız toplumda vektörlerle bulaĢan 

hastalıklara yakalananlar varsa öykülerini 

dinleyiniz. 

 ĠĢletmelerin denetimlerinde 

vektörlerle ilgili mücadelede 

yapılan iĢleri değerlendirerek 

ilgili kurum ve kuruluĢları 

bilgilendiriniz. 

 Denetim ve değerlendirmeleri yürürlükteki 

mevzuatlara uygun yapınız. 

 Resmî yazıĢma kurallarına uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hastalık etkeni, vektör vücudunda bir çoğalma ve geliĢme evresi geçirdikten sonra asıl 

konağa nakledilmesine verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Mekanik vektörlük 

B) Biyolojik vektörlük 

C) Aktif mekanik bulaĢtırma 

D) Pasif mekanik bulaĢtırma 

E) Hiçbiri  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kanatlı uçabilen vektör türlerinden değildir? 

A) Karasinek 

B) Sivrisinek 

C) Bit 

D) Tatarcık 

E) Çeçe sineği 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi karasinek türlerinden değildir? 

A) Yüz sineği 

B) At sineği 

C) Fannia cinsi (kıĢla helası sineği)  

D) Çeçe sineği 

E) Akdeniz meyve sineği 

4. AĢağıdakilerden hangisi sıtmanın vektörü olan sivrisinek türüdür? 

A) Anopheles 

B) Aedes caspıus 

C) Culex pipiens 

D) Aedes dorsali 

E) Culiseta longiareolata 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi sivrisineklerin kan emme durumuna göre sadece insanlarda 

kan emen türlere verilen genel addır? 

A) Zoofil 

B) Antrofil 

C) Zoo- antrofil 

D) Endofil 

E) Ekzofil 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi sivrisineklerin yaĢam yerlerindendir? 

A) Su birikintisi, göl, gölet 

B) Bataklık mera, havuz, doğal çukurlar, ağaç kovukları 

C) Sulama suları veya akarsuların akıntısının yavaĢladığı bölgelerdeki bitki ve 

yosunlarla kaplı kıyı kesimleri 

D) Otomobil lastikleri, çeĢme yalakları, foseptikler, fabrika atık suları, evlerin 

çevresinde her türlü su biriktirilen kap vb. 

E) Hepsi 

 

7. ġark çıbanı en fazla aĢağıdaki hangi sinek tarafından insanlara bulaĢmaktadır? 

A) Karasinek 

B) Sivrisinek 

C) Tatarcık 

D) Çeçe sineği 

E) Güve 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi uyku hastalığına neden olan sinek türüdür? 

A) Karasinek 

B) Sivrisinek 

C) Tatarcık 

D) Çeçe sineği 

E) Güve 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi insanlardaki sıtma enfeksiyonu etkenlerinden değildir? 

A) Plasmodium vivax 

B) Plasmodiummalariae 

C) Plasmodium ovale 

D) Plasmodium falciparum 

E) Yersinia pestis 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi karasineklerin insanlara bulaĢtırdığı hastalıklardan değildir? 

A) Tifo 

B) Pnömoni 

C) Basilli dizanteri 

D) Amimpli dizanteri 

E) Kolera 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Vektörlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin 

yürütülmesini kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde yaĢayan vektörlere karĢı uygulanan mücadele yöntemlerini 

araĢtırınız. 

 Evinizdeki vektörlere karĢı uygulanan mücadele yöntemlerini araĢtırınız. 

 Vektörlerle kimyasal mücadele sırasında zehirlenmelere karĢı alınması gereken 

tedbirleri araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki dere, su birikintisi, göl, gölet, bataklık, mera, havuz gibi alanlarda 

vektörlere karĢı ne gibi önlemler alınmıĢ araĢtırınız. 

 

2. VEKTÖRLERLE MÜCADELE 

YÖNTEMLERĠ 
 

Ġnsanlara hastalık taĢıyan vektörlerle mücadele, dünyanın her yerinde ülkelerin ve 

yönetimlerin, ekonomilerinin elverdiği ölçülerde ve zaman zaman uluslararası kuruluĢların 

desteği sağlanarak yürütülmektedir. Zararlıların tamamen yok edilmesi mümkün değildir. 

Ancak en uygun yöntemler dizisi kullanılarak kontrol altında tutulmaları mümkündür. 

 

Vektör kontrol yöntemleri kuĢkusuz ki zararlıların türüne göre değiĢim 

göstermektedir. 

 

Günümüzde uygulanan vektörlerle mücadele yöntemleri, kültürel, mekanik (fiziksel) 

biyolojik, kimyasal mücadele olarak dört baĢlık hâlinde incelenir. 

 

Fakat bugün bütün dünyada farklı mücadele yöntemlerini kullanarak daha kısa sürede, 

daha baĢarılı sonuca ulaĢılmasını amaçlayan entegre mücadele temeline dayanan yaklaĢımlar 

daha çok kabul görmektedir. Yani entegre mücadelede aĢağıda ayrıntılı olarak açıklanan 

mücadele yöntemlerinin en az ikisi, çoğu zaman da hepsi bir arada kullanılmaktadır. 

 

2.1. Kültürel Mücadele 
 

Kültürel mücadele, zararlıların biyolojisinin, yaĢam biçiminin ve mücadele yollarının, 

özellikle temel eğitimde ve değiĢik iletiĢim araçları ile halka tanıtımının sağlanmasıdır. 

Hiçbir vektör kontrol programı, uygulayıcılara yeterli bilgi verilmeden ve halk desteği 

sağlanmadan baĢarıya ulaĢamaz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kültürel mücadele içindeki hedef kitle eriĢkinler, okul çağındaki çocuklar, millî 

savunma mensupları (eğitim dönemindeki askerler), ilk ve orta öğretim öğretmenleri, sağlık 

çalıĢanları ve yerel yönetim yetkililerinden oluĢur. Kültürel mücadele çerçevesinde bu kitleyi 

televizyon, radyo, yazılı basın, posterler, video bantları, film ve slayt gösterimleri, internet, 

basit el broĢürleri, cep kitapçıkları ile ulaĢılmakta ve onların üzerine düĢen görevler 

anlatılmaktadır. 

 

Bunun yanında vektör kontrol uygulamalarında çalıĢan personelin eğitilmesi 

gerekmektedir. Zaman zaman özel hizmet içi eğitim programları düzenlenerek yönetim ve 

uygulama düzeyinde çalıĢan personelin, uzmanlarca eğitimleri sağlanmalıdır. 

 

2.2. Mekanik (Fiziksel) Mücadele 
 

Mekanik mücadele fiziksel altyapının düzeltilmesi yoluyla vektör canlının üreme ve 

beslenme ortamlarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalıĢmaların bütünüdür. Genel 

anlamda çevre yönetimi (environmental management) denilen bu mücadele Ģekli modern 

vektör mücadelesinin en önemli ayaklarından biridir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü, çevre yönetiminin vektör kontrolündeki tanımı Ģöyle 

yapmaktadır. “Planlama, organizasyon, çevresel faktörlerdeki değiĢtirme ve/veya 

düzenlemeler sonucunda, vektör üremesindeki azalma ve insan-vektör-patojen iliĢkisinin 

kırılmasını amaçlayan uygulamalardır.” Buradan da anlaĢıldığı gibi çevre yönetim 

uygulamaları üç baĢlık altında incelenir. Bunlar; çevrenin değiĢtirilmesi, çevrenin 

düzenlenmesi ve insan-vektör-patojen iliĢkisinin kurulmasıdır. 

 

2.2.1. Çevrenin DeğiĢtirilmesi 
 

Ġnsanların ihtiyaç duydukları çevre koĢullarını, bu ihtiyaçları ters veya olumsuz 

etkilemeden, sürekli veya uzun vadeli fiziksel giriĢimlerle değiĢtirerek bu alanlardaki 

zararlıların üremelerini, birleĢmelerini veya yerleĢmelerini engellemek için yapılan 

çalıĢmalardır. Çevrenin değiĢtirilmesi kapsamında, drenaj, total toprak doldurma, 

derinleĢtirme ve gömme, tefsiye (düzeltme), su yapısını ve seviyesini değiĢtirme gibi 

faaliyetler yer alır. 

 

2.2.2. Çevrenin Düzenlenmesi 
 

Zararlıların bulundukları bölgelerdeki yaĢamlarını ve üremelerini sağlayan koĢulları 

olabildiğince uygunsuz hâle getirmek amacıyla yapılan, kara ve sudaki bitki örtüsüne 

müdahale, su seviyesini ve suyun hareketini düzenleme, gün ıĢığı sağlama veya gölgeleme, 

suların tuzluluk derecesini değiĢtirme gibi çalıĢmalardır. 

 

2.2.3. Ġnsan-Patojen-Vektör ĠliĢkisinin Kesilmesi 
 

Ġnsanların yerleĢim veya davranıĢlarını değiĢtirerek onların patojenden veya vektörden 

uzaklaĢtırmak amacıyla yapılan çalıĢmalardır. Bu amaçla temiz suların ve kanalizasyonun 

kontrol altında tutulması, perde ve cibinliklerle korunma, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve 

yaĢam Ģartlarının iyileĢtirilmesi gibi çalıĢmalar yapılır. 
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2.3. Biyolojik Mücadele 
 

Biyolojik mücadele, pestisitlerin çevreye verdikleri zarar ve onlara karĢı direnç 

oluĢması nedeni ile geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu mücadelenin mantığı, ekosistemde her 

canlının mutlaka bir ya da daha çok düĢmanının mevcut olmasıdır. Ortamda bulunan doğal 

düĢmanlar bunların çoğaltılmaları ve korunmaları biyolojik mücadelenin odak noktasını 

oluĢturmaktadır. Biyolojik kontrol ajanları, öncelikle belirli bir grup canlı üzerinde etkili 

olup canlılar ve memelilere karĢı zararları olmaması (veya en az düzeyde olması) sebebiyle 

vektör mücadelesinde önemli bir yer tutar. 

 

Sonuç olarak biyolojik kontrolün, kullanılan ajanların doğal olması, en azından bazı 

ajanların doğada üreyebilmesi ve ortamdaki yararlı canlıları etkilememesi gibi yararlı yönleri 

vardır. Ayrıca direnç geliĢimi gibi bir risk de çok azdır. Ancak pek çok sebepten dolayı 

biyolojik kontrol yöntemlerini baĢarı ile kullanma olanağı sınırlıdır. Toksin preparatlar suya 

uygulandığında aktif maddenin dibe çökmesi, uygunsuz yerlerde toplanması, çevreden zarar 

görmesi, canlı uygulanması hâlinde umulmadık canlılar tarafından ortadan kaldırılması gibi 

sınırlayıcı faktörler vardır. Vektör üreme alanlarının çoğunlukla çok çeĢitli ve bazılarının 

geçici olması, vektör fizyolojisinin değiĢkenliği gibi sebepler yüzünden larva ortamlarına 

doğal ve kalıcı bir biyolojik ajan yerleĢtirmek zordur. Dolayısıyla biyolojik kontrol 

ajanlarının kullanılması daha fazla biyolojik ve ekolojik uzmanlık gerektirmektedir. Bunun 

için biyolojik mücadele tek baĢına bir yöntem olarak kullanılmamalı, entegre bir vektör 

mücadele programının bir parçası olarak düĢünülmelidir. 

 

Biyolojik ajanlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.3.1. Bakteriler 
 

Sporları ve toksinleri aracılığı ile vektörleri etkiler. Süspansiyon, sulandırılabilir toz 

hâlinde formüle edilerek kimyasal mücadele yöntemleri ile birlikte kullanılabilir. 

 

Larvalar tarafından yenildiklerinde etkilidir. Ġnsanlara zararlı etkileri az olduğundan 

içme sularında da güvenle kullanılabilir. Örneğin bacillus thurungiensis, sivrisinek ve 

karasinek larvalarına; bacillus spharicus, özellikle kirli sulardaki karasinek ve sivrisinek 

larvalarına etkilidir. Direnç geliĢmesi söz konusu değildir. Bunların saklanması ve depo 

edilmeleri mümkündür. 

 

2.3.2. Mantarlar 
 

Birçok değiĢik tip mantar vektör kontrolünde etkilidir. Örneğin zygomycetes 

entomoptera türü çok etkilidir. 

 

2.3.3. Protozoolar 
 

Anofel sivrisineklerin değiĢik yaĢam evrelerinde etkilidir. Monomorphia 

microsporidia anofel larva ve erginlerinde enfeksiyon yaratarak ölmelerine ya da hastalık 

taĢıma yeteneklerinin kaybolmasına sebep olur. 
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2.3.4. Nematodlar 
 

Sinek larvaları üzerine öldürücü etkileri vardır. 
 

2.3.5. Virüsler 
 

DeğiĢik türleri sivrisinek ve karasinek larvaları üzerine etkilidir. Virüsler larva 

epitelinden girerek 48 saat içinde onları öldürür. 
 

2.3.6. Predatör Sivrisinekler 
 

Ġzole edilmiĢ bazı adalarda üretilen özel türler özellikle anophelesin yok edilmesinde 

kullanılabilmektedir. 
 

2.3.7. YumuĢakçalar 
 

Etkileri sınırlı, kullanımları azdır. 
 

2.3.8. Balıklar 
 

Gambusia cinsi balıklar sivrisinekler larvalarını yer. Kullanılmadan önce sudaki 

ekolojik denge iyi değerlendirilmelidir. Sudaki diğer canlılar için tehlikeli olabilir. 
 

Biyolojik mücadelede kullanılan ajanlar aĢağıda Tablo 2.1‟de verilmiĢtir. 
 

Bakteriler 
 Bacillus thuringiensis 

 Bacillus sphaericus 

Mantarlar 

 Chytridiomycetes 

 (Coelomomyces ve coelomycidium) 

 Oomycetes (lagenidium giganteum) 

 Zygomycetes (entomophtora) 

 Deuteromycetes(fungi imperfecti) 

Protozoonlar 
 Monomerphic microsporoidia 

 Dimetphic microsporoidia 

Nematodlar 

 Romanomermis culicivorax 

 Romanomermis iyengari 

 Octomyomermis muspratti 

Virüsler 

 Nükleer polihedros virüsler 

 Sitoplazmik polihedros virüsler 

 Ġridovirüsler 

Predatör 

sinekler 
 Toxorhynchites türleri 

YumuĢakçalar 
 Thiara granifera 

 Marisa cornuarietis 

Balıklar 

 Oreochromis spilurus 

 Hemirhamphidae türleri 

 Cyprinodontidae türleri 

 Anabentidae türleri 

 Cichlidae türleri 

Tablo 2.1: Vektörlerin kontrolünde etkili biyolojik ajanlar 
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2.4. Kimyasal Mücadele 
 

Kimyasal mücadele, pestisitlerin farklı yöntemlerle kullanılma seçeneklerini 

kapsamaktadır. Kontrolde kısa zamanda etkin ve kesin sonuç sağladıklarından kullanımları 

kaçınılmazdır ve günümüzde en çok kullanılan zararlı mücadele yöntemi konumundadır. 

Bunun yanında bazı olumsuzluklar da mevcuttur. Bunlar; son yıllarda uygulanan pestisitlerin 

hedef zararlı dıĢındaki canlıları etkilemesi, çevrede birikmesi, zararlıların direnç 

geliĢtirmeleri durumunda daha zehirli olanlarına ihtiyaç duyulması, maliyetin yüksekliği, 

sosyal ve çevreci baskının artmasıdır. 

 

Kimyasal mücadelede kullanılan biosidaller, pestisitlerdir. 

 

Pestisit terimi kısaca haĢarat (pest) adı verilen zararlı canlıları öldürmek için 

kullanılan madde anlamına gelir. Genel tanımı ise insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız 

cisimlerin üzerinde ya da çevresinde bulunan veya yaĢayan; ayrıca besin maddelerinin 

üretimi, hazırlanması, depolanması ve tüketimi sırasında onların besin değerlerini azaltan 

veya hasara uğratan zararlıları (böcek, kemirici, yabani ot, mantar, toprak kurdu vb.) 

öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. 

 

2.4.1. Pestisitlerin Sınıflandırılması 
 

 Etki ettikleri zararlıya göre sınıflandırma 

 

 Ġnsektisitler: Bitki, toprak, insan ve hayvanlar üzerinde ve çevrelerinde 

yaĢayan böceklere karĢı kullanılan ilaçlardır. 

 Akarisitler: Örümcek, bit, kene, halı ve toz böcekleri gibi parazitlere 

karĢı kullanılan maddelerdir. 

 Rodentisitler: Tarımda veya ev, ahır vb. yerlerdeki kemiricilere karĢı 

kullanılan maddelerdir. 

 Mollussisitler: Sümüklü böceklerin kontrolünde kullanılan maddelerdir. 

 Fungusitler: Tarımdaki mantar zararlılarına karĢı kullanılan maddelerdir. 

 Afisitler: Yaprak bitlerine karĢı kullanılan maddelerdir. 

 Nematositler: Toprak ve bitki nematodlarına karĢı kullanılan 

maddelerdir. 

 Herbisitler: Tarımda yabani otlarla mücadele için kullanılan 

maddelerdir. 

 Herbisit safenerler: Yabani otlarla mücadele de kullanılan bazı 

bileĢiklerin, tarım ürünlerine istenmeyen etkilerinin azaltılması için 

kullanılan meddedir. 

 Algisitler: Alglere (yosun) karĢı kullanılan maddelerdir. 

 Pisisitler: Zararlı balıklara karĢı kullanılan maddedir. 

 Avisitler: Zararlı kuĢlara karĢı kullanılan maddelerdir. 
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 Etki ġekillerine Göre Sınıflandırma 

 

 Mide zehirleri: Zararlılar ve hayvanlar tarafından ağızdan alınıp 

emilmelerinden sonra etki gösterir. 

 Temas zehirleri: Zararlıların kütikulası veya hayvanların derisinden 

girerek sinirsel düzeyde etki gösterir. 

 Fumigantlar: HaĢerelerin veya diğer hayvanların solunum sistemi 

vasıtası ile vücutlarına girerek etkisini gösterir. 

 Sistemik zehirler: Zararlılara veya hayvanlara yukarıdaki yollardan 

herhangi birisi ile etki gösterir. 

 Kaçırtıcı- kovucular (repellentler): Uygulandıkları yerden zararlıların 

kaçmasına veya uzaklaĢmasına yol açar. 

 

 Etkiledikleri zararlının geliĢim evresine göre sınıflandırılması 

 

 Larvisitler: Larvaları öldürmek veya geliĢmelerini durdurmak amacıyla 

kullanılan pestisitlerdir. 

 Ovisitler: Zararlıların yumurtalarına zarar veren pestisitlerdir. 

 Adultisit: Ergin haĢerelere karĢı kullanılan pestisitlerdir. 

 

 Etki hızlarına göre sınıflandırma 

 

 Yere sericiler: Zararlılar ile temas eder etmez onları hareketsiz kılan 

pestisitlerdir. 

 Kalıcı etkililer: Uygulandıkları ortamlarda etkisi uzun süre devam eden 

pestisitlerdir. Organik fosforlular, karbamatlar, kalıcı pretroidler ve 

organik klorlular bunlara örnektir. 

 

 Kalıcılıklarına göre sınıflandırma 

 

 Kalıcı olamayanlar: Birkaç günden 12 haftaya kadar etkisini sürdüren 

pestisitlerdir. Paratiyon, diazinon, klorprifos, bromofos, karbofuran vb. 

 Orta derece kalıcı olanlar:1-18 ay etkili olan pestisitlerdir. Dimetoat, 

metomil vb. 

 Kalıcı olanlar: Kalıcılıkları 24-60 ay arasında devam eden pestisitlerdir. 

Bunlara çevre ve besin kirlenmelerine yol açtıkları için dikkat etmeliyiz. 

 Sürekli kalıcılar: Uygulandıkları yerde yıllar boyunca kalan 

pestisitlerdir. Cıva, kurĢun, arsenik bu gruba girer. 

 

 Kimyasal yapı ve kaynaklarına göre sınıflandırma 

 

 Sentetik organik maddeler: Organik fosforlu, organik klorlu, karbamat 

tiyosiyanatlar vb. bileĢiklerdir. 

 Ġnorganik maddeler: Arsenik, kurĢun, flor vb. bileĢiklerdir. 

 Bitkisel kaynaklı maddeler ve sentetik türevler: Pretrinler, pretroidler, 

rotenon vb. maddelerdir. 
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 Mikrobiyel bileĢikler: Avermektinler, bacillus thuringiensis ,srailiensis, 

vb. maddelerdir. 

 Sinerjistler: Piperonil bütoksid (PBO), sesamin gibi. 

 Bitki ve böcek geliĢimi düzenleyiciler: Juvenil hormon anologları 

(metopren, piriproxyfen), Kitin sentez inhibitörleri (diflıbezzuon, 

cyromoazin, klorflıazurom, triflumuran vb.) gibi maddelerdir. 

 Fumigantlar: Kloropikrin, fosfin gibi. 

 

 Zehir etkilerine göre sınıflandırma 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pestisitlerin zehir etkilerine göre sınıflandırılması 

aĢağıda Tablo 2.2‟deki gibidir.  

 

Tablo 2.2: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pestisitlerin zehirliliklerine göre sınıflandırılması  

 

Ürünler dersimizin “Pestisitlerle Ġlgili Kontroller” modülü içinde çok çeĢitli yönleriyle 

anlatılmıĢtır. 

 

2.4.1.1. Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanım Yerleri 
 

Pestisitler halk sağlığı açısından Ģu zararlılara karĢı kullanılmaktadır. 

 

 Sivrisinekler 

 Karasinekler ve diğer uçucu sinekler 

 Hamam böcekleri 

 Pireler 

 Tahtakuruları 
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 Bitler 

 Akarlar ( uyuz etkeni) 

 Keneler 

 Zehirli eklem bacaklılar 

 YumuĢakçalar 

 Karıncalar 

 Kemiriciler 

 

06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı ResmĠ Gazete‟de yayınlanan Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu‟na göre pestisitlerin izin, denetim iĢleri Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı izin iĢlemleri ile birlikte, merkez ve taĢra teĢkilatı aracılığı ile halk 

sağlığının korunması amacıyla halk sağlığı pestisitlerinin piyasa denetimlerini yapmaktadır. 

 

2.4.2. Kimyasal Kontrol Yöntemlerinin Öğeleri 
 

 Hedef alan 
 

Bu terim hedef zararlıların bulundukları, geliĢip çoğaldıkları ve beslendikleri alanları 

kapsar. 
 

 Ġnsektisitler 
 

Zararlılarla mücadelede kullanılan insektisit çeĢitlerini kapsar. Genel bir kural olarak 

ülkemizde yapılacak mücadelede her zaman T:C. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmıĢ 

insektisitler kullanılmalıdır. 
 

 Uygulama yöntemleri 
 

Çevreye, insan ve diğer canlılara zarar vermeyecek veya en az sakıncalı, buna karĢın 

en etkin ve ekonomik uygulama yöntemi seçilmelidir. 
 

 Uygulama sıklığı 
 

Pestisitlerin uygulama sıklığı, vektör türlerine, vektörlerin hayat evrelerine, pestisit ve 

formülasyon çeĢidine, uygulama alanının durumuna, bölgenin iklim koĢullarına, kontrol 

edilecek hastalığın Ģiddet ve boyutlarına göre değiĢir. 
 

 Önlemler 
 

Uygulayıcıların ve hedef dıĢı canlıların, pestisitlerin zararlı etkilerinden korunması 

amacıyla yapılan faaliyetleri kapsar. Pestisitlerden zehirlenme durumlarında gerektiğinde 

zehir danıĢma merkezinin ücretsiz 0 800 314 79 00 nu.lı telefonunu arayınız. 
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Vektörlerle mücadele yaparken önlem olarak aĢağıdaki ekipmanları kullanmalıyız. 

 

ġekil 2.1: Ġlaçlama yaparken kullanılan ekipmanlar 

 

2.4.3. Pestisitlerden Numune Alma 
 

Pestisitlerin üretim ve satıĢ yerlerinde mevzuata uygun numune alınmalı; numune 

alımı sırasında koruyucu tedbirler uygulanmalı, numunelerin kimyasal çeĢitliliklerine göre 

ayrım yapılarak etiketlenmeli, uygun bir Ģekilde laboratuvara gönderilmelidir. 

 

2.5. Halk Sağlığını Tehdit Eden Vektör Türlerine KarĢı Yapılan 

Mücadele 
 

Burada kastettiğimiz halk sağlığını tehdit eden vektörler uçabilen kanatlılardır. Bu 

vektörlerden karasinek, sivrisinek, tatarcık sineği ve çeçe sinekleri ile yapılan mücadele 

yöntemleri Ģu Ģekilde yürütülmektedir. 

 

2.5.1. Karasineklerle Mücadele 
 

Mücadelede en önemli konu karasinekler hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ile 

hijyen ve çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasıdır. Mekanik mücadele olmadan mücadeleden 

sonuç alınamaz. Etkin mücadele için çevreden organik artık bırakılmamalı, mutfak, depo 

gibi yerlerde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

Karasinekler ile mücadeledeki yöntemleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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2.5.1.1. Kültürel Mücadele 
 

Karasineklerin biyolojisi yaĢam biçimi ve mücadele yollarının özellikle temel 

eğitimde ve değiĢik iletiĢim araçları ile halka tanıtımının sağlanmasıdır. 

 

2.5.1.2. Mekanik (Fiziksel) Mücadele 
 

Bu mücadele yönteminin amacı; karasinek üreme ve beslenme ortamlarının ortadan 

kaldırılmasıdır. Bu amaçla karasineklerin çok ürediği yerler insan hayvan pislikleri, 

çöplükler, lağım çukurları, kümes hayvanlarının pislikleri hayvan gübrelikleri, mezbaha 

çevresi ve hayvan ahırları, ev, iĢyeri, vb. yerlerin, çöp toplama alan ve bidonları ile 

kanalizasyonların kontrol altına alınmasıdır. 

 

Karasineklerden mekanik yöntemlerle korunmada uygulanacak yöntemler: 
 

 Ev ve iĢyerlerindeki çöp kutularının ağzı mutlaka kapalı olmalıdır. 

 Çöpler kıĢ aylarında haftada 1, yaz aylarında haftada 2 defa toplanmalıdır. 

Ayrıca çöpler toplandıktan sonra çöp bidonları mutlaka yıkanmalı ve 

ilaçlanmalıdır. 

 Gübrelikler yerleĢim yerlerinden uzakta olmalı gübre olarak kullanılacak 

hayvan dıĢkıları beton çukurlarda toplanmalıdır. Ya da yığın hâline getirilip 

üzeri toprakla örtülmelidir. 

 Yığın hâlinde bekletilen gübrenin içindeki ısı yaz aylarında 70 °C‟ye kadar 

yükseldiği için yumurtalar bu ısıda ölür. Yine sıcak aylarda tarlaya gübre amaçlı 

ince bir tabaka hâlinde serilen hayvan dıĢkısındaki yumurtalar güneĢ ıĢığından 

olumsuz etkilenip ölür. 

 Hela çukurları mutlaka kapalı Ģekilde olmalıdır. Tuvaletlerde kapı ve tel örgülü 

pencere bulunması zorunludur. 

 Ev Ģartlarında sineğin giriĢini engelleyen perde, tel örgü, sineklerin yapıĢtığı 

bantlar az etkili olsa da bir yöntemdir. 

 Bütün bunların yanı sıra temizlik kurallarının eksiksiz uygulanması zorunludur. 

 

2.5.1.3. Biyolojik Mücadele 
 

Ekosistemde her canlının mutlaka bir ya da birden fazla düĢmanı vardır. Bu grupta 

karasineklerle beslenen parazit ve predatörler (besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren 

herhangi bir canlı) yer almaktadır. Bu düĢmanlar yaĢama Ģansları engellenmezse karasinek 

popülasyonunu dengede tutabilir. Ayrıca bazı parazit ve piredatörler kitle üretimiyle 

çoğaltılarak karasinek kontrolünde kullanılabilir. Örneğin; kuĢlar, örümcekler, parazit arılar, 

bakteri ve funguslar vb. 

 

2.5.1.4. Kimyasal Mücadele 
 

Kimyasal mücadele (insektisit uygulamaları) genelde kalıcı (rezidüel) uygulama ve 

alan uygulaması (açık ve kapalı alan) Ģeklindedir. 
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 Kalıcı (rezidüel) uygulama 
 

 Hedef alan 

Uygulama doğrudan sineklerin dinlenme, beslenme ve barınma yerleri olan hayvan 

barınakları, çalılıklar, gübrelikler, lağım çukurları, kanalizasyon sızıntıları, durgun sular, 

sazlıklar, bataklıklar vb. yerlere yapılmalıdır. Evlerde ise sineklerin özellikle geceleri 

toplandıkları yerler olan tavanlar, tavan kenarları ve köĢeleri, çatı ve kiremit altlarına 

uygulama yapılmalıdır. 
 

 Uygulama yöntemi 

Elle ve motorla çalıĢan püskürtücülerle uygulama yapılmalıdır. 
 

 Uygulama sıklığı 

Ġlaçlamanın etkinliği kullanılan ilaca, dozuna, uygulama yüzeyine, iklim Ģartlarına, 

sineklerin ilaca duyarlılığına göre birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer. 
 

 Kullanılan insektisitler 

AĢağıda kalıcı (rezidüel) uygulamada kullanılan insektisitlerin kimyasal sınıfı, 

uygulama yoğunluğu, kullanılan doz miktarı Tablo 2.3‟te verilmiĢtir (tablodaki kısaltmalar; 

OF: organik fosforlu, KB: karbamat, PT: sentetik piretroid). 
 

Ġnsektisit Kimyasal sınıfı Uygulama yoğunluğu (g/L) 
Kullanılan doz aktif 

madde(g/m2) 

Alfa-Sipermetrin PT 0.3-0.6 0.015-0.03 

Azemetifos OF 10-50 1-2 

Bendiokarb KB 2-8 0.1-0.4 

Bifentrin PT 0.48-0.96 0.024-0.048 

Bromofos OF 10-50 1-2 

Deltametrin PT 0.15-0.3 0.0075-0.015 

Dimetoat OF 10-25 0.046-0.50 

D-phenotrin PT - 2.5 

Diazinon OF 10-20 0.4-0.8 

Esfenvalerat PT 0.5-1 0.025-0.05 

Etofenproks PT 2.5-5 0.1-0.2 

Fenklorfos OF 10-50 1-2 

Fenitrotiyon PT 10-50 1-2 

Klorprifos metil OF 6-9 0.4-0.6 

Fenvalerat PT 10-50 1 

Lambda-siyhalotrin PT 0.7 0.01-0.03 

Malatiyon OF 50 1-2 

Naled OF 10 0.4-0.8 

Permetrin PT 1.25 0.0626 

Pirimifos metil OF 12.5-25 1-2 

Propetamfos OF 10-50 0.25-1.0 

Siphenotrin PT - 0.025-0.050 

Siflutrin PT 1.25 0.03 

Sipermetrin PT 2.5-10 0.025-0.1 

Zeta-sipermetrin PT 0.4-0.8 0.02-0.04 

Tablo 2.3: Uçucu sinek mücadelesinde kullanılan kalıcı etkili insektisitler 
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 Önlemler 
 

Gıda, yem veya içme sularının insektisitlerle kontaminasyonunun önlenmesi için 

gereken tedbirler alınmalıdır. Hayvanların üzerine ve yalayabilecekleri yüzeylere 

uygulanmamalıdır. 

 Açık ve kapalı alan uygulamaları 

 

Resim 2.1: Açık alan ilaç uygulama 

 

Ergin sineklere karĢı püskürtme Ģeklinde yapılan uygulamalardır. 

 

 Hedef alan 

 

Evler, mutfaklar, lokantalar, hayvan barınakları, mezbahalar, gıda üretim ve hazırlama 

yerleri kapalı alan ilaçlamasının, çöp kapları ve çöp arabaları ile çöplükler, dinlenme tesisleri 

ve kamplar, spor alanları, marketler gibi yerler açık alan ilaçlamasının yapılacağı baĢlıca 

yerlerdir. 

 

 Uygulama yöntemi 

 

Kapalı yerlerde alan ilaçlaması için el ve sırtta taĢınabilen püskürtücüler, taĢınabilir 

ULV (ultra low volume, çok düĢük hacimli uygulama) veya sıcak sisleme cihazı 

kullanılırken açık alanlarda araçların giremediği yerlerde el veya sırtta taĢınan, araç girebilen 

yerlerde ise araca monte edilmiĢ ULV veya sıcak sisleme cihazları kullanılır. 

 

 Uygulama sıklığı 

 

Kapalı alanlar sinek popülasyonun yoğunluğuna göre günlük; çöplükler, dinlenme 

alanları vb. yerler ise 1-2 hafta arayla ilaçlanmalıdır. 
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 Kullanılan insektisitler 

 

AĢağıda açık ve kapalı alan uygulamaları için kullanılan insektisitlerin kimyasal sınıfı, 

uygulama yoğunluğu, kullanılan doz miktarı Tablo 2.4‟te verilmiĢtir (tablodaki kısaltmalar; 

OF: organik fosforlu, KB: karbamat, PT: sentetik piretroid). 

 
 

 

 

Ġnsektisit Kimyasal sınıfı 
Doz aktif 

madde(g/ha) 

Bioresmetrin PT 5-10 

Deltametrin PT 0.5.-1 

Diazinon OF 336 

Diklorvos OF 336 

Dimetoat OF 224 

D-phenotrin PT 6.25 

Esfenvalerat PT 2-4 

Etofenproks PT 10-20 

Fenklorfos OF 448 

Klorprifos metil OF 100-150 

Lambda-siyhalotrin PT 0.5-1 

Malatiyon OF 672 

Naled OF 224 

Permetrin PT 5-10 

Pirimifos metil OF 250 

Resmetrin PT 2-4 

Sipermetrin PT 2-5 

Siphenotrin PT 3.75 

Zeta-sipermetrin PT 2-4 

Tablo 2.4: Uçucu sineklere karĢı hacimsel uygulamada kullanılan insektisitler 

 

Dünya Sağlık Örgütü, uçucu sineklerle ULV ve sıcak sisleme yöntemi ile yapılan 

mücadelede bazı sentetik pretroid insektisit karıĢımı ile oluĢturulan fomülasyonların etkili 

sonuçlar verdiğini belirtmektedir. Bu karıĢımlar ve karıĢımdaki tavsiye edilen insektisit 

yoğunlukları aĢağıdaki Tablo 2.5‟te belirtilmektedir. 
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Pretroid KarıĢımları 
Ġnsektisit Yoğunluğu 

ULV( g/ha Sıcak Sisleme (g/ha) 

Permetrin+ 

S-bioalletrin+ 

Piperonil butoksid 

5-7.5 

0.075-0.75 

5.25-5.75 

5-15 

0.2-2 

9-17 

Permetrin+ 

S-bioalletrin+ 

Piperonil butoksid 

- 

- 

- 

5.5 

11-17 

0-56 

Phenotrin+ 

Tetrametrin+ 

Piperonil butoksid 

5-12.5 

2-2.5 

5-10 

4-7 

1.5-16 

2-48 

Etofenproks+ 

Piperonil butoksid 

5-10 

10-20 

5-10 

10-20 

Lambda-siyhalotrin+ 

Tetrametrin+ 

Piperonil butoksid 

0.5 

1 

1.5 

0.5 

1 

1.5 

Sipermetrin+ 

S-bioalletrin 

Piperonil butoksid 

2.8 

2 

10 

2.8 

2 

10 

Tetrametrin+ 

D- phenotrin 

12-14 

6.7 

12-14 

6-7 

Tetrametrin+ 

Siphenotrin 

1.2-2.5 

3.7-7.5 

1.2-2.5 

3.7-7.5 

Deltametrin+ 

S-bioalletrin+ 

Piperonil butoksid 

0.3-0.7 

0.5-1.3 

1.5 

0.3-0.7 

0.16-1.3 

1.5 

Tablo 2.5: Uçucu sinekleriçin ULV ve sıcak sislemeye uygun pretroid-sinerjist karıĢımlar 

 

 Önlemler 
 

Açık alan uygulamalarında insan ve hayvanların, iç alan uygulamalarında gıda 

maddeleri, içme suları, hayvan yemleri ve bunların kapları spreylerden uzak tutulmalıdır. 

 

 Larva mücadelesi 

 

Uçucu sineklerle mücadelede larvalara yönelik uygulamanın birçok zorluğu vardır. 

Sineklerin üreme ve beslenme yerleri sürekli değiĢmektedir. Bu sebeple de sıkı sık ilaçlama 

gerekir. Uygulama yerinde larvisitin nüfusu ve dağılması problemdir. DüĢük yoğunluklarda 

bile kullanılan larvisitler larvaların doğal düĢmanlarını da öldürür, bu da dirençli suĢların 

ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır. Larva mücadele programı uygulayan ülkelerde, uçma sezonu 

boyunca ilaçla birçok uygulama gerekebilir. Bu sebeplerden dolayı uçma sezonunun doruk 

dönemi ve uçucu sineklerle bulaĢtırılan hastalık probleminin olduğu yerler hariç, uçucu sinek 

kontrolünde rutin larva mücadelesi pek fazla önerilmez. 
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Larva mücadelesi yapılacaksa düĢük dozlarda sık aralıklarla uygulama yapılması 

tavsiye edilir. 

 

2.5.1.5. Diğer Mücadele Yöntemleri 
 

Bunların dıĢında karasineklerle mücadelede zehirli yemler ile zehirli ip ve Ģeritlerde 

etkili sonuç verebilmektedir. 

 

 Zehirli yemler  
 

ġeker, diğer tatlandırıcı maddeler, mısır unu, balık unu gibi gıda maddelerine insektisit 

ilave edilmesiyle elde edilen yemlere tuzak yem adı verilmektedir.  

 

Ergin sineklerin yoğun olduğu yerlerde (çiftlik, gıda üretim yeri, mandıra, insan ve 

hayvan barınakları gibi.) kullanılır. Kuru ve sıvı veya kıvamlı (yarı katı) olabilir. Kuru 

tuzaklar torba, bidon, kavanoz vb. bir kap yardımıyla ince film tabakası Ģeklinde 

uygulanırken sıvı olanlar basınçlı püskürtücülerle yüzeye püskürtülür. Kıvamlı olanlar ise 

uygulama yerlerine boya gibi sürülür. Kuru yemler haftada 1-6 kez, sıvı tuzak yemleri 1-2 

haftada bir ve kıvamlı yapıĢkan yemler 1-2 ayda bir uygulanır. Uygulama sıklığı sinekler 

tarafından yenilme durumuna göre ayarlanır. Bu yemler çocuklardan ve evcil hayvanlardan 

uzak yerlere konulmalıdır. 
 

Zehirli tuzak olarak kullanılan insektisitler aĢağıdaki Tablo 2.6‟da verilmiĢtir (ª: Bu 

madde suda çözünebilir. b+: Bu amaçla kullanılmıĢ. ++: Bu amaçla sıklıkla kullanılır.). 
 

Ġnsektisitler 

Kuru 

tuzak 

yem 

Sıvı 

tuzak 

yem 

Sıvı askı 

Ģeklinde 

tuzak yem 

Kıvamlı- 

yapıĢkan 

tuzak 

yem 

Organik fosforlular 

Azametifos ++   ++ 

Bromofos    + 

Diazinon ++ + + + 

Diklorvos + ++ ++ + 

Dimetoat  +  ++ 

Fenklorfos + +  + 

Malatiyon + +  + 

Naled + +  + 

Triklorfon ++ ++ ++ ++ 

Foksim    ++ 

Karbamatlar 

Dimetilan  + ++ + 

Metomil ++   ++ 

Propoksur +    

Formaldehidª     

Tablo 2.6: Karasineklere karĢı zehirli yem olarak kullanılan maddeler 
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 Zehirli ip ve Ģeritler 
 

Karasinekler akĢamları dinlenmek için köĢeli sicimler, ip, tel gibi yerleri tercih 

ederler. Bundan hareketle insektisit emdirilmiĢ zehirli ip ve Ģerit Ģeklinde tuzaklar 

kullanılmaktadır. Konutlar, lokanta, hayvan barınakları, kapı, pencere vb. yerlerde bu 

tuzaklar uygulanır. Bu yöntem ucuz, etkili ve kalıcıdır. 

 

Zehirli ip ve Ģeritlerde azemetifos, diazinon, dimetoat, dimetalin, fenklorfos, 

propoksur ve bazı pretroitler kullanılır. Keten ipler, kordonlar, sünger bantlar, gazlı bez vb. 

materyal bu insektisitlerle hazırlanmıĢ çözeltilere batırılarak tuzak hazırlanır. 

 

Zehirli ip ve Ģeritler 2-6 ay süre ile etki oluĢturabilir. Etki süresi kullanılan insektisite, 

kullanılan doza, ortamdaki karasinek yoğunluğuna göre değiĢir. 

 

2.5.2. Sivrisineklerle Mücadele 
 

Sivrisinekle mücadelede baĢarı elde edebilmek için entegre mücadele yöntemi, yani 

kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin tamamı belirli bir plan ve 

disiplin içinde uygulanması Ģarttır. 
 

Mücadele yöntemleri aĢağıda verilmiĢtir.  

 

2.5.2.1. Kültürel Mücadele 
 

Bu mücadele Ģekli sivrisinek mücadelesinde birinci adımı oluĢturmaktadır. Okullar, 

camiler, askeri kuruluĢlar ve medya aracılığı ile sivrisineklerin biyolojisi, tehlikeleri ve 

mücadele yöntemleri hakkında halkın ve ilaçlamada çalıĢan personelin bilgilendirilmesidir. 

ġunu unutmamak gerekir ki hiçbir mücadele halk desteği olmadan baĢarıya ulaĢamaz. 

 

2.5.2.2. Mekanik Mücadele 
 

Bu mücadelenin amacı, sivrisinek jitlerinin ve ergin habitadların ıslahı ve ortadan 

kaldırılmasıdır.  

 

Mekanik mücadele kapsamında, su birikintilerinin ortadan kaldırılması, bataklıkların 

ıslahı ve kurutulması, dere göl ve havuz kenarındaki otların temizlenmesi, su depolarının 

üstlerinin kapatılması, sulama kanallarının üstlerinin kapatılması ve durgun su oluĢumunun 

önlenmesi, drenaj kanalları, su kuyuları, fosseptikler, havuzlarda ıslah çalıĢmaları, evlerde ve 

depolarda tel kafes, perde, cibinlik gibi önlemlerin alınması, vücudun açık kalan bölgelerine 

uzaklaĢtırıcı kremlerin sürülmesi vb. uygulamalar yer alır. 

 

2.5.2.3. Biyolojik Mücadele 
 

Sivrisineklerin larva ve ergin dönemlerinde birçok doğal düĢmanları vardır. Bunlar; 

 

 Larva döneminde: Plecoptera (taĢ sinekleri), odonata (su bakterileri), balıklar 

(gambusia türü) etkilidir. 
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 Ergin dönem: KuĢ, kurbağa, kertenkele vb. 

 

2.5.2.4. Kimyasal Mücadele 
 

Ġnsektisitlerin kullanımı ile yapılan kimyasal mücadele yöntemi 4 Ģekilde 

uygulanmaktadır. 

 

 Kapalı alan kalıcı uygulaması 

 

Resim 2.2: Kapalı alan kalıcı pestisit uygulama 

 

Bu uygulamada, uygulandığı yerde uzun süre kalarak etki gösteren insektisitler boĢ 

(içinde insan ve hayvan olmayan) kapalı alanlara püskürtülür. Bu tür insektisit uygulaması 

daha çok sıtma taĢınmasının önlenmesi amacıyla uygulanır. Sivrisineklerin üreme alanlarına 

etkisi yoktur. Kalıcı insektisit uygulaması, hem ortamdaki sivrisinekleri öldürerek hem de 

ölmeyenlerin ömürlerini kısaltarak etkili olur. 
 

 Hedef alan 
 

Ġnsanlar ve evcil hayvanlar bulunmamak kaydıyla kapalı alanlardaki tüm duvarlar, 

tavanlar, oturma ve yatak odaları, hayvan barınakları hedef alanlardır. Uygulama yapılırken 

çamur vb. malzemeyle kaplı gözenekli duvarlar, yağlı boyalar ve alkali temizleme ürünleri 

gibi faktörlerin kalıcı etkiyi azaltabileceği unutulmamalıdır. 
 

 Uygulama yöntemi 
 

Sıklıkla elle kullanılan basınçlı püskürtme cihazları kullanılır. Genelde suda dağılabilir 

toz ve emülsiyon konsantre fomülasyonlu insektisitler tercih edilmelidir. 
 

 Uygulama sıklığı 
 

Uygulama periyodu, insektisitin kalıcı etki süresine, uygulama dozuna, uygulama 

yüzeyinin özelliğine, sivrisineğin biyolojik aktivitesine, sıtma taĢınma mevsimine ve iklim 

koĢullarına göre değiĢir. Kalıcı insektisit uygulaması, sıtma taĢınma mevsiminde hemen önce 

yapılmalıdır. Fakat yüzeylerin yıkanması, badana yapılması, islenmesi vb. durumlarda 

uygulama tekrarlanabilir. 
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 Kullanılan insektisitler 

 

Kapalı alanlarda kullanılan kalıcı etkili insektisitler aĢağıdaki Tablo 2.7‟de verilmiĢtir 

(Tablodaki kısaltmalar; OF: organik fosforlu, KB: karbamat, PT: sentetik piretroid). 

 

Ġnsektisit 
Kimyasal 

Sınıfı 

Aktif 

Madde 

dozu(g/m2) 

Etki 

süresi 

Etki 

Ģekli 

Zehirliliği 

(Ratlar 

için oral 

LD50 

mg/kg) 

Alfa- 

sipermetrin 
PT 0.02-0.03 4-6 Temas 79 

Bendiokarb KB 0.1-0.4 2-6 
Temas-

koklama 
55 

Deltametrin PT 0.01-0.025 2-3 Temas 135 

Etofenproks PT 0.1-0.3 ≥3-6 Temas ›10. 000 

Fenitrotiyon PT 2 3-6 
Temas-

koklama 
503 

Karbosulfan KB 1-2 2-3 
Temas-

koklama 
250 

Klorprifos 

metil 
OF 0.33-1 2-3 Temas ›3000 

Lambda-

siyhalotrin 
PT 0.02-0.03 3-6 Temas 56 

Malatiyon OF 2 2-3 Temas 2100 

Permetrin PT 0.5 2-3 Temas 500 

Pirimifos 

metil 
OF 1-2 ≥2-3 

Temas-

koklama 
2018 

Propoksur KB 1-2 3-6 
Temas-

koklama 
95 

Sipermetrin PT 0.5 ≥4 Temas 250 

Siflutrin PT 0.02-0.05 3-6 Temas 250 

Tablo 2.7: Kapalı alanlarda kullanılan kalıcı etkili insektisitler 

 

 Önlemler 

 

Ġlaçlama yapan iĢçilerin, halkın ve evcil hayvanların uygulama sırasında kaza sonucu 

veya ilaçlara uzun süre temas etmeleri ile oluĢabilecek zehirlenmelere karĢı gerekli tedbirler 

mutlaka alınmalıdır. 

 

 Açık alan insektisit uygulaması 

 

Çok pahalı ve etkinliği az olması sebebiyle nadiren baĢvurulması gereken bir yoldur.  
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Resim 2.3: Açık alan insektisit uygulaması 
 

 Hedef alan  
 

Ekzofilik sivrisinekler hedefleniyorsa bulunmaları muhtemel açık alanlara uygulama 

yapılır. Endofilik sivrisinekler hedefleniyorsa açık ve kapalı alan ilaçlamaları birlikte 

uygulanmalıdır. 
 

 Kullanılan insektisitler 
 

Açık alanlarda sivrisineklere karĢı soğuk ve sıcak sisleme uygulamalarında kullanılan 

insektisitler aĢağıda Tablo 2.8‟de verilmiĢtir (Tablodaki kısaltmalar; OF: organik fosforlu, 

KB: karbamat, PT: sentetik piretroid). 
 
 

Ġnsektisitler Kimyasallar 

Doz Aktif 

Madde(g/ha) 

Zehirliliği 

(Ratlar için 

oran LD50 

mg/kg) 

Soğuk 

Sisleme 

Sıcak 

Sisleme 

Bendiokarb KB 4-16 - 55 

Bioresmetrin PT 5 10 >7000 

Delta metrin PT 0.5-1 - 135 

Diklorvos OF 150 200-300 56 

d-phenotrin PT 5-10 - >5000 

Etofenproks PT 10-20 10-20 >10.000 

Fenitrotiyon OF 250-300 270-300 503 

Klorprifos etil OF 10-40 150-200 135 

Lamda-

siyhalotrin 

PT 1 1 56 

Malatiyon OF 112-693 500-600 2100 

Naled OF 56-280 - 430 

Permetrin PT 5 10 500 

Pirimifos 

metil 

OF 230-330 180-200 2018 

Propoksur KB 100 - 95 

Resmetrin PT 2-4 - 2000 

Siyfulltrin PT 1-2 2 250 

Sipermetrin PT 1-3 - 250 

Sifenotrin PT 2-5 - 318 

Zeta-

sipermetrin 

PT 1-3 - 106 

Tablo 2.8: Açık alanlarda sivrisineklere karĢı soğuk ve sıcak sisleme uygulamalarında 

kullanılan insektisitler 
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 Uygulama yöntemi 
 

Soğuk sistem (ULV, ultra low volume) ve sıcak sisleme (termal fog) cihazları 

kullanılır. Mümkünse uygulama sivrisineklerin uçma saatleri olan sabahın erken saatleri ve 

akĢamın ilk saatlerinde yapılmalıdır. Genelde motorlu taĢıtlara monte edilmiĢ cihazlar 

kullanılır. Bilinen lokal bir alanda uygulama yapılacaksa el tipi cihazlar da kullanılabilir. 

 

 Uygulama sıklığı 
 

Kalıcılık söz konusu olmadığından sıtma salgılarında günlük uygulama tavsiye edilir. 

Sıtma naklinin yüksek olduğu dönemlerde ise açık ve kapalı alan uygulamalarının 1 hafta 

arayla tekrarlanması daha çok uygulanmaktadır. 

 

 Önlemler 

 

Ġlaçlama çalıĢanlarının solunum ve deri yoluyla insektisitlere maruz kalmamaları ve 

diğer insanlar ve evcil hayvanların insektisitlerle doğrudan temas etmemeleri için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

 

 Larva mücadelesi 

 

Sıtma kontrol programlarında, larva mücadelesi çok önemli bir yer tutar. Kapalı 

alanlarda kalıcı insektisit uygulamasıyla sıtma naklinin önlenemediği, larva üreme 

alanlarının iyi bilindiği bölgelerde oldukça etkili bir yöntemdir. Ġyi bir mekanik mücadele ve 

çevre düzenlemesi ile larva mücadelesine gerek bile kalmayacakken bugün için mekanik 

mücadele pahalı ve güç bir yöntem olduğundan larva mücadelesi sıklıkla kullanılan ve 

baĢarılı sonuçlar alınan bir yöntem durumundadır. 

 

 Hedef alan 
 

Öncelikle taĢıyıcı sivrisineklerin üreme yerleri belirlenmeli ve üreme yerinin tipi, 

uygulama yapılabilirliği ve kâr zarar hesabı göz önünde bulundurularak uygulama yapılacak 

hedef alanlar seçilmelidir. 

 

 Uygulama yöntemi 
 

Genelde sıvı ilaçlarla kapalı alan ilaçlamasında kullanılan elle kullanılan 

püskürtücüler kullanılır. Bazı uygulama alanları için özel cihazlarla veya doğrudan elle 

uygulanan granül formülasyonlar daha uygundur. 

 

 Kullanılan insektisitler 
 

Son yıllarda bu amaçla oldukça etkili ve hedef dıĢı canlılara güvenli olan böcek 

geliĢim düzenleyiciler (IGR) ve bacillus thuringiensis israelensis H-14 (Bti) sıklıkla ve 

baĢarıyla kullanılmaktadır. DDT gibi organik klorlu insektisitler kalıcı etkileri ve çevre için 

oluĢturdukları tehlikeler sebebiyle kullanılmamaktadır. 
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Sivrisinek kontrolünde kullanılan larvasitler aĢağıda Tablo 2.9‟da verilmiĢtir. 

 

OF: Organik fosforlu  

KB: Karbamat  

PT: Sentetik piretroid  

BGD: Böcek geliĢim düzenleyici   

EC: Emülsiyon konsantre  

YSS: YavaĢ salınım süspansiyon   

e: Balık bulunan sularda en düĢük doz kullanılır.   

d: Uygulama dozu formülasyon tipine göre değiĢir.  

cGR: Granül  

WP: Suda eritebilir doz   

a: Mecbur kalınan durumlar dıĢında hedef dıĢı canlılara verebileceği zararlar ve 

sivrisinek larvalarından oluĢabilecek direnç olgularından dolayı piretroidlerin larvasit olarak 

kullanılmaları tavsiye edilmez. 

 
 

Ġnsektisitler 

Kimy

asal 

sınıfı
b 

Aktif 

madde 

dozu 

(g/ha 

Formülasy

on tipi
c Etki süresi (Hafta) 

Zehirliliği 

(Ratlar için 

oral LD50 

mg/kg) 

B.thurigiensis 

H-14 

B.spharicus 

Deltametrin 

Diflubenzuron 

Etofenproks 

Fenitrotiyon 

Fentiyon  

Foksin 

Klorprifos etil 

Lambda-

siyhalotrin 

Malatiyon 

Metopren 

Permetrin 

Pirimifos metil 

Propoksur 

Pyriproksifen 

Temofos 

Ml 

Ml 

PT 

BGD 

PT 

OF 

OF 

OF 

OF 

PT 

OF 

BGD 

PT 

OF 

KB 

BGD 

OF 

d 

d 

2.5-10e 

25-100 

20-50 

100-

1000 

22-112 

100 

11-25 

1 

224-

1000 

100-

1000 

5-10 

50-500 

100 

5-10 

56-112 

Likit,GR 

GR 

EC 

GR 

EC,yağ 

EC,GR 

EC,GR 

EC 

EC,GR,WP 

1 

EC,GR 

YSS 

EC 

EC 

- 

EC,GR 

EC,GR 

1-2 

1-2 

1-3 

2-6 

5-10 

1-3 

2-4 

1-6 

3-17 

 

1-2 

2-6 

5-10 

1-11 

 

4-12 

2-4 

>30000 

>5000 

135 

>4640 

>10000 

503 

586 

1975 

135 

56 

2100 

34600 

500 

2018 

95 

>5000 

8600 

Tablo 2.9: Sivrisinek kontrolünde kullanılan larvasitler 
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 Uygulama sıklığı 

 

Genellikle kimyasal larvasitlerin uygulama peryodu 10-14 gün arasındadır. Bu süre 

durgun, temiz sularda ve dozun arttırılmasıyla uzatılabilir. Böcek geliĢim düzenleyicileri için 

ortalama ayda bir, bakteriyel insektisitler içinse haftada bir uygulama yapılır. 

 

 Önlemler 

 

Daima önerilen dozlar kullanılmalı, uygulanan suların insanlar, evcil ve vahĢi 

hayvanlar tarafından kullanılabileceği ve çevreye verebilecek zararlar asla unutulmamalıdır. 

 

 Ev içi kiĢisel mücadele  

 

Bu kapsamda evlerde ve diğer kapalı alanlarda kullanılan ilaçlı cibinliklerden, 

sivrisinek kangallarından, ısıyla buharlaĢan mat ve likitlerden, aerosollerden ve tuzak 

yemlerden kullanılmaktadır. 

 

 Ġlaçlı cibinlikler 

 

Özellikle sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde insektisitlere veya repellentlere (böcek 

kovucu) daldırılarak hazırlanan ilaçlı cibinlikler sıklıkla kullanılmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütünce ilk önce permetrin bu amaçla kullanılmak üzere tavsiye edilmiĢtir. Fakat bu 

insektisitin etkisi 6 aydan daha kısa sürmektedir ve cibinliğin yıkanması hâlinde etkinliği 

yarı yarıya azalmaktadır. Bunu üzerine, permetrin yerine alfa-sipermetrin, deltametrin, 

lambda-siyhalothrin, sifluthrin gibi alfa-siyono grubu diğer pretroidler almıĢtır. Bu amaçla 

piretroidlerin kullanılmasının sebebi güçlü yere serici (knock down) etkilerinin olması ve 

insanlar için güvenli olmalarıdır. Sonradan kullanılanlar permetrine göre daha zehirli 

olmalarına rağmen çok küçük dozlarda uzun süreli etki sağlamaları ve yıkanma ile 

özelliklerini kaybetmemeleri sebebiyle tercih edilir. Bunların etkinliği yaklaĢık 1 yıl sürer.  

 

Ülkemizde bugüne kadar ruhsatlandırılmıĢ bir ilaçlı cibinlik bulunmamaktadır. 

 

Resim 2.4: Ġlaçlı cibinlik 

 

Cibinlik kullanılırken kiĢinin alerjik olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca cibinliğin 

hazırlanması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Pretroidler balıklar için aĢırı zehirli 

olduğundan ilaçların akarsu ve göllere karıĢması önlenmeli ve cibinlikler kesinlikle akarsu 

veya göllerde yıkanmamalıdır. 
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Cibinliklerde kullanılabilecek insektisitler aĢağıda Tablo 2.10‟da verilmiĢtir. 

 

ª: Bu formülasyonlar tavsiye edilir, fakat baĢka formülasyonlar da kullanılabilir. 

SC: Süspansiyon konsantre 

EC: Emülsiyon konsantre 

EW: Suda yağ sübyesi 

CS: Kapsüle edilmiĢ süspansiyon 

b: Bu dozlar sentetik cibinlikler için geçerlidir. Pamuklu cibinlikler için daha yüksek 

doz gerekir. 

 
 

Ġnsektisit 
Formülasyon 

tipiª 

b 

Doz  

(mg/m²) 

Zehirliliği 

(Ratlar için 

oral LD50 

mg/kg) 

Alfa- 

sipermetrin 
SC 20-40 79 

Bifentrin SC 25 55 

Deltametrin SC 15-25 135 

Efofenproks EC 200 >10000 

Lambda-

siyhalotrin 
CS 10-20 56 

Permetrin EC 200-500 500 

Siflutrin EW 30-50 250 

Tablo 2.10: Cibinliklerde kullanılacak insektisitler 

 

 Sivrisinek kangalları 

 

Genellikle Asya, Afrika ve Güney pasifik bölgesinde kullanılan bir uygulamadır. 

TaĢıyıcı bir maddeye emdirilmiĢ sentetik pretroidlerden oluĢur. Kangal yakıldığında yoğun 

bir duman oluĢur ve pretroidlerin yere serici ve kaçırıcı etkisinden yararlanarak sivrisinekler 

ve diğer uçucu sinekler ortamdan uzaklaĢtırılır. Sivrisinek kangallarında kullanılan 

pretoroidler aĢağıda Tablo 2.11‟de (evlerde kiĢisel korunma ve mücadele için kullanılan ürün 

ve insektisitler) verilmiĢtir. 

 

 Isı ile buharlaĢan mat ve likitler 

 

Evlerde dayanıklılık verici bir maddeye insektisit emdirilmesi ile elde edilen matlar ve 

aynı Ģekilde hazırlanan likitler de sivrisineklerin uzaklaĢtırılması için kullanılır. Bunlarda da 

genellikle pretroidler kullanılır. Bir elektrikli ısıtıcı cihazı yardımıyla insektisit yavaĢ yavaĢ 

salınır ve sivrisineklerin odaya girmesini engeller. Uzun süre maruz kalırsa sivrisineklerde 

ölüm de gözlenebilir. Genelde 110-160 °C sıcaklıkta insektisit salınımı olur. Günde 8 saat ve 

kapı pencere açık kullanımları ve astım, saman nezlesi ve alerjik kiĢilerin bulunduğu 

ortamlarda kullanılmamaları tavsiye edilir. Mat ve likitlerde kullanılan insektisitler aĢağıda 

Tablo 2.11‟de (evlerde kiĢisel korunma ve mücadele için kullanılan ürün ve insektisitler) 

verilmiĢtir.  
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 Aerosoller 

 

Resim 2.5: Aerosol pestisit 

 

Evlerde en fazla kullanılan insektisit uygulama Ģekilleridir. Yürüyen haĢerelere karĢı 

olanlar (crawling insect killer, CIK) ve uçan haĢerelere karĢı olanlar (flying insect killer, 

FIK) olmak üzere ikiye ayrılır. Yürüyen haĢerelere karĢı; hamam böcekleri, tahtakuruları, 

karıncalar, pireler vb. kullanılmaktadır. Uçan haĢerelere karĢı olanlar ise sivrisinekler, 

karasinekler, yaban arıları gibi haĢerelerdir. Her iki tür zararlılara karĢı da kullanılanları 

mevcuttur. Ġki çeĢit arasındaki en önemli farklar, kullanılan aktif maddeler, konsantrasyonlar 

ve damlacık boyutlarıdır. Uçan haĢerelere karĢı olanlar da daha çok yere serici, yürüyen 

haĢerelere karĢı olanlarda ise kalıcı etkili pretroidlerdir. Pek çoğunda LPG (likit petrogazı: 

bütan propan karıĢımı) gibi itici gazlar kullanılır. Bunların aĢırı yanıcı parlayıcı olması daha 

dikkatli kullanımlarını gerektirmektedir. Ġtici gaz içermeyen daha güvenli çeĢitler de 

bulunmaktadır. Aerosollerde kullanılan insektisitler aĢağıdaki Tablo 2.11‟de (evlerde kiĢisel 

korunma ve mücadele için kullanılan ürün ve insektisitler) verilmiĢtir. 

 

 Tuzak yemleri 

 

Bunlar daha çok hamam böceği, karınca ve karasinek kontrolünde kullanılmaktadır. 

Karasinek mücadelesinde tuzak yemlerde kullanılan insektisitler aĢağıda Tablo 2.11‟de 

(evlerde kiĢisel korunma ve mücadele için kullanılan ürün ve insektisitler) verilmiĢtir. 
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Ürün 
Kullanılan 

insektisit 
%Konsantrasyon 

Zehirliliği 

(Ratlar için oral 

LD50 mg/kg) 

AEROSOL 

Bendiokarb 0.1-0.5 55 

Bioresmetrin 0.04-0.2 7000 

Klorpirifos etil 0.1-1.0 135 

Diflutrin 0.001-0.1 250 

Sipermetrin 0.1-0.35 250 

Sifenotrin 0.15-0.5 318 

Deltametrin 0.002-0.025 135 

Diklorvos 0.5-1.0 56 

d- fenotrin 0.05-1.0 10.000 

d-alletrin 0.1-0.5 500 

d-tarns alletrin 0.1-0.5 500 

Etofenproks 0.5-1.0 10.000 

Fenvalerat 0.05-0.3 500 

Permetrin 0.05-1.0 500 

Pralletrin 0.05-0.4 460 

Propoksur 0.5-2.0 95 

Pirimifos metil 0.5-2.0 1018 

S-bioalletrin 0.04-0.7 700 

Tetrametrin 0.03-0.6 5000 

SĠVRĠSĠNEK 

KANGALI 

d-alletrin 0.1-0.3 500 

d-tarns alletrin 0.05-0.3 500 

Transflutrin 0.02-0.05 5000 

Pralletrin 0.03-0.08 460 

ISIYLA 

BUHARLAġAN 

MAT 

d-alletrin 25-60 mg/mat 500 

d-tarns alletrin 15-30 mg/mat 500 

Pralletrin 6-15 mg/mat 460 

S-bioalletrin 15-25 mg/mat 700 

Transflutrin 6-15 mg/mat 5000 

ISIYLA 

BUHARLAġAN 

LĠKĠT 

d-alletrin 3-6 500 

d-tarns alletrin 1.5-6 500 

Pralletrin 0.6-1.5 460 

S-bioalletrin 1.2-2.4 700 

Transflutrin 0.8-1.5 5000 

TUZAK YEM 

Abamektin 0.005-0.1 10 

Borik asit 1.0-52 - 

Klorpirifos etil 0.1-2 135 

Fenitrotiyon 1-5 503 

Hidrometilnon 1-2.15 1200 

Propoksur 0.25-2 95 

Pirimifos metil 0.5-2 2018 

Sulfluramid 0.5-2 543 

Tablo 2.11: Evlerde kiĢisel korunma ve mücadele için kullanılan ürün ve insektisitler 
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2.5.3. Tatarcık Sineği ile Mücadele 
 

Tatarcık mücadelesi zordur, bu nedenle sıvı, kokulu ve püskürtmeli ilaçlar periyodik 

olarak tatarcık sineğine uygulanmalıdır. Tatarcık vb. uçan zararlı böcekler ve sinekler su 

kenarlarında, lağımlarda, bataklıklarda yoğun Ģekilde bulunur. Bu bölgelere periyodik olarak 

ilaçlama yapılması sizi tatarcık ve diğer sineklere karĢı korur. 

 

Tatarcıklar ile mücadele mutlaka zamanında ve etkili bir ilaçlama ile yapılmalıdır. 

Tatarcıklar geceleri aktif olduklarından ilaçlama mutlaka ya akĢam saatlerinde ya da sabah 

erken saatlerde günün loĢ olduğu zamanlar yapılmalıdır. 

 

Tatarcık ilaçlamada farklı yöntemler kullanılır. En etkili yöntem, sisleme ve boyama 

yöntemleridir. 

 

Ġnsektler arasında mücadelesi güç olan vektörlerden biri de tatarcıktır. Yoğun olan 

bölgelerde geceleri ilaçlama yapılmalı ve yaĢanılan mekânların çevresine kalıcı insektisid 

atılmalıdır. Ev içine, hayvan barınaklarına ve diğer barınma alanlarına kalıcı püskürtme 

yaparak mücadele edilir. 

 

Tatarcıklar ve diğer bütün vektörlerle mücadelede profesyonel kiĢi ve kurum/ 

kuruluĢlara müracaat etmek, hem zaman kaybını önler, hem de daha ekonomik olarak 

sorundan kurtulmanızı sağlar. 

 
2.5.3.1. Tatarcık Sineği ile Mücadele Yöntemleri 

 

Tatarcık mücadelesi, diğer uçan vektörlerde olduğu gibi kültürel, mekanik, biyolojik 

ve kimyasal mücadele yöntemleri ile yapılmaktadır.  

 
 Kimyasal mücadele 

 

Larva mücadelesi ve uçkun mücadelesi olmak üzere ikiye ayrılır. Larva mücadelesi 

zararlı tatarcık uçkun hâle gelmeden yapılır. 

 

 Larva mücadelesi  

 

Bu mücadele tatarcık mücadeleleri arasında en etkili ve ekonomik yoldur. Mücadele 

uygun larvasitlerle durgun su, bataklık ve çamur alanlarda yapılır. Bu mücadele sayesinde 

sinek larvalarının uçkun hâle gelmesi engellenerek ekonomik ve etkili bir mücadele yapılmıĢ 

olur. Larva mücadelesine mart ayında baĢlayıp yaz sonuna kadar devam edilmelidir.  

 

 Uçkun mücadelesi 

 

Uçkun mücadelesi adından da anlaĢılacağı gibi zararlı uçkun hâle geldiği zaman 

uygulanır. Ancak uçkun mücadelesi de uygulama sistemi olarak üçe ayrılır. Bu sistemler 

sıcak sisleme, soğuk sisleme ve boyama yöntemidir. 

http://www.titizilaclama.com/
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 Sıcak sisleme 

 

Resim 2.6: Sıcak sisleme 
 

Bu mücadele tatarcığın uçkun hâle gelmesinden sonra uygulanır. Uygulamalarda 

mazot karıĢımı insektisit kullanıldığı için pahalı ve düĢük etkili bir yöntemdir. Uygulamalar 

rüzgârsız havada sabah erken saatlerde ve akĢam geç saatlerde yapılır. Bu saatler zararlının 

en çok uçuĢ aktivitesini gösterdiği saatlerdir. 
 

 Soğuk sisleme (ULV) 

 

Resim 2.7: Soğuk sisleme (ULV) 
 

Bu mücadele tatarcığın uçkun hâle gelmesinden sonra uygulanır. Uygulamalarda 

mazot yerine su ve ilaç karıĢımı insektisit kullanıldığı için tercih edilen etkili bir yöntemdir.  
 

Uygulamalar rüzgârsız havada sabah erken saatlerde ve akĢam geç saatlerde yapılır. 
 

 Boyama yöntemi  
 

Bu yöntem sıcak sisleme metoduna göre daha ekonomik ve kalıcı bir yöntemdir. ġeker 

karıĢımı uygun insektisitler tatarcığın konabileceği her türlü bölgeye boyama Ģeklinde 

pulvarize edilir. Ġnsektisitte Ģeker bulunduğu için zararlıyı yaklaĢık on beĢ gün üzerine 

çekerek kontrol sağlar. Uygulama günün her saati yapılabilir. 
 

2.5.4. Çeçe Sineği Mücadelesi 
 

Çeçe sineklerine karĢı alınabilecek en etkili mücadele; yaban hayvanlarla mücadele ve 

fundalıkların ıslah edilmesi Ģeklinde yapılan mekanik ve biyolojik mücadele Ģeklinde 

yapılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Vektörlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütüp 

kontrol ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢletmenin ruhsatını kontrol 

ediniz. 

 3572 sayılı Yasayla, Ġlgili ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatına ait 10.08.2005 tarih ve 25902 

Sayılı Resmî Gazete‟de yayınlanan yönetmeliği 

inceleyiniz. 

 Ruhsat adres ve sorumlu kiĢileri doğrulayınız. 

 Vektörlerle mücadele için 

alınan fiziki tedbirleri kontrol 

ediniz. 

 Çevrenizdeki dere, su birikintisi, göl, gölet, 

bataklık, mera, havuz gibi alanlara giderek ne gibi 

fiziki tedbirler alınmıĢ inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki ahır, ağıl, mandıra, kümes gibi 

hayvan besi yerlerine giderek alınan fiziki 

tedbirleri inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki çöplüklere giderek alınan fiziki 

tedbirleri inceleyiniz. 

 Çevrenizde eğer açık helalar varsa alınan fiziki 

tedbirleri inceleyiniz. 

 Vektörlerle mücadele belgesini 

kontrol ediniz. 

 Vektörlerle mücadele belgesinde yer alması 

gereken bilgileri Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve 

Köy ĠĢleri Bakanlığının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarından yardım alarak inceleyiniz. 

 Ġlaçlama yapan kiĢilerin 

belgesini kontrol ediniz. 

 Ġlaçlama yapacak kiĢiye ait ilaçlama belgesindeki 

bilgilerini inceleyiniz. 

 Ġlaçlama yapacak kiĢiye ilaçlama yaparken 

korunmak için ne gibi tedbirler aldığını 

inceleyiniz. 

 Ġlaçlama yapacak kiĢiye ilaçlama yaparken 

koruyucu maske ve gözlük takmayı unutmamasını 

söyleyiniz. 

 Ġlaçlama yapacak kiĢiye ilaçlama yapmadan önce 

halkı uyarmayı unutmaması gerektiğini 

söyleyiniz. 

 Ġlaçlama yapacak kiĢiye peryodik olarak sağlık 

kontrollerini yaptırmayı unutmaması gerektiğini 

söyleyiniz. 

 Zehirlenme durumlarında zehir danıĢma 

merkezinin ücretsiz 0 800 314 79 00 nu.lı 

telefonunu arayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kullanılan ilaçların Sağlık 

Bakanlığı izinlerini kontrol 

ediniz. 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 

“Pestisitler” konulu 08.07.1983 tarihli ve 5677 

sayılı Genelgeyi ve “Sağlık Bakanlığının 

Denetimine Tabi Ürünlerin Ġthalatına Dair DıĢ 

Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/4)”ni 

inceleyiniz. 

 Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟i 

inceleyiniz. R.G.Tarihi: 27.01.2005, Resmî 

Gazete Sayı: 25709) 

 www.kurumsaldanismanlik.org/tag/hasere-

ilaclama-kullanim-izin-belgesi-ruhsati adresinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Vektörlerle mücadelede 

kullanılan insektisit, rodentisit 

vb. kimyasallardan usulüne 

uygun olarak numune alınız. 

 Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟i  

(R.G.Tarih: 27.01.2005 R.G.Sayı: 25709) 

inceleyiniz. 

 Numune alırken koruyucu tedbirleri unutmayınız. 

 Zehirlenme durumlarında zehir danıĢma 

merkezinin ücretsiz 0 800 314 79 00 nu.lı 

telefonunu arayınız. 

 Numuneleri uygun koĢullarda 

laboratuvara gönderiniz. 

 Numuneleri gönderirken koruyucu tedbirleri 

unutmayınız. 

 Numunelerin muhafazası ile ilgili gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Ġnsektisit, rodentisit, ve kimyasallardan alınan 

numuneleri diğer numunelerle karıĢtırmayınız. 

 Numuneleri usulune uygun labaratuvara 

göndermeyi unutmayınız. 

 Vektörlerle mücadele için risk 

analizi yapınız. 

 YaĢadığınız yerin mevsimsel özelliklerini 

inceleyiniz. 

 YaĢadığınız çevrenin biyolojik çeĢitliliklerini 

inceleyiniz. 

 YaĢadığınız çevrenin coğrafik yapısını 

inceleyiniz. 

 YaĢadığınız çevrenin demografik yapısını 

inceleyiniz. 

 YaĢadığınız toplumun alıĢkanlıklarını ve kültürel 

yapısını inceleyiniz. 

 YaĢadığınız toplumun soysal ve ekonomik 

durumunu inceleyiniz. 

 YaĢadığınız toplumun eğitim düzeyini 

inceleyiniz. 

 Sonuçları değerlendirerek ilgili 

kurum ve kuruluĢlara 

bildiriniz. 

 Değerlendirmeleri yürürlükteki mevzuatlara 

uygun yapınız. 

 Resmî yazıĢma kurallarına uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi vektörlerle mücadelede kullanılan yöntemlerdendir? 

A) Kültürel mücadele 

B) Biyolojik mücadele 

C) Kimyasal mücadele 

D) Mekanik mücadele  

E) Hepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi fiziksel altyapının düzeltilmesi yoluyla vektör canlının üreme 

ve beslenme ortamlarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalıĢmaların bütününe 

verilen addır? 

A) Kültürel mücadele  

B) Biyolojik mücadele 

C) Kimyasal mücadele 

D) Mekanik mücadele 

E) Hiçbirisi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi biyolojik mücadelede kullanılan ajanlardan değildir? 

A) Bakteriler 

B) Protozoolar 

C) Balıklar 

D) Virüsler 

E) Ġnsanlar 

 

4. AĢağıdakilerden haĢarat ve vektör adı verilen zararlı canlıları öldürmek için kullanılan 

maddeye verilen addır? 

A) Avisitler 

B) Pisisitler 

C) Pestisit 

D) Algisitler 

E) Herbisitler 

 
5. AĢağıdakilerden bitki, toprak, insan ve hayvanlar üzerinde ve çevrelerinde yaĢayan 

böceklere karĢı kullanılan ilaçlara verilen addır? 

A) Ġnsektisitler 

B) Mollussisitler 

C) Rodentisitler  

D) Fungusitler 

E) Herbisit safenerler 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi haĢerelerin veya hayvanların solunum sistemi vasıtasıyla 

vücutlarına girerek etkisini gösteren pestisitlerdendir? 

A) Mide zehirleri 

B) Fumigantlar 

C) Temas zehirleri 

D) Sistemik zehirler 

E) Kaçırtıcı- kovucular (repellentler) 

 

7. Pestisitler halk sağlığı açısından aĢağıdaki hangi zararlıya karĢı kullanılmamaktadır? 

A) Sivrisinekler 

B) Karasinek ve diğer uçucu sinekler 

C) Akarlar 

D) KuĢlar 

E) Hamam böcekleri 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi sivrisineklerle ev içi kiĢisel kimyasal mücadele 

yöntemlerinden değildir? 

A) Ġlaçlı cibinlikler 

B) Sivrisinek kangalları 

C) Aerosoller 

D) Isı ile buharlaĢan mat ve likitler 

E) Kirli su birikintilerinin ortadan kaldırılması 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise Modül Değerlendirme‟ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan 

ya da vücutlarının dıĢ kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin 

maddelerinin üzerine bulaĢtıran omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve 

kemiricilere verilen addır? 

A) Konakçı 

B) Vektör 

C) Sürüngen 

D) Mikroorganizma 

E) Hiçbiri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi vektörlerin konakçılarda yapmıĢ olduğu etkilerdendir? 

A) Entomofobi 

B) Mekanik etki 

C) Travmatik etki 

D) Toksik etki 

E) Hepsi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sivrisineklerin yaĢam evrelerinden değildir? 

A) Yumurta 

B) Larva 

C) Pupa 

D) Yavru 

E) EriĢkin 

 

4. AĢağıdaki etkenlerden hangisi aktif mekanik bulaĢtırmaya örnek verilebilir? 

A) Sıtma etkeni 

B) ġark çıbanının etkeni 

C) Fil hastalığı etken 

D) Veba etkeni 

E) Hiçbiri 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi karasineklerin morfolojik özelliklerinden değildir? 

A) Çift kanatlı takımının muscidae ailesindendir. 

B) Ġnsanlarla en çok temas eden vektörlerdir. 

C) Ağız yapıları yalayıcı ve emici özelliktedir. 

D) Sıcak ve aydınlığı severler. 

E) Kanatları sırlarında makas gibi çaprazlanmıĢtır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi Ģark çıbanı hastalığının etkenidir? 

A) Leishmania tropika 

B) Yersinia pestis 

C) Plasmodium falciparum 

D) Plasmodium vivax 

E) Rickettsia typhi 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi sivrisineklerle kimyasal mücadelede kapalı alanlara kalıcı 

uygulama sıklığını belirleyen koĢullardan değildir? 

A) Sivrisineğin biyolojik aktivitesi 

B) Sıtma taĢınma mevsimi ve iklim koĢulları 

C) Uygulamanın elle veya motorla çalıĢan püskürtücü ile yapılıp yapılmadığı 

D) Ġnsektisitin kalıcı etki süresi 

E) Uygulama dozu, uygulama yüzeyinin özelliği 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 E 

7 C 

8 D 

9 E 

10 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 E 

4 C 

5 A 

6 B 

7 D 

8 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 E 

3 D 

4 B 

5 E 

6 A 

7 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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