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SUNUŞ 

 

Biyosidal ürün: Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla herhangi bir 

zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı organizmanın etkisini 

önleme, üzerinde kontrol edici bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak ve kullanıcıya sunulduğu 

haliyle bir ya da daha fazla aktif madde içeren, barındıran ya da bunların bileşiminden oluşturulan 

herhangi bir madde ya da karışımı veya madde ya da karışımlardan yerinde üretilen herhangi bir madde 

ya da karışımı veya ana işlevi biyosidal olan işlenmiş eşyayı ifade etmektedir. 

Bu ürünler her ne kadar insanlar için zararlı organizmalarla mücadele amacıyla kullanılıyor ise 

de; insan, hayvan ve çevre açısından toksik etkileri olabilecek, uygulanması esnasında gerekli 

önlemlerin mutlaka alınması gereken ürünlerdir. 

Biyosidal ürünler uygun kullanılmaz ise kanser, üreme sistemi ve fertilite sorunları, doğum 

anomalileri, endokrin bozukluklar ve nörolojik hasarlara neden olurlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

bu ürünlerden kaynaklı üç milyondan fazla akut zehirlenme olduğunu ve bunların da yaklaşık yirmi 

bin kadarının ölümle sonuçlandığını, benzer şekilde dünyada iki milyondan fazla intihar olayında 

kullanıldıklarını ve bunların yüzde on kadarının ölümle sonuçlandığını ifade etmektedir. 

Bu bağlamda biyosidal ürün uygulayıcılarının daha donanımlı ve yaptıkları işin ciddiyetinin 

farkında olan uzman kişilerle uygulanmasını ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla “Mesul Müdür 

Eğitimleri” yapılmaktadır. İlgili mevzuat ile eğitim içeriği ve süreci, katılımcı nitelikleri ile eğitime 

ilişkin diğer hususlar ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 

Bu eğitimlerde anlatılan konulara yönelik alanında uzman akademisyenlerce ve Genel 

Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan bu doküman eğitim alanlar için iş hayatları süresince de 

kullanacakları bir kaynak niteliğindedir. 

Bu çalışmada emeği geçen değerli akademisyenlerimize ve Genel Müdürlük personeline 

teşekkür ederiz.           

 

         Doç. Dr. Fatih KARA 

                                                                                                                Halk Sağlığı Genel Müdürü
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK  

Avukat Halil ŞEN 

Halk SağlığıGenel Müdürlüğü  

Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan 

zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş 

yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını 

belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile 

mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsar. 

(2) Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bireysel 

uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alet ve cihaz: Uygulamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu, motorsuz, 

sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli malzemeleri, 

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa 

sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki 

gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları, 

ç) Eğitilmiş profesyonel kullanıcı: Biyosidal ürün uygulayıcılarına yönelik mesul müdür 

eğitimi veya uygulayıcı eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan kişiyi, 

d) Elektronik ortam: Biyosidal ürün uygulama iş yerlerinin kayıtlarının ve uygulama girişlerinin 

yapıldığı elektronik sistemi, 

e) Eğitim veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek 

belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları, 

f) Ekip: Zararlı mücadelesini fiilen yapan ekip sorumlusu ile uygulayıcıdan oluşan en az iki, en 

fazla on kişiyi, 

g) Ekip sorumlusu: Biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip olanlar arasından 9 uncu 

maddede belirtilen meslek gruplarından birine sahip veya lise mezunu olup bu alanda en az 3 yıl 

uygulama tecrübesi olan uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi, 

ğ) Genel Müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü, 

h) Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazırlama 

kapları, nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk 

eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi, 

ı) Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, iş yeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, 

içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili 

fiziki mekânlar ve çevreyi, 

i) İzin: Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi, 
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j) Mesul müdür: Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, 

gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında 

yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan 

kişiyi, 

k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, 

l) Sağlık teşkilatı: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını, 

m) Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini, 

n) Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini 

fiilen yapan kişiyi, 

o) Uygulayıcı eğitimi: Uygulayıcılara yönelik olarak biyosidal ürünlerin uygulamaları hakkında 

düzenlenen ve esasları Bakanlıkça belirlenen eğitimi, 

ö) Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya 

ürettikleri ürünlere; hayvanlara ya da çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü 

organizmayı,ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İzin Alma ve Başvuru Şartları 

İzin alma ve bildirim zorunluluğu 

MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından eğitilmiş profesyonel kullanıcı nezaretinde kullanılması 

şartıyla izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel 

kişiler ile ücretli olarak bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının 6 ncı maddede 

belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin Müdürlüğüne müracaat ederek izin alması 

zorunludur. 

(2) Belediyeler ve il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve 

yetkisini haiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından bizzat uygulama yapılmak istenilmesi 

durumunda Müdürlüğe bildirimde bulunulması zorunludur. 

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğe bildirimde bulunularak sadece kendi kurum 

ve kuruluşlarında uygulama yapmaları mümkündür. 

(4) Tüm bu iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün belirlediği elektronik ortamda yürütülmesi 

zorunludur. 

Başvuru için gereken belgeler 

MADDE 6 – (1) Zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele yapmak isteyen başvuru 

sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

(2) Dilekçe eki dosyada; 

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litreden fazla ürün 

bulundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş 

yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulacaksa iş yerine 

ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatının bir örneği, 

 

 

 

 

b) Mesul müdür sözleşmesi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından yapılan mesul müdür 

görevlendirmesi, Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere mesul müdür sertifikasının aslı ve mesul 

müdürün Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge, 

c) Ticaret sicil numarası ve iş yerini temsil yetkisine dair imza sirküleri, 

ç) 9 uncu maddede belirtilen ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici 

mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği, 
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d) Sağlık teşkilatının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş biyosidal 

ürünler haricinde kimyasal maddeleri ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kullanmayacağına dair, 

mesul müdür veya iş yeri sahibi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından verilecek taahhütname, 

e) Aslı Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere uygulayıcı personele ait biyosidal ürün uygulayıcı 

sertifikası, 

f) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge, 

g) En az bir ekip olması kaydıyla ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge, 

ğ) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu, 

h) İş yerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine dair 

araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi, 

ı) Ekip sorumlusu ve uygulayıcı personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve 

sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge, 

olması zorunludur. 

(3) Belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve yetkisine 

haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5 inci maddenin birinci 

fıkrası kapsamında yapılacak uygulamalar için bildirim de bulunurken bu maddenin birinci fıkrasının 

(a) ve (c) bentlerinde yer alan belgeler istenmez. 

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alım yoluyla yapılacak 

uygulamalarda, 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen asgari şartları taşıyan iş yerinin tahsis 

edildiğinin belgelendirilmesi halinde gerçek ve tüzel kişilerden bu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen şart aranmaz. 

Başvurunun değerlendirilmesi 

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre yapılan başvuru dosya üzerinde incelenir, başvuru 

dosyasının bu Yönetmeliğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından iş yeri 10 iş 

günü içinde yerinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine 

uygunluğu tespit edilen yerlere Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi ve Ek-

3’teki Mesul Müdürlük Belgesinden ikişer nüsha düzenlenir. 

(2) Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer 

nüshaları mesul müdüre imza karşılığında verilir ve iş yerinin görünen bir yerine asılır. İzin verilen 

firma adı, adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak Bakanlığa bildirilir. Elektronik ortamda kaydedilir. 

(3) Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi düzenlenecek yerlerde çalışacak 

mesul müdürlere Ek-11’de yer alan Mesul Müdür Kimlik Kartı ve uygulayıcılara Ek-12’de yer alan 

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Kimlik Kartı düzenlenir. Uygulama esnasında kimlik kartlarının 

görünecek şekilde kişilerin üzerinde bulunması zorunludur. Mesul müdür veya uygulayıcının işten 

ayrılması veya iş değiştirmesi durumunda verilen kimlik kartı tutanak karşılığı Müdürlüğe teslim 

edilir. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir iş yerine ait şube niteliğinde ikinci bir yer açılmak 

istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 6 ncı maddede belirtilen evraklar ile 

başvuru tekrarlanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personel ve Fiziki Altyapı Standartları 

Mesul müdür 

MADDE 8 – (1) İş yeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur. Mesul 

müdür sadece bir iş yerinde mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdürlük için hekim, 

veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün 

teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora 

diplomasına sahip olunması zorunludur. İş yeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı 

haiz ise kendisi de mesul müdürlük yapabilir.  
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Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak 

sertifika almak zorundadır. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları 

ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği 

alt yapı olanaklarının sağlanmasından iş yeri sahipleri de bizzat sorumludur. 

(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır: 

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 

b) İşleyişte tanımlanmış altyapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini 

sağlamak. 

c) İş yerinin işleyişinde altyapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu 

Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek. 

ç) Görevine son verilen veya ayrılan personele ilişkin bilgileri en geç bir hafta içerisinde 

Müdürlüğe bildirmek. 

d) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini 

sağlamak. 

e) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli 

iç denetimleri yürütmek. 

f) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak. 

g) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak. 

ğ) İş yerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek. 

h) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak. 

ı) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek. 

i) Biyosidal uygulamalarını uygulama yapılmadan önce elektronik ortamda bildirmek. 

j) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, 

gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan bir iş günü öncesinden Ek-10’da yer alan Başka Bir 

İlde Yapılacak Biyosidal Ürün Uygulama Bildirim Formunu elektronik ortamda bildirmek, mücbir 

sebeple elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda bir dilekçeyle bildirmek. 

(3) Mesul müdür, iş yerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve 

Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. 

(4) Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi 

durumlarında işletme sahibi tarafından en geç 48 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış 

tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait iş sözleşmesi ile birlikte Müdürlüğe 

müracaat yapılır. Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde iş yeri Müdürlük 

tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler içinde ekip 

sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe 

bildirilir. Aynı şekilde mesul müdürün aynı yıl içerisinde hastalık izni hariç bir ayı geçmemek üzere 

yıllık veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip sorumlularından bir tanesi mesul 

müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir. 

 

 

 

 

Ekip sorumluları 

MADDE 9 – (1) Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak; 

a) Tıbbi teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim almış sağlık memuru, 

hemşire, kimya teknikeri, kimya teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, 

laboratuvar teknikeri, laboratuvar teknisyeni, ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni, çevre sağlığı 

teknikeri, çevre sağlığı teknisyeni, gıda teknikeri, gıda teknisyeni olup uygulayıcı sertifikasına sahip 

olanlardan, 

b) En az lise mezunu olup biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip ve 3 yıl uygulama 

tecrübesi olanlardan, 
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c) 8 inci maddede mesul müdür olabileceği belirtilen meslek mensuplarından mesul müdür veya 

uygulayıcı sertifikalarından birine sahip olanlardan,birinin bulunması zorunludur. 

(2) Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir. 

(3) Ekip sorumlusu; 

a) Uygulama faaliyeti için gerekli hazırlıkların yapılması ve her türlü güvenlik tedbirinin 

alınmasından, 

b) Atıkların düzenli toplanmasından, 

c) Yapılan her uygulama için Ek-1’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu tanzim 

ederek bir nüshasını uygulama yapılan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden, 

ç) İşleyişte görülen aksaklıkları ve uygulamada oluşabilecek kazaları, zehirlenmeleri mesul 

müdüre ve en yakın sağlık kuruluşuna bildirmekten,sorumludur. 

Uygulayıcı personel 

MADDE 10 – (1) Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, 17 nci maddede belirtilen hususlara 

aykırı olmayan ve 18 inci maddede belirtilen sağlık raporuna sahip olup Bakanlıkça belirlenen 

eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur. Sertifika eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlığın 

uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca düzenlenir. 

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel iş esnasında amacına 

ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. 

Bina durumu 

MADDE 11 – (1) İş yeri, asgari 50 m2 kapalı alana sahip betonarme binalarda kurulur, bina 

ahşap ise müstakil bina olması zorunludur. İş yeri zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve 

kolayca temizlenebilir/yıkanabilir özellikte döşenir. Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana 

kadar beton, alçıpan, sunta-lam ve benzeri malzemelerle yapılır. 

(2) İş yeri binasında ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri alınır. 

(3) Mesken olarak kullanılan binalarda biyosidal ürün uygulama iş yeri açılamaz. Ancak 

mesken sakinlerinin kullandığı bina girişinden bağımsız bir girişinin olması durumunda, mesken 

sakinlerinden muvafakat alınması ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olması halinde biyosidal ürün 

uygulama iş yeri açılabilir. 

(4) İş yerinin bürosu ayrı yerde olabilir. Bu durumda, büroda ürün ve uygulama ile ilgili araç 

gereç ve malzeme bulundurulamaz. 

(5) İş yerinde; 

a) Kesintisiz akacak şekilde sıcak ve soğuk su sisteminin olması, 

b) Merkezi veya lokal olarak uygun bir sistemle ısıtılması alevli veya elektrikli ısıtma 

sisteminin bulundurulmaması, 

c) Kimyasalların bulunduğu oda ve depoda sıcaklığın 25±2 0C olması, 

ç) İş yerinin pencereleri zeminden yüksekte yer alacak şekilde planlanması, bunun mümkün 

olmadığı durumlarda mekanik havalandırma sistemi ile sürekli havalandırılması, 

d) İş yerinin tüm mekanlarının amacına uygun aydınlatılması,zorunludur. 

Bulundurulması zorunlu asgari birimler 

MADDE 12 – (1) İş yerinde; 

a) Ürün hazırlama odasından bağımsız büro, 

b) Biyosidal ürün ve malzeme deposu, 

c) Çalışanlar için soyunma odası, 

ç) Erkek ve kadın için tuvalet ve duş, 

d) Malzeme temizleme ve ürün hazırlık odası, 

e) Arşiv odası veya dolabı,bulunması zorunludur. 

(2) İzin/bildirim belgesi alındıktan sonra binada yapılan esasa ilişkin değişiklikler 15 iş günü 

içerisinde Müdürlüğe bildirilir. 

Alet, cihaz ve gereçler 

MADDE 13 – (1) Uygulama izni/bildirimi verilebilmesi için bir iş yerinde Ek-4’te belirtilen 

alet, cihaz ve gereçlerin bulunması zorunludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları 

Her ekip için ilkyardım çantası zorunluluğu 

MADDE 14 – (1) Kaza ve zehirlenmelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin kullandığı 

biyosidal ürünlere göre, acil durumlarda sağlık personeline verilmek üzere spesifik antidotlar ile 

gerekli diğer ilkyardım malzemesi bulunan ilkyardım çantasını temin etmekten, kullanılan veya miadı 

dolanların ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin kullanımına ait detaylı talimatların hazırlanarak 

ekiplere dağıtımından mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı sorumludur. 

Kaza ve zehirlenmelerde sorumluluk 

MADDE 15 – (1) Her ekip göreve giderken, kaza ve zehirlenmelerde kullanılmak üzere 

ilkyardım çantasını beraberinde götürmek zorundadır. Kaza ve zehirlenmelere karşı gerekli 

tedbirlerin aldırılmasından herhangi bir kaza ve zehirlenme halinde ilkyardımın yaptırılmasından ve 

bir tedavi kuruluşuna sevkinden ekip sorumlusu, mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı sorumludur. 

Ruhsatlı ürünlerin kullanılması 

MADDE 16 – (1) Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürünlerin 

Bakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun izinsiz 

ürünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçla kullanılamaz. Ürünlerin muhafazasında ve 

taşınmasında beşeri ilaç veya zirai mücadele ürünlerinin kapları ve ambalajları kullanılamaz. 

(2) İş yeri, kullanılan ürünlere ait ürün güvenlik bilgi formlarını bulundurmak zorundadır. 

Çalışma süresi ve şartları 

MADDE 17 – (1) Ürün hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından 

küçükler, işitme ve görme engelli olanlar, ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar, uyuşturucu bağımlısı 

veya alkolik olduğu sağlık raporuyla sabit kişiler çalıştırılamaz. Fiilen ürün hazırlama ve uygulama 

işlerinde çalışanlar, günde devamlı olarak 3, toplam 6 saatten fazla çalıştırılamazlar. Ara dinlenme, 

yolda geçen süreler ve benzeri durumlar fiili ürün hazırlama ve uygulama sürelerinden sayılmaz. 

Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve kişisel koruyucu donanımların amacına ve talimatına uygun 

olarak kullanılması zorunludur. Ürün hazırlama ve uygulama anında herhangi bir şey yenilmesi ve 

içilmesi yasaktır. 

Çalışanların sağlık kontrolleri 

MADDE 18 – (1) Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar işe başlamadan önce 

sağlık raporu alırlar. Rapor alındığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamında olan iş yerleri 

değişikliklerinde bir yıl geçerli sayılır. 

(2) Raporda kişinin astım, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjik hastalıklar, cilt 

hastalıkları ve nörolojik hastalıklarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, kanda cholinesteras 

enzim seviyesi ölçümü ve diğer sağlık kontrollerinin yapılarak bu işe uygun olduğunun belirlenmesi 

zorunludur. 

(3) Çalışanın bu işte çalıştığı sürece on iki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek 

nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi gereklidir. 

Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda anormal nörolojik belirtiler gösteren ve/veya cholinesteras 

enzim seviyesi normal sınırlar haricinde bulunan çalışan; gerekli tedavisi yapılıp sağlığına kavuşana 

kadar ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz. 

 

İşyerinde tutulacak kayıt ve raporlar 

MADDE 19 – (1) İş yerinde, mesul müdür, ekip sorumlusu ile ürün hazırlama ve uygulama işlerinde 

çalışan işçiler için ayrı ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleşmeli personel için sözleşme sureti 

ve unvanlarını gösterir belge ile dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti,işçilerin bu işte 

çalışmasında sakınca olmadığına dair göreve başlamadan önce iş yeri hekiminden alacakları sağlık 

raporu ve periyodik sağlık kontrollerine ait raporlar muhafaza edilecektir. Ayrıca uygulama yapılan 

yerler, uygulama tarihleri, kullanılan ürünler uygulamayı yapanlar, varsa meydana gelen kaza ve 

zehirlenmeler ile ilgili Ek-1’de belirtilen form doldurularak ayrı bir dosyada muhafaza edilir ve 

istenildiğinde denetim elemanlarının incelemesine açık tutulur. 
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İşi bırakanların durumu bildirmesi 

MADDE 20 – (1) Uygulama izni alıp da herhangi bir nedenle işi bırakan iş yeri sahibi bir ay 

içinde durumu Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu iş yerinin izni iptal edilir ve elektronik 

ortamda gerekli değişiklik yapılır. 

Uygulama yasakları 

MADDE 21 – (1) Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama ile 

sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekli tedbirler alınması kaydıyla 

bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilir. Olağanüstü 

durumlarda Bakanlıktan izin alınarak havadan uygulama yapılabilir. Ayrıca mahalli idarelerin talebi 

doğrultusunda meskûn mahal dışında karadan ve bot benzeri suda giden araçlarla ulaşılamayan 

bataklık gibi yerlere, yükseklik sınırı canlı yüzeylerden 5 metreyi geçmemesi, kullanılacak ürünün 

biyolojik larvasit olması, uygulamanın yapılacağı yer ve zaman için özel değerlendirme yapılarak her 

seferinde Müdürlükten özel izin alınması kaydıyla havadan uygulama yapılabilir. 

(2) Başka bir ilde geçici olarak, aynı ay içerisinde beş günden fazla uygulama yapılamaz. Beş 

günden fazla uygulama yapılmak istenilmesi halinde uygulama yapılan ilde şube açılması zorunludur. 

Ancak iş yerinin bulunduğu ile sınır olan illerde yapılacak günübirlik uygulamalarda bu şart aranmaz. 

(3) Açık alan karasinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği sabah erken 

saatlerde, sivrisinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği gün batımından sonra 

uygulanması zorunludur. 

(4) Uygulama yapılacak mahalde uygulama yapılmadan önce halkın gerekli tedbirleri 

alabilmesi amacıyla duyuru yapılması gerekmektedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

İznin geçerliliğini kaybetmesi 

MADDE 22 – (1) Verilen izin belgesi; üzerinde yazılı iş yeri ve şahıs için geçerlidir. Bunlardan 

herhangi birinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder. Bu durumlarda; 

a) İş yerinin değişmesi halinde yeni iş yeri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınarak izin 

belgesinde gerekli düzeltmenin yaptırılması için müdürlüğe başvurulur. 

b) İzin belgesinde yazılı şahsın aynı yerde, aynı işi yapmak ve aynı personelle çalışmak üzere 

işi devretmesi halinde, işi devir alan şahıs devir işlemine ait belgeler ve taahhütname ile beraber 

Müdürlüğe müracaat ederek izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını talep eder. 

c) İş yerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine ait belge 

ve taahhütnameye ilave olarak mesul müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek 

belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği, ekip sorumlusu sözleşmesi ile diplomasının veya yerine 

geçebilecek belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği ile müdürlüğe başvurur. 

ç) İş yerinin konumu, sahibi, yapılan iş ve cadde veya sokak isminin veya bina numarasının 

değişmesi gibi nedenlerle adresinde bir değişiklik olması halinde değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler 

ile beraber, gerekli düzeltmeyi yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değişiklik tarihinden itibaren 

en geç 15 gün içinde bu başvuruların dilekçe ile yapılması, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerin 6 

ncı maddeye uygun olması ve izin belgesinin aslının da dilekçeye eklenmesi gerekir. 

    İzin/bildirim belgesinin kaybolması veya tahrip olması 

MADDE 23 – (1) İzin/bildirim belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve 

yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden izin belgesi alınması gerekir.  

Bunun için izin belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde 

ise bozulan izin/bildirim belgesinin bir dilekçeye eklenerek müdürlüğe başvurulması gerekir. Bu  

durumda müdürlükçe yeniden, eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak izin/bildirim belgesi 

tanzim edilir. 

Denetim 

MADDE 24 – (1) Uygulama izni/bildirimi alanların iş yerleri, belediyeler, kamu kurum ve 

kuruluşları ve bunların saha uygulama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır. 
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Uygulama izni alan iş yerleri, belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma 

görev ve yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları Müdürlükçe 

ikisi iş yeri ve ikisi de saha olmak üzere yılda en az dört defa denetlenir. Sağlık teşkilatınca 

görevlendirilen denetim ekipleri iş yerini, uygulama ekiplerini, kullandıkları alet, cihaz ve gereçleri, 

uygulama işlemlerini denetleyebilir, gerekli gördüklerinde kullanılan ürünlerden numune alabilirler. 

İş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumluları denetimlerde gerekli kolaylığı göstermek ve yapılan 

uyarılara uymak zorundadırlar. Yapılan denetimde, uygulamanın usulüne uygun yapılmadığının veya 

yapılan uyarılara uyulmadığının tespit edilmesi halinde denetim ekibi uygulama faaliyetini anında ve 

en çok 48 saat süre ile durdurmaya yetkilidir. Ancak bu kararın en geç 48 saat içinde müdürlük 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile faaliyeti durdurma süresi, eksikliklerin 

tamamlanıp halk sağlığına zararsız hale getirilinceye kadar uzatılabilir. 

İznin iptal edilmesi 

MADDE 25 – (1) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine veya 

sağlık teşkilatının düzenleme ve yasaklarının aksine hareket edenler yazılı olarak ikaz edilir. İkaza 

rağmen durumunu düzeltmeyen veya direktiflere uymamakta ısrar edenlerin izinleri, müdürlük 

tarafından en az 6 ay olmak üzere geçici veya kesin olarak iptal edilir. Ayrıca sorumlular hakkında 

yasal işlem yapılır. İznin iptal edilmesi durumunda Elektronik ortamda gerekli düzenleme yapılır. 

(2) Mesul müdürün ekip sorumlusunun ve/veya uygulayıcı personelin faaliyet alanına 

bakılmaksızın birden fazla iş yerinde çalıştığı veya işinin başında fiilen bulunmadığı, yanlış ve 

yanıltıcı bilgi vererek veya ilgili mevzuata karşı hile yaparak veya muvazaa yoluyla iş yerinin faaliyet 

gösterdiğinin tespiti halinde iş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumlusu yazılı olarak uyarılır. 

(3) Ayrıca, mesul müdürün görevindeki ihmal ve ihlalin sebebi, iş yerindeki işlerin ve sunulan 

hizmetin gerektirdiği altyapı olanaklarının giderilmemesinden kaynaklanıyor ise, uyarı iş yeri 

sahiplerine yapılır. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan iş yerinin ve/veya bir takvim yılı 

içerisinde üç kere uyarı alan personeli görevden almayan iş yerinin Biyosidal Ürün Uygulama İzin 

Belgesi iptal edilir. Ayrıca firmanın kayıtlı olduğu il sınırları içerisinde iş yeri sahibine iki yıl süreyle 

izin verilmez. 

(4) 11 inci, 14 üncü, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen gereklerin ihmal 

ve ihlal edilmesi durumunda, iş yerine uyarı yapılarak on beş (15) gün süre verilir. Süre sonunda 

yapılan denetimde, uyarıya sebep olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmemesi durumunda, iş yeri 

bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyeti durdurulur. Bu hususta 

Müdürlük tarafından alınan kararın iş yerine tebliğ edilmesi yeterlidir. 

(5) Yapılan denetimlerde bir yıl veya daha fazla süre boyunca faaliyet göstermediği tespit edilen 

iş yerlerinin izinleri iptal edilir. 

(6) Mesul müdürün, 8 inci maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi ve/veya bu 

maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda mesul müdürlük 

sertifikası iptal edilir ve iki yıl süreyle mesul müdürlük ve uygulayıcı sertifikası verilmez. 

 

(7) Ekip sorumlusunun, 9 uncu maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi ve/veya bu 

maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda uygulayıcı sertifikası 

iptal edilir ve iki yıl süreyle uygulayıcı sertifikası verilmez. 

(8) Bu Yönetmelik hükmünce verilen bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak 

şekilde değiştiren veya kullanan uygulayıcı, ekip sorumlusu veya mesul müdürün belgesi iptal edilir 

ve bir daha kendi adına bu belge düzenlenmez. 

(9) Bu madde kapsamında sorumlular hakkında idari yaptırımların uygulanması, 24/4/1930 

tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca ayrıca işlem 

yapılmasına engel teşkil etmez. 
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İzinsiz olarak faaliyet gösterenler 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gösterenler 

veya 22 nci maddede belirtilen nedenlerle, iznin geçerliliğini kaybettiği halde süresi içinde 

müracaatlarını yaparak izin belgesinde gerekli düzeltme yapılmadan faaliyette bulunan iş yerleri 

kapatılarak faaliyetleri durdurulur. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden şahıs veya firmaların her bir 

tespiti halinde ayrı ayrı olmak üzere 1593 sayılı Kanunun 282 nci maddesine göre idari para cezası 

uygulanır. Aynı zamanda sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır. 

Eğitimler 

MADDE 27 – (1) Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak 

mesul müdür ve uygulayıcı eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir. 

(2) Mesul müdür eğitimi beş günden az, on günden çok olmamak üzere Ek-8’de yer alan 

Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdür Eğitimi Temel İçeriğine göre asgari kırk saat olarak 

Bakanlık tarafından düzenlenir veya Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda 

kurum/kuruluşlara düzenlettirilir. 

(3) Mesul müdür olmak isteyenler ekinde diploma fotokopisinin yer aldığı dilekçe ile Bakanlığa 

başvurur. Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Eğitim almaya hak kazanan 

adaylar eğitim yerinde ilgililere teslim edilmek üzere yanlarında onaylı diploma fotokopisi, iki adet 

fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve mesul müdürlük eğitimi kurs kayıt ücreti 

yatırıldığına dair para makbuzunun aslını getirir. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı 

olanlara Bakanlık tarafından Ek-9’da yer alan Mesul Müdürlük Sertifikası düzenlenir. 

(4) Uygulayıcı eğitimi asgari üç günde verilmek üzere asgari yirmi dört ders saati olarak 

Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından düzenlenir. 

(5) Mesul Müdür Sertifikasına sahip kişinin ayrıca uygulayıcı eğitimi almasına gerek yoktur. 

(6) Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen Müdürlük, en az lisans mezunu 4 eğitimciden oluşan 

eğitimcilerin unvan ve verecekleri eğitim konularını belirten bir yazı ile Bakanlığa başvuruda 

bulunur. Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen ilgili meslek kuruluşu ve üniversiteler, biyosidal ürün 

mesul müdür sertifikasına sahip en az lisans mezunu 4 eğitimciden oluşan eğitimcilerin unvan ve 

verecekleri eğitim konularını belirten bir dilekçe ile Müdürlüğe başvuruda bulunur. Müdürlük bu 

başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlığa gönderir. Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen 

başvurulara, iki yıl süre ile Ek-5’te yer alan Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki 

Belgesi düzenlenir. 

(7) Uygulayıcı olmak için en az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Uygulayıcı olmak isteyenler 

Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler 

eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara yetkili kurum ve kuruluşlarca 

hazırlanan ve Müdürlükçe onaylanan Ek-6’da yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası 

düzenlenir. Uygulayıcı eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 

Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim, Ek-7’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Temel 

İçeriğindeki dersleri kapsar. 

(8) Müdürlükçe onaylanan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının Müdürlük tarafından 

elektronik ortamda girişlerinin yapılması zorunludur. 

(9) Uygulayıcı eğitimi düzenleme yetkisi alan kurum ve kuruluşlar, en az beş gün önce eğitim 

yapacakları ilin Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli izni almak koşuluyla, bulunduğu ilin dışında 

eğitim verebilir. 

(10) Eğitim programlarına devam edilmesi esastır. Üç ve daha fazla derse katılmayan adayın 

eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz. 

(11) Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yirmi beş soru sorulur. Eğitim programına katılan 

adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim yerinde yapılacak sınavda 100 tam puan  

üzerinden 70 ve üzeri puan alması zorunludur. Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde 

bulunan adayların sınavı iptal edilerek başarısız sayılır. 
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(12) Sınavda başarısız olan veya sınavı iptal edilen katılımcının bunu takiben daha sonra 

yapılacak eğitimlerin sonundaki iki sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara katılmayan veya 

başarısız olanların sertifika talep etmeleri halinde yeniden eğitime katılmaları zorunludur. 

(13) Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahiplerinin, 

yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak 

sertifikaları yenilenir. 

(14) Sertifikanın herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara 

neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden sertifika alınması gerekir. Bunun için sertifikanın 

kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde ise bozulan sertifikanın, iki 

adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve sertifika yenileme ücretiyle birlikte 

bir dilekçeye eklenerek mesul müdür sertifikası için Genel Müdürlüğe, biyosidal ürün uygulayıcı 

sertifikası için Müdürlüğe başvurulması gerekir. Uygun olması halinde yeniden sertifika düzenlenir. 

Düzenleme yetkisi 

MADDE 28 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik alt 

düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 

(2) Bu Yönetmelik doğrultusunda; uluslararası giriş çıkış yapan hava, kara ve deniz araçlarının 

gümrük alanlarında alınacak tedbirler ve işlemlerin usul ve esasları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğünün çıkaracağı yönerge ile belirlenir. 

Yaptırım 

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 1593 sayılı 

Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyete geçmiş iş yerlerinin, bu 

Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içinde 11 inci ve 12 nci maddelere uygun hale getirilmeleri 

zorunludur. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce mesul müdür sertifikası almış kişilerin kazanılmış 

hakları saklıdır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 – (1) 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal 

Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

Ek- 1 
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BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU 

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER 

Uygulamayı yapan firma adı  

Açık adresi  

Mesul müdür   

Uygulayıcı/lar adı, soyadı  

Telefon/faks numarası  

Müdürlük izin tarih ve sayısı  

Ekip sorumlusu  

KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNE AİT BİLGİLER 

Ürünün ticari adı, ruhsat tarih ve sayısı  

Ürünün uygulama şekli  

Ürünün aktif maddesi  

Ürünün antidotu  

Ürünün ambalajının miktarı (kg/litre)  

UYGULAMA YAPILAN YER HAKKINDA BİLGİLER 

Uygulama yapılan yerin açık adresi  

Uygulama yapılan hedef zararlı türü/adı  

Uygulama tarihi, başlangıç ve bitiş saati  

Mesken/işyeri ve benzeri  

Mesken ise daire sayısı  

Uygulama yapılan yerin alanı  

Alınan güvenlik önlemleri, yapılan öneri ve 

uyarılar 

 

Ekip Sorumlusu 

İmza 

Uygulama Yapılan Yerin 

Sorumlusu/Yetkilisi-İmza 

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 

MERKEZİNİN (UZEM) 114 VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN 112 NOLU TELEFONUNU 

ARAYINIZ. Bu form iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası uygulama yapılan yerin 

yetkililerine/sahibine verilmesi zorunludur 

Ek- 2  
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BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN/BİLDİRİM BELGESİ 

 

  

 

 

 

T.C. 

................................... VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Belge No:                                 Tarih: 

  

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN/ BİLDİRİM BELGESİ 

   

                 KURULUŞUN 

ADI    : 

ADRESİ ve TEL   : 

SAHİBİ (SAHİPLERİ) 

ADI ve SOYADI   : 

ÇALIŞMA SAATLERİ   : 

UYGULAMA YAPILACAK  

BİYOSİDAL ÜRÜN GRUPLARI : 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen Biyosidal Ürün Uygulama kuruluşunun Biyosidal 

Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermesi 

uygun görülmüştür. 

 

                                                                                                                                                                     

Vali a.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

İl Sağlık Müdürü 

 

 

  

Fotoğraf 
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Ek- 3 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 

 

T.C. 

................................... VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

  

Belge 

No:                                                                                                                                                                             

 Tarih: 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 

 

MESUL MÜDÜRÜN          

ADI ve SOYADI  : 

UNVANI   : 

T.C. NO   : 

BABA ADI  : 

DOĞUM TARİHİ  : 

Mezun Olduğu Fakülte : 

Mezuniyet Tarihi  : 

Diploma No  : 

 GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN 

ADI                   :                                                 

ADRESİ                                    :                                          

Yukarıda açık kimliği yazılı olan ......................................’nun Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında mesul müdürlük görevini yürütmesi uygun 

görülmüştür. 

Vali a.                                                                                                                                                                                            

İl Sağlık Müdürü 

  

 

Fotoğraf 
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Ek- 4 
İŞ YERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ 

1 – İş yerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Alet ve Cihaz 

Alet ve Cihaz Adı Miktarı 

Pulverizatör 1 adet 

ULV cihazı 1 adet 

Sıcak su sistemi (Banyo bölümüne bağlı) 1 adet 

Çamaşır makinesi 1 adet 

Kilitli dolap 1 adet 

Telefon 1 adet 

Not: Haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapılmayan iş yerlerinde pulverizatör ve ULV 

cihazının bulundurulması zorunlu değildir.  Bu işyerlerinde ürünlerin kullanılmasına yönelik uygun 

püskürtücü/sisleyici/dozlayıcı bulundurulur. 

2 - İş yerlerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Malzeme 

Malzeme Adı Miktarı 

İlkyardım dolabı 1 adet 

Yangın söndürücüsü 1 adet 

Kullanılacak kimyasalla uygun Antidotlar Ekip üyesi kadar 

Koruyucu elbise Ekip üyesi kadar 

Eldiven Ekip üyesi kadar 

Baret  Ekip üyesi kadar 

Çizme Ekip üyesi kadar 

Koruyucu gözlük Ekip üyesi kadar 

Gaz maskesi Ekip üyesi kadar 

Toz maskesi Ekip üyesi kadar 

İlk yardım çantası Ekip sayısı kadar 

Terazi  1 adet 

El feneri 2 adet 

Mezür ölçülü silindir 1 adet 

Malzeme çantası 1 adet 

Kova 1 adet 

Süzgeç 1 adet 
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Ek- 5 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ 

  

 

 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

Belge No:                                                                 

Tarih: 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ  

DÜZENLEME YETKİ BELGESİ 

 

 

KURULUŞUN 

ADI/ÜNVANI  : 

ADRESİ ve TEL  : 

SORUMLUSU 

ADI ve SOYADI  : 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluş, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında ..…………………………….. sorumluluğunda 

biyosidal ürün uygulama eğitimi düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir.    

 

Bakan a. 

Genel Müdür 
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Ek- 6 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKAS 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

T.C. 

................................... VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

  

 

 

Sertifika No:                                                                                         

Tarih: 

Eğitimi Veren Kurum/Kuruluş: 

Sertifika Geçerlilik Tarihi: 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI 

  

          

  

T.C. KİMLİK NO : 

  

ADI ve SOYADI   : 

 

BABA ADI : 

   

DOĞUM TARİHİ : 

  

      

   

Yukarıda açık kimliği yazılı olan ....................................................., …/…/20…-

…/…/20 …  tarihleri arasında Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik kapsamında düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimini başarı ile 

tamamladığından Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olarak çalışması uygun görülmüştür.         

 

                                                                                                                                                 

Vali a. 

İl Sağlık Müdürü 

 

 Fotoğraf 
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Ek- 7 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI  EĞİTİMİ TEMEL İÇERİĞİ 

 Dersin adı Teorik  Uygulama  

A-Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma 

Teknikleri 

2 1 

Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve 

Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım 
1 1 

Biyosidal ürünlerin etkileri 

A- Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler 

         Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda  

kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 

İçme suyu dezenfektanları 

B- Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal 

ürünler  

        Rodentisitler  

        Ev sinekleri  

        Larvasitler  

        Sivrisinekler  

        Tatarcıklar  

        Hamamböceği  

        Kene  

        Diğer Halk Sağlığı Zararlıları  

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Uygulama Araçları 1 4 

Biyosidal Ürün Etiketleri ve Ürün Tipleri 1  

Kronik Zehirlenmeler 1  

Toplam               24 ders saati 
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Ek- 8 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ TEMEL İÇERİĞİ 

 

Dersin adı Teorik Uygulama 

Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma 

Teknikleri 

2  

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 
1  

Biyosidal Ürünlerin Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri            2  

Biyosidal Ürün Etiketleri ve Ürün Tipleri 1  

Pestisit Formülasyonları 1  

Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması ve 

Ambalajlanması 

1  

Toksikolojide Genel Kavramlar 2  

Biyosidal Ürünlerin Kapalı Alan Uygulamaları 2  

Doz Hesaplama ve Kalibrasyon 1  

Biyosidal Ürünlerden Kaynaklanan Atıkların 

Yönetimi 

1  

Kronik Zehirlenmeler 1  

Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve 

Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım 

1  

Genel Mikrobiyoloji 

Bakteri 

Virus 

Mantar 

Protozoolar 

2 

 

Genel Entomoloji 2  

B
iy

o
si

d
al

 ü
rü

n
le

ri
n

 e
tk

il
er

i 

A-Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal 

Ürünler 

Ürün Tiplerine göre dezenfektan 

uygulamaları 

4  

B- Haşere Kontrolü için Kullanılan 

Biyosidal Ürünler  

Rodentisitler 

Ev sinekleri  

Larvasitler  

Sivrisinekler  

Tatarcıklar  

Hamamböceği  

 Kene  

Diğer Halk Sağlığı Zararlıları  

 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Uygulama Araçları 2 6 

Sınav 1  

                                 

Toplam 

                                                                                            42 saat 
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Ek- 9 

MESUL MÜDÜR SERTİFİKASI 

 

 

 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

 

 

 

 

MESUL MÜDÜR SERTİFİKASI 

 

 

 

 

Belge No: 

 

Sertifika geçerlilik tarihi: 

 

 

T.C. KİMLİK NO : 

  

ADI ve SOYADI   : 

 

DOĞUM TARİHİ : 

  

MESLEĞİ  : 

  

       

    

                   Yukarıda kimliği yazılı olan ....................................................., Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü  tarafından …/…/20…-…/…/20 …  tarihleri arasında, Biyosidal Ürünlerin Kullanım 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen mesul müdür eğitimini başarı ile 

tamamlamıştır.  

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

Bakan a. 

                                                                                                                                                                

Genel Müdür 

 

 

 

  Fotoğraf 
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Ek- 10 

BAŞKA BİR İLDE YAPILACAK BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA BİLDİRİM FORMU 

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER 

Uygulamayı yapan firma adı  

Açık adresi  

Mesul müdür   

Uygulayıcı/lar adı, soyadı  

Telefon/faks numarası  

Müdürlük izin tarih ve sayısı  

Ekip sorumlusu  

 

UYGULAMA YAPILACAK YER HAKKINDA BİLGİLER 

Uygulama yapılacak yerin açık adresi  

Uygulama tarihi, saati  

Mesken/işyeri ve benzeri  

Mesken ise daire sayısı  

Uygulama yapılacak yerin alanı  

                      Ekip Sorumlusu 

                             İmza 

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 

MERKEZİNİN (UZEM) 114 VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN 112 NOLU TELEFONUNU 

ARAYINIZ. 

 

 Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, gidilen 

ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan iki iş günü öncesinden bu formun eksiksiz olarak doldurulup 

dilekçe ekinde verilmesi zorunludur. 
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Ek- 11 

MESUL MÜDÜR KİMLİK KARTI 

 

T.C. 

................................... VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

  

Mesul Müdür Sertifikası 

Belge 

No:                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    

Tarih: 

MESUL MÜDÜR KİMLİK KARTI 

 

 

 

MESUL MÜDÜRÜN          

ADI ve SOYADI  : 

T.C. NO   : 

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN 

ADI                :                                                 

ADRESİ               :                                          

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun Biyosidal Ürünlerin 

Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik kartı. 

 

 

 

Vali a. 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 

 

  Fotoğraf 
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Ek- 12 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI KİMLİK KARTI 

 

T.C. 

................................... VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

  

Uygulayıcı Sertifikası 

Belge No:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Tarih 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI KİMLİK KARTI 

 

UYGULAYICININ          

ADI ve SOYADI  : 

T.C. NO   : 

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN 

ADI                :                                                 

ADRESİ               :                                          

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun Biyosidal Ürünlerin 

Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik kartı. 

 

 

Vali a. 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

Ek- 13 

 

 

 

                                                     SAHA DENETİM FORMU 

 

Denetim Yapan Kurum:                                                                                                                                                                                                             

Tarih:  

Saat:  

Denetim Türü:  

 

FİRMAYA /KURUMA/KURULUŞA AİT BİLGİLER                                             

Firma Bilgileri  

 

Fotoğraf 

 

Fotoğraf 

 

Fotoğraf 
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UYGULAMA ESNASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

 

Malzeme Adı Miktarı Durumu Açıklama 

Yangın Söndürücü    

Kullanılacak Kimyasala uygun 

Antidotlar 

   

Koruyucu elbise    

Eldiven    

Baret    

Çizme    

Koruyucu Gözlük    

Gaz Maskesi    

Toz Maskesi    

İlk Yardım Çantası    

Terazi    

El Feneri    

DENETİM SORULARI 

Canlı hayvanlar, gıda ürünleri ve malzemelerin uygulamadan 

etkilenmeyecek şekilde önlem alınmış mı? 

 

Uygulama Yapılan Cihaz Uygun mu?  

Fiziksel tedbirler ve uygulama konusunda uygulama yapılan yer 

sahibine bilgilendirme yapılmış mı? 

 

Uygulamaya Müdürlüğe Bildirilen Araçla mı Gidilmiş?  

Firma bildirimde kullanacağını belirttiği ürünü kullandığını 

Taahhüt ediyor mu? 

 

DENETİM SONUÇ: 

Denetçiler ................................................................................................................................ :                                                                                                                                                   

Ekip sorumlusu /Mesul Müdür 

  

 AÇIKLAMA:  
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DEZENFEKTANLAR VE UYGULAMALARI 

Çev. Müh. Hacı DENİZ 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı  

 

DEZENFEKSİYON 

Cansız ortamda bulunan hastalık yapıcı (patojen) tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. 

Tam bir dezenfeksiyon için;  ortamdaki sporlu bakteriler hariç diğer tüm patojen mikroorganizmanın 

ölmesi ve virüslerin aktivasyonlarının engellenmesi gerekmektedir. 

 Antisepsi: Özellikle vücudun yüzeysel doku (deri, mukoza) ve lezyonlarında (yara vb.) 

bulunan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi için yapılan işlemdir. Kullanılan ürünlere 

de antiseptik denilmektedir. Dezenfeksiyonun dokulara uygulanmasıdır. 

 Sepsis: Zararlı mikroorganizmaların canlı dokuda üreyerek dokuyu istila etmesi. 

 Asepsis: Canlı dokuda enfeksiyon yapan mikroorganizmaların bulunmaması,  

 Sterilizasyon; Herhangi bir cismin veya maddede bulunan tüm mikroorganizmaların her türlü 

canlı şekillerinden, tamamen temizlenmesi, öldürülmesi işlemidir.  

Antiseptikler genellikle dezenfektanlar kadar dokuyu tahriş etmezler ve onlar kadar toksik 

değildirler.  Ayrıca; Ürün tipi 1 insan hijyenine yönelik kullanıldığından iritasyon testleri 

sonucunda izinlendirilirler. 

 Dekontaminasyon; Nesnelerden ve canlı dokulardan patojen mikroorganizmaların 

dezenfeksiyon, sterilizasyon, temizlik ve/veya antisepsi ile uzaklaştırılması işlemine 

dekontaminasyon denir. 

Bir dezenfektanın mikroorganizma üzerine etkisi;  

- Aktif  maddenin yoğunluğu,  

- Aktif maddenin yapısı,  

- Etkileme süresi,  

- Ortamdaki organik madde durumuna göre değişir. 

 

DEZENFEKTANIN ETKİNLİĞİ  

Kullanılacak yere bağlı faktörler 

 Yüzeyin  Yapısı, 

 Yüzeyin temizliği, 

 Yüzeydeki organik madde yükü, 

 İnorganik  madde yükü, 

 Dezenfektana bağlı faktörler 

 Dezenfektanın konsantrasyonu, 

 Objeyle  temas süresi, 

Ortama bağlı faktörler 

 Ortamın sıcaklığı,  

 Nem düzeyi,  

 pH 

Mikroorganizmaya bağlı faktörler 

 Mikrobiyal kontaminasyon tipi,  

 Yoğunluğu, 

İdeal Dezenfektan 

 Etki spektrumu geniş ve dirençli olmalı, 

 Zararlı, toksik olmamalı, 
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 Mikroorganizmaya kolayca nüfuz etmeli, 

 Kullanıldığı yüzey-nesnelere zarar vermemeli, 

 Stabil-dayanıklı olmalı, 

 Kolayca hazırlanabilmeli ve kullanılabilmeli, 

İdeal bir antiseptik, mikroorganizmalara etki gösterirken; 

 Deriyi, vücut dokularını ve hücrelerini tahrip etmemeli, 

 Mikroorganizmaların üremesini engellemelidir. 

 

KULLANIM ALANLARINA GÖRE 

DEZENFEKTANLAR

  

1-Alet dezenfektanları,  

2-Yüzey dezenfektanları 

3-Antiseptikler olarak 3 grupta toplanabilir. 

1. Alet Dezenfektanları 

Hastanede kullanılan araç ve gereçler infeksiyona yol acabilme riskleri dikkate alınarak kritik, yarı 

kritik ve kritik olmayan şeklinde sınıflara ayrılır.  

 Kritik malzemeler: Steril vücut kısımlarına veya damar sistemine giren malzemelerdir.  Çok 

az sayıda da olsa herhangi bir mikroorganizma içermeleri halinde yüksek risk oluşturur.  Bu 

nedenle kullanılabilmeleri  için steril olmaları şarttır. 

 Yarı kritik malzemeler: Mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş ciltle temas eden malzemelerdir. 

Bunlarda az sayıda bakteri sporu kalsa bile ciddi bir risk oluşturmaz. 

2. Yüzey Dezenfektanları 

 Klorin ve klorin bileşenleri: Klor, bakterisid ve virüsid olarak etkilidir. Alkali ortamlarda ve 

organik ortamlarda klorun etkisi azalmaktadır 

 Alkol çözeltileri (etil ve isopropil alkol): Orta ve düşük derecede dezenfektan sağlayan 

bileşiklerdir. 

 Amonyum bileşikleri: Katyonik deterjan özelliği gösteren yüzeye etkili bir dezenfektandır 

3. Antiseptikler ; Oksijenli su (hidrojen peroksit), tentürdiyot (iyot %2-sodyum iyodür %2,5), 

batticon (povidon iyot %10)  

 Sabun: Sabunlar sodyum ya da potasyum hidroksitin yağ asidi esterlerinden oluşan deterjan 

bazlı maddelerdir.  Su ve sabun kullanılarak yapılan 15 saniyelik bir yıkamada bakteri sayısı 

0.6-1.1 log azaltır 

 İyodoforlar: İyodin solüsyonları sağlıkla ilgili yerlerde uzun zamandan beri kullanılmakta 

olan doku ve cilt dezenfektanıdır. Aynı zamanda antiseptik ve dezenfektan olarak da 

kullanılmaktadır.  

 Benzalkonyum kloroid (Zefiran) Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılabilir.           Gram 

pozitif ve bazı gram negatif bakterilere etkilidir. Sabunlar ile etkilerinin inaktive oluşu, lastik, 

plastik ve pamuk gibi maddelerin de üzerine absorbe olması dezavantajdır. 

MİKROORGANİZMALARI ETKİLEME DERECELERİNE GÖRE DEZENFEKTANLAR 

a. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon 

 Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat ve üzeri) daha kısa 

sürede (10-20 dakika) uygulanan dezenfeksiyon şeklidir.  

 Çok dirençli bir kısım bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmalar inaktive olur. 

Yüksek Düzey Dezenfektanlara örnek olarak 

   Gluteraldehit % 2.0-3.2 

   Formaldehit % 6-8 

   Sodyum hipoklorit 100-1000 ppm serbest klor 

   Perasetik asit < %1 

   Hidrojen peroksit % 6-25 
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b. Orta Düzey Dezenfeksiyon 

 Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri, zarfsız virüs ve diğer 

mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon olup en fazla ≤10 dakikada zararlıları öldürür.  

  

 Tuberculosis içerecek şekilde bakterileri, tüm mantar ve virüslerin çoğunu öldüren ajanlar, 

Fenolikler, iyodoforlar, klor bileşikleri, alkoller. 

c. Düşük Seviye Dezenfeksiyon 

 Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan ancak bir kısım 

mikroorganizmaları etkileyebilen dezenfeksiyon seviyesidir.Tuberculosis dışındaki tüm 

bakterileri, bazı mantar ve virüsleri öldüren ajanlar, 

ETKİ MEKANİZMALARINA GÖRE DEZENFEKTANLAR 

a. Hücre Zarını Etkileyenler 

      Yüzey aktif dezenfektanlar, 

      Fenol ve türevleri,  

      Alkil grubu: Krezol, lizol 

      Klor grubu: Hekzaklorofen 

     Organik çözücüler 

b- Hücre Proteinlerini bozanlar 

  Alkol, aseton, organik çözücüler, 

c. Protein ve Nükleik Asitlerin Fonksiyonel Gruplarında Modifikasyon Yapanlar 

    Ağır metaller (örn. civa, bakır, cinko),    

    Oksitleyici ajanlar (örn. peroksitler),    

    Alkilleyici ajanlar (formalin, etilen oksit) 

d. Enzimlerin İşlevini Bozarak veya Değiştirerek Etki Edenler 

    Kuarterner amonyum bileşenleri, okside edici maddeler,  formaldehid, etilen oksit. 

e. Bakteri Sporlarına Etki Edenler 

   Kuarterner amonyum bileşenleri, Fenol, 

   Gluteraldehid, formaldehid, hipoklorit, iyot, 

   Hidrojen peroksit ve etilen oksit olgun spor aşamasında   etkilidir. 

KİMYASAL YAPILARINA GÖRE DEZENFEKTANLAR 

a.  Fenol ve fenol bileşikleri: Krezol, lizol, hekzaklorofen. 

b.  Klor ve klor bileşikleri: Hipoklorit. 

c.  İyot ve iyot bileşikleri: İyodoforlar, povidon iyot. 

d.  Aldehidler: Formaldehid, Gluteraldehid. 

e.  Alkoller: Etil alkol, isopropil alkol. 

f.  Kuarterner amonyum bileşikleri: Benzalkolyum klorür (zefiran). 

g.  Amonyum komponentleri 

h. Klorheksidin, setrimit 

i. Hidrojen peroksit 

j. Etilen oksit 

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEZENFEKTANLAR 

 1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler  

1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler  

Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.  

2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 

: Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey 

dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda 

ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. 
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 Ayrıca; Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima 

sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık 

sular, hastane atıkları kullanılan ürünler de ürün tipi 2 olarak değerlendirilmektedir. 

3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler: Bu gruptaki biyosidal ürünler  

veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir. 

 

4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar: Ekipmanların, saklama 

kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve 

hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde 

kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler. 

5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları: İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. 

(insan ve hayvanlar için) 

 

SAĞLIK KURULUŞLARINDA DEZENFEKSİYON 

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; Öncelikle enfeksiyona neden olabileceği düşünülen patojen 

mikroorganizma ve onun neden olacağı enfeksiyon türü belirlenmeli ve enfeksiyon oluşmadan 

önlenmelidir.  Eğer  bu kontrol sağlanamazsa başka bireylere bulaşmanın önlenmesi için gerekli 

bireysel korunma kurallarına uyulması gereklidir.  Enfeksiyona sebep olan patojen mikrorganizmanın 

kaynağının belirlenmesi ve hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. 

Mikroorganizma kaynağının belirlenmesinin yanında, 

 - bulaşma yolu/ vücuda giriş yolu da iyi bilinmeli,  

- Tıbbi işlemlerden önce sterilizasyon,  dezenfeksiyon kuralları benimsenmelidir.  Tüm hastalar 

dikkatlice detaylı değerlendirilmeli ve her hasta potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak kabul 

edilmelidir.  

- El yıkama ve hijyen kurallarına uyulmalıdır.  

- Tüm sağlık çalışanlarının ve yardımcı personelin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmalıdır. 

(Hepatit B virus, Influenza, Çocuk felci, Difteri, Tetanoz, Kızamıkçık, Kızamık, Kabakulak, Çiçek) 

- Tıp ve diş tedavilerinde kullanılan tüm aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonun dikkat edilmeli 

sterilizasyonda “altın kural” olarak, işlem öncesinde iyi bir temizlik yapılması (organik kalıntılardan 

arındırılması) kuralı unutulmamalıdır. 

- Bireysel koruyucu ve uygun ekipmanlar mutlaka kullanmalıdır. 

- Asepsis kurallarına uyulmalı, kan ve tükürüğün çevreye yayılması önlenmelidir. 

- Vücut/ağız içinde kullanılmış tüm tekrar kullanılabilir, hasta bakım aletleri ve cihazları ısı ile 

sterilizasyon yöntemleri ile steril edilmelidir. 

- Solunum yoluyla bulaşmaya ve hijyene çok dikkat edilmelidir. 

- Kesici-delici aletler ile yaralanmayı önlemek için güvenli çalışma ortamı yaratılmalı ve 

teknik/mekanik açıdan kontrolü sağlanmalı, mümkünse tek kullanımlık aletler tercih edilmelidir. 

- Hastalardan alınan kan, tükürük, biyopsi materyalleri biyolojik sıvı ve doku parçalarının 

transferlerinde dikkat edilmelidir. 

- Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında  kurallara uyulmalıdır. 

- Sağlık alanında kullanılan ve insan dokularıyla temas eden tüm araç ve gereçlerin mikroplardan 

arındırılmadan kullanılmamalıdır. 

- Başta temizlik olmak üzere dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri uygulanır. 

HASTANE ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA 

 Hastane genelinde uygulanacak dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları için 

“dezenfeksiyon ve sterilizasyon politikası” oluşturulması gereklidir. 

 Hastane Enfeksiyonlarının %30'unun temel enfeksiyon korunma yöntemleri ile  

önlenebilmektedir. 
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 Cerrahi enfeksiyonlarda ise önleme oranı, %19-41 olarak saptanmıştır. 

 Onaylanan prosedürlerle ilgili uygulamaya yönelik takipleri içermeli. 

 - İlgili kurumdan izinli ürün kullanılması gerekmektedir. 

Temizlik 

 Organizma sayısında minumum 1 log (çoğunlukla 3-5 log) azalma sağlar, 

Dezenfektan veya sterilan ajanların etkinliğini artırır.  

 Allerjik, toksik, etkilere neden olabilen maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. (Lab 

esaslarında 4 log düşüş gerekiyor) 

 Dezenfeksiyon ile cansız nesneler üzerinde bulunan, patojen mikroorganizmaların 

uzaklaştırılması, 

 Sterilizasyon ile bir cismin veya maddede bulunan tüm mikroorganizmaların temizlenmesi,  

 

DÜŞÜK ENFEKSİYON RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR 

 Poliklinikler,  

 Ambulans alanları,  

 Hasta kabul birimleri,  

 Laboratuvarlar,  

 Servis koridor ve odaları, çamaşırhaneler ve mutfaklar 

Dezenfeksiyon işlemlerinin doğru ve yeterli uygulanmaması durumunda, kimyasallara 

dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkışı hızlanmaktadır. Bu nedenle amaca uygun dezenfektanın 

ve yöntemin seçilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Doğru dezenfektan seçimi, etki edeceği mikroorganizma spektrumu, etki süresi, ortamın 

kirlilik durumu, toksisitesi, yapısal kararlılığı, çevresel uyumu, dezenfekte edilecek yüzey ve 

ekipmanın yapısı, dezenfektanın yapısı ve maliyet gibi birçok faktör düşünülerek yapılmalıdır. 

Mikroorganizmalar üzerine değişik mekanizmalarla etki gösteren birçok yöntem ve ticari ürün yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  

Bir dezenfektanın, kullanıma sunulmadan önce mutlaka uluslararası kabul görmüş 

standartlarda etkinlik testleri ile değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olması 

gerekmektedir. 

Etkinlik testlerinde, dezenfektan maddenin formülasyonu, dezenfektanın kullanım alanı, etkili 

olabileceği mikroorganizma spektrumu, ortamda bulunabilecek organik ya da inorganik madde 

varlığına göre bu testlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılmaktadır.  

Her türlü denetimden geçmiş kullanıma uygun bir dezenfektanın saha uygulamalarında 

amacına ulaşabilmesi için en önemli faktör uygulayıcısı olmakta, toplumun her kesiminin bilgi ve 

beceri düzeyi artırılması için bu konuda eğitim alanların öğrendiklerini anlatmalı ve uygulamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
    
 
                              

33 

 

 

KAYNAKLAR: 

1- Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilization, 3rd edn. A. D. Russell, 

W. B. Hugo, G. A. J. Ayliffe, Eds. Blackwell Scientific Ltd., Oxford, 1999. 

2- Disinfection, sterilization and operation theater guidelines for dermatosurgical practitioners 

in India Narendra Patwardhan1, Uday Kelkar2 Year : 2011 | Volume : 77 | Issue : 1 | Page : 

83-93 

3- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, William A. Rutala, 

Ph.D., M.P.H.1,2, David J. Weber, M.D., M.P.H.1,2, and the Healthcare Infection Control 

Practices Advisory Committee (HICPAC)3 (CDC 2008) 

4- Infection Control Recommendations for the Dental Office and the Dental Laboratory.ADA 

Council on Scientific Affairs and ADA Council on Dental Practice 2004. 

5- Kohn W. G., Collins A. S., Cleveland J. L., Harte J. A., Eklund K. J. Malvitz D. M. Guidelines 

for Infection Control in Dental Health-Care Settings(2003), MMWR Recomm Rep.  

December 19, 2003 / 52(RR17);1-61 

6- Jakush J. Infection control in the dental office: A realistic approach. J Am Dent Assoc 

1986;112:458-68. 

7- Micik RE, Miller RL, Mazzarella M, Ryge G. Studies on dental aerobiology. I. Bacterial 

aerosols generated during dental procedures. J Dent Res 1969;48:49-56. 

8- Sji M, Taguchi S, Uchiyama K, et al. Efficacy of gentian violet in the eradication of 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus from skin lesions. J Hosp Infect 1995;31:225-8 

9- Forsberg, K, et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3rd ed. Van Nostrand 

Reinhold, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
    
 
                              

34 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKETLERİ VE ÜRÜN TİPLERİ  

Kim.Müh. Saadet ODACI 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa 

sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı üzerinde kontrol edici etki gösteren 

veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden, aktif maddeler ve müstahzarlardır. 

 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin amacı: 

   Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili 

riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithalatı ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, 

piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve 

biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili 

riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithalatı ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, 

piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve 

biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Etiketleme 

           Bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebilmesi için EK-12’deki ürün etiket örneğinde belirtilen 

niteliklere uygun etiket hazırlanması ve Bakanlıkça onaylanması zorunludur. 

           İnsan sağlığına ve güvenliğine ilişkin gerekli bütün bilgiler ve gerekli hallerde tamamlayıcı 

nitelikte bilgiler de etiket üzerinde yer alır. 

           Biyosidal ürünün kullanım amacı ve nitelikleriyle ilgili olarak alıcının aldatılmasına sebep 

olacak ve böylelikle ürüne ilişkin abartılı bir izlenim yaratacak şekilde; yanlış, yanıltıcı ya da eksik 

bilgi verilmesi ve ürünün gerçek niteliklerinin saklanması yasaktır. Ayrıca biyosidal ürünün 

etiketinde «düşük riskli biyosidal ürün», «toksik değildir», «zararsızdır» gibi ifadelerin bulunması 

yasaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        
    
 
                              

35 

 

Biyosidal Ürün Etiket Örneği 

 
 

- Türkiye’de verilen ruhsat veya tescil numarası, 

- Ürünün şarj numarası veya parti adı veya tanımı, 

- Ruhsat veya tescilde belirtilen her kullanım için kullanım talimatları ve metrik birimlerle 

belirtilmiş kullanılacak doz miktarları, 

- Ürünün ilk kullanımı ile bir sonraki kullanımı arasındaki zaman aralığı ya da biyosidal ürünün 

kullanıldığı alana insan ve hayvanların bir sonraki girişi için uygun ve “Uygulama yapılan 

alanın arındırma yolları ve havalandırılması için gereken süre”, 

- Kullanılacağı zararlı organizmalar tablo halinde açık ve net olarak belirtilmeli, 

- Kullanma şekli, kullanıcının anlayacağı şekilde açıklanmalı, 

- Normal saklama veya depolama koşullarında geçerli olan son kullanma tarihi, 

- Biyosidal ürünün kullanımında etkili olması için gereken süre, tekrar uygulanması için 

gereken bekleme süresi, 

- Ruhsat veya tescil sahibi ile üretici firmanın adı veya unvanı, adresi Ticari Sicil Gazetesi ile 

birebir aynı olacak şekilde yazılmalı, 

- Net miktarı birimi (kg, l, m3 vb)yazılarak belirtilmeli, 

- Üretim ve son kullanma tarihleri gün, ay ve yıl olarak belirtilmeli, 

- Raf ömrü ürüne göre belirtilmeli, 

- Kullanılan ürün ve kullanım amacına göre; Biyosidal ürünün kullanılması kısıtlanan kullanıcı 

kategorileri, genel halk, uzman personel, sanayi için gibi, 

- Ürünün ticari adı ile firma adı ve amblemi, 

- Sıvı konsantre, granül, toz gibi formülasyon şekli, 

- Her aktif maddenin adı ve metrik birim olarak konsantrasyonu ile CAS numarası, 

- Yardımcı maddelerin metrik birim olarak konsantrasyonu ve formülasyondaki fonksiyonu, 

- Ahşap koruma, dezenfeksiyon gibi kullanım amacı, 
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- Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın tekrar 

kullanımının önlenmesiyle ilgili talimatlar, 

- Ürünün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar, 

- Boş ambalajın imha şekli 26.12.2008 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve 

Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre belirtilmelidir. 

 İlk yardım önlemleri ile risk ve güvenlik önlemleri 26.12.2008 tarihli yayımlanan Tehlikeli 

Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açtığı kurslara katılarak 

Güvenlik bilgi formu hazırlamaya hak kazanmış serifikalı kişiler tarafından hazırlanan Güvenlik Bilgi 

Formuyla birebir aynı olmalıdır. 

Biyosidal Ürün tipleri: 

Biyosidal ürün tipleri 4 ana grupta toplanmış olup 23 ürün tipi bulunmaktadır. 

 

1. ANA GRUP: DEZENFEKTANLAR VE GENEL BİYOSİDAL ÜRÜNLER 

 

Ürün Tipi 1: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler 

 

  
 

Ürün Tipi 2: Kişisel ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 

 

  
 

Ürün Tipi 3: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler 
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Ürün Tipi 4: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar 

 
 

Ürün Tipi 5: İçme suyu dezenfektanları 

 

 
 

2. ANA GRUP: KORUYUCULAR 

Ürün Tipi 6: Kutu içi koruyucular 

Gıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında 

mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünü garanti etmek için kullanılan ürünlerdir.  

 

   
 

Ürün Tipi 7: Film koruyucular  

Boya, plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve 

eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü 

sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünlerdir. 

 

  ,,, 
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Ürün Tipi 8: Ahşap koruyucular 

İnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve 

ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan 

ürünler dâhildir.  

 

  
 

Ürün Tipi 9: Elyaf, deri, lastik ve polimer koruyucular 

Deri, lastik, kâğıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın 

kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.  

 

 
 

Ürün Tipi 10: Duvarcılık koruyucuları 

Duvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde 

mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. Boyalar bu gruptadır.  

 

  
 

Ürün Tipi 11: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları 

Su ve diğer sıvıların soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı 

organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu 

ürün tipine dâhil değildir.  
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Ürün Tipi 12: Slimisitler 

Sanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin, ekipmanların ve yapıların üzerinde salyangoz 

sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.  

 
 

Ürün Tipi 13: Sıvı metal işleme koruyucuları 

Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için 

kullanılan ürünlerdir. 

 
 

3. ANA GRUP: HAŞERE KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNLER 

 

Ürün Tipi 14: Rodentisitler 

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler. 

 
 

Ürün Tipi 15*: Avisitler 

Kuşların kontrolünde kullanılan biyosidal ürünler* 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası gereği ruhsat verilmez. 

 

Ürün Tipi 16: Mollusisitler 

Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.  
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Ürün Tipi 17*: Pisisitler 

Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri 

dâhil değildir*. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası gereği ruhsat 

verilmez. 

Ürün Tipi 18: İnsektisitler 

Akarisitler ve diğer artropotların kontrolünde kullanılan ürünler 

 

  
 

Ürün Tipi 19: Kovucular ve çekiciler 

 

   
 

4.  ANA GRUP : DİĞER BİYOSİDAL ÜRÜNLER 

 

Ürün Tipi 20: Gıda ya da yem stokları koruyucuları 

Zararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünlerdir. 

Biyosidal ürünler kapsamından çıkarılacaktır. 

Ürün Tipi 21: Bozunmayı önleyici ürünler ürünler 

 

  
Ürün Tipi 22: Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları 
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Ürün Tipi 23*: Diğer omurgalıların kontrolünde kullanılan ürünler* 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası gereği ruhsat verilmez. 

Etiket örneğinde kullanıcı katogorisi uzman personel olarak belirtilen ürünlerin uygulamasının uzman 

personeller tarafından yapılması zorunludur. 

         Bu ürünler genelde, I. Ana Grupta ürün tipi 2’de yer alan kişisel ve umumi alanlarda kullanılan 

dezenfektanlar ve biyosidal ürünler ile 3. Ana Grupta yer alan haşere kontrolü için kullanılan, risk, 

güvenlik ve tehlike sembolleri açısından tehlike arz eden ürünlerdir.  
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN FORMÜLASYON ŞEKİLLERİ  

Kim. Müh. Saadet ODACI 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 

 

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için 

kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da 

bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. 

Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık 

yayan böcekler, bitki patöjenleri, yabani otlar, yumuşakcalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar 

ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer 

hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir. 

Pestisitler doğaları gereği zehirli maddeler olduklarından, zararlılara karşı daha emniyetli, 

daha ekonomik ve insan ve çevre sağlığı açısından daha az zararlı olacak şekilde bazı yardımcı 

maddeler karıştırılarak kullanılırlar. İşte kullanıma hazır hâlde satışa sunulan bu karışıma 

“formülasyon” denir.  

Pestisitler yanlış kullanıldığında; sadece uygulayan kişiyi değil, hem kalıntıyla tüketiciyi hem 

de çevreyi olumsuz etkilemektedir.  

 

Formülasyonun içinde: 

 - Etken madde veya aktif madde, 

 - Yardımcı maddeler (ıslatıcı, yayıcı, köpükleme önleyici v.b.) 

 - Emülgatörler, 

 - Stabilizatör, 

 - Çözücüler, 

 - Dolgu maddeleri bulunmaktadır. 

 

Etken maddeler; Kurumumuz web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir.  

İzinli olan etken maddeler; 

Liste A: Ürün tipi tanımlanmış ve biyosidal ürünlerde kullanımına geçici olarak izin verilen 

mevcut aktif maddeleri gösteren ve Kurumca hazırlanıp, Kurumun internet sitesinde yayımlanan 

listedir. Bu listede yer alan aktif maddelerin AB tarafından incelemesi devam etmektedir. 

Liste I: Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeleri gösteren ve Kurumca 

hazırlanıp, Kurumun internet sitesinde yayımlanan listedir. AB tarafından incelemesi bitmiş olan aktif 

maddeleri içerir,   

 

Liste IA: Düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Kurumca hazırlanıp, 

Kurumun internet sitesinde yayımlanan listedir. 

Liste IB: Temel madde olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Kurumca hazırlanıp, 

Kurumun internet sitesinde yayımlanan listedir.   
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Formülasyonu Oluşturan Yardımcı maddeler: 

   
 

Emülgatörler: Yağ ve su gibi karışmayan iki maddenin birbiri içinde homojen bir görünüm 

alması için dışardan ilave edilen maddelere denir. Sodyum sülfat bileşikleri en yaygın kullanılan 

emülgatörlerdir. 

Stabilizatör; Aktif maddenin dekompoze olmasını önleyen, çok yavaşlatan veya 

formülasyonunuzun süre stabil kalmasını sağlayan maddedir. 

Dolgu maddesi: Ürünün uygulama sırasında belli bir kıvamda olmasını sağlayan maddelerdir. 

Kaolin, dolamit, Kuars v.b. 

Solvent: Aktif maddenin çözünmesini sağlayan ve sıvı formülasyon içerisinde homojen bir 

şekilde dağılmasını sağlayan maddedir. 

Pestisitlerin yaygın olarak kullanılabilmesi için bazı özelliklerinin olması gerekir. 

Bu özelliklerin bazıları: 

- Biyolojik olarak aktif, 

- Ucuz, 

- Güvenilir, 

- Kolay ve güvenli uygulanabilen, 

- Yeteri kadar kararlı (stabil), 

- İnsanlar, hayvanlar ve çevre için güvenli, 

- Hedef canlıya spesifik olarak toksik olmalı, 

- Yanıcı, korozif, patlayıcı, boyayıcı etkisi, yaban hayatına ve faydalı organizmalara zararlı 

olmamalıdır. 

- Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir. 

 

Pestisit Çeşitleri: 

            - İnsektisit : Böceklere karşı kullanılan ilaçlardır. 

            - Fungusit : Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.      

            - Herbisit : Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.  

            - Mollusit : Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır. 

            - Rodentisit : Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır. 

            - Nematisit : Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır. 

            - Akarisit : Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır. 
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           PESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI 

    Pestisitler, 

            -Görünüşlerine, 

-Fiziksel yapılarına,  

-Formulasyon şekillerine,  

-Etkiledikleri zararlı ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine,  

-İçerdikleri aktif madde cins ve grubuna,  

-Zehirlilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde sınıflandırılabilir. 

   Pestisitlerin sınıflandırılmasında formulasyon şekillerine göre ve etkili oldukları zararlı grubuna 

göre olan sınıflandırma daha yaygın olarak kullanılır. 

 

Formulasyon şekillerine göre sınıflandırma: 

       Kullanıma Hazır Formülasyonlar  

            DP: Toz ürünler 

            GR: Granules – Granül  

            DT: Tablets for direct application – Tablet  

           Disperse Olabilir katı Formülasyon 

            WP: Wettable powders – Islanabilir Toz 

            WG: Water dispersible granules – Suda dağılabilen granüller  

            WP-SB: Suda Çözünebilir Poşetler  İçinde Islanabilir Toz.  

            WG-SB: Suda Çözünebilir Poşetler  İçinde Islanabilir Granül 

            WT: Water dispersible tablets – Suda dağılabilen tabletler  

             EG: Emülsiye olabilir granüller 

             EP: Emülsiye olabilir tozlar 

Çözünebilen Katı Formülasyon 

             SP: Water soluble powders - Suda çözünen toz  

            SG: Water soluble granules- Suda çözünen granül  

            ST: Suda Çözünebilen Tabletler  

 

LİKİT FORMÜLASYONLAR  

1-Basit Formülasyonlar 

              SL: Solution consantrates – Solüsyon (çözünebilen) konsantre  

           OL: Yağ Karışmış Likitler 

           UL: Çok Düşük Hacimli Likitler  

           GD: Direk Uygulamalarda Jel Formülasyon 

2- Dispersiyon Solüsyonlar 

            EC: Emulsifiable concentrates – Emülsiyon konsantre 

            DC: Dispersible concentrates – Dağılabilen konsantre 

 

 

3- Emülsiyonlar 

            EW: Emulsions, oil in water – Su içinde yağlı emülsiyonlar  

            ME: Micro-emulsions – Mikro emülsiyonlar  

4-Süspansiyonlar 

             CS: Aqueous capsule suspensions – Kapsül süspansiyon  

             SC: Suspension concentrates –Süspansiyon konsantr 

             OD: Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre 
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5- Çoklu Likit Formülasyonlar 

SE: Aqueous suspo-emulsions - Sulu süspansiyon emülsiyon karışımı 

CS: Capsule suspensions –Kapsül süspansiyonlar  

ZC: CS ve ZC Karışımı Formülasyonlar  

ZW: CS ve EW Karışımı Formülasyonlar  

ZE: CS ve SE Karışımı Formülasyonlar  

 

CİHAZLAR İÇİN YAPILAN FORMÜLASYONLAR  

Sıcaklık İle Buharlaşan Aktif İçerikli Sistemler  

MC: Sivrisinek Spiral 

MV: Mat 

LV: Likit 

AE: Aerosol 

MR: Matrix Salınım 

LB: Uzun Dönemli Depolama Poşetleri   

 

BAKTERİYAL FORMÜLASYONLAR  

            WP: Bakteriyel Larvasidlerde Islanabilir Toz 

           WG: Bakteriyel Larvasidlerde Suda Çözünebilir Granüller  

            WT: Bakteriyel Larvasidlerde Suda Çözünebilir Tabletler  

             SC: Bakteriyel Larvasidlerde Süspansiyon Konsantreler  

 

YEM ÇEŞİTLERİ 

            Pellet- Pellet  

            Bloc – Blok  

            Paste – Pasta   

 

 

FORMÜLASYON ÖRNEKLERİ 
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TOZ ÜRÜNLER (DP) 

 

   

Çok ince öğütülmüş, doğrudan kullanılan ürünlerdir. Aktif 

madde oranı %1-10 arasında değişmektedir. Aktif maddenin 

dışında kalan kısım ise talk, kaolen, kieselgur (diatome toprağı), 

bentonit, profillit, kalsit, silis vb. gibi dolgu ve seyreltici madde 

denilen maddelerdir. Ayrıca toz ürünlerin içerisine imalat esnasında 

öğütmeyi kolaylaştırıcı ve kekleşmeyi önleyici bazı sentetik 

maddeler de konulmaktadır. Toz formülasyonlar rüzgar aracılığıyla 

kolaylıkla uygulama alanı dışına taşınabilmeleri ve solunum 

yoluyla insan ve memelilere ulaşabilmeleri nedeniyle haşere 

kontrolünde kullanımı yasaklanmıştır.  

 

 

ISLANABİLİR TOZ ÜRÜNLER (WP): 

 

 

Su ile seyreltilerek uygulanan toz halindeki 

ürünlerdir. Islanabilir toz ürünler, su ile 

seyreltildiklerinden, aktif madde dışında ürün zerrelerinin 

suda ıslanmasını, zerrelerin birbirinden ayrılmasını ve 

zerrelerin su içerisinde çökmeden askıda kalmasını 

sağlayan yardımcı maddeler içerir. Islanabilir toz ürünler,       

toz ürünlere göre daha küçük zerrelere sahiptirler. 

 

 

 
Disperse olan konsantre 
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SUDA ÇÖZÜNEN TOZLAR (SP): 

 

Bu formülasyondaki ürünler de toz şeklindedir. Su ile 

çözünebilen aktif maddeleri içeren formülasyonlardır. Bu 

formülasyondaki aktif madde en yüksek uygulama dozunda bile 

kolayca suda çözünebilmelidir. 

Ayrıca aktif maddenin dışında kalan yardımcı maddelerin de 

suda çözünmesi gerekir. 

  

 

 GRANÜL ÜRÜNLER (GR) 

Granül formülasyonlarda granül çapı genellikle 0,5 mm ile 4,5 mm arasında değişmektedir. 

0,5 mm’den küçük olanları mikrogranül, 5-5.5 mm arasındakiler pellet ve 30-40 mm arasındakiler 

ise tablet olarak adlandırılırlar. Aktif madde oranı %1 ile %40 arasındadır. Aktif maddenin taşıyıcı 

maddeye emdirilmesi yoluyla elde edildiklerinden, taşıyıcı maddenin iyi emme gücüne sahip olması 

istenir. 

Granül ürünlerin bazı avantajları vardır. Faydalı faunaya etkisinin daha az olması, özellikle 

sıcakkanlılara çok toksik olan maddelerin bu formülasyon tipi ile uygulamaya verilebilmesi, tozuma 

sorununun az olması sebebiyle son yıllarda dünyada kullanım oranı artmaktadır. 

 

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜLLER (WG) 

 

 Bu formülasyonlar suyla karıştırıldığı anda, granüller suda hızlı bir 

şekilde dağılım gösterirler ve suda ıslanabilir tozların (WP) 

oluşturduğu bulamaca benzer bir bulamaç oluştururlar. 

Bu formülasyonun avantajlı olduğu bazı özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz, 

- Granüller küçük, yuvarlak ve pürüzsüz yüzeyleri sebebiyle 

düzgün bir akıcılık gösterir. 

            - Dökülme esnasında kuru deriye ve elbiseye tutunmazlar. 

            - Toz ürünler gibi bir tozuma özelliği olmadığından uygulayıcıya zararlı etkisi azdır. 

            - Ambalaja yapışmadıkları için kolayca uygulama aletine boşaltılabilir. 

            -Sıvı ürünlerin depolanması esnasında karşılaşılabilen sediment veya kristalleşme oluşumları 

yoktur. 

            Yeterli biyolojik aktivitenin elde edilebilmesi için, ideal parçacık büyüklüğüne sahip olmalı 

ve yüksek süspansiyon kabiliyeti göstermelidir.  
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EMÜLSİYON KONSANTRELER (EC) 

 

Genellikle %20 ile %50 arasında aktif madde içerirler. Formülasyonda aktif 

madde dışında çözücü (Solvent) ve emülgatör bulunur. EC formülasyonlarda 

kullanılan aktif madde suda çözünmeyip, ancak organik bir çözücüde 

çözünebilmektedir. 

Aktif maddeyi çözen solvent doğrudan su ile karışmaz. Çözücü ve aktif 

madde hydrophob’dur, yani suyu sevmez. Bu nedenle bu maddelerin su ile 

karışımlarını sağlayan emülgatör adı verilen maddeler ilave olunur. 

 

 

           Emülsiyon Konsantre Ürünlerde Aranan Özellikler: 

           1- Görünüş: 

 Ürün berrak olmalı ve herhangi bir yabancı madde içermemelidir. 

           2- Emülsiyon Olma Özelliği: 

 Ürün su ile iyice karışabilmeli ve genellikle süt renginde bir görünüm vermelidir. Ancak son 

yıllarda geliştirilen farklı yapılarda olan emülgatörlerle şeffaf, renksiz emülsiyonlarda 

oluşabilmektedir. 

           3- Emülsiyon Stabilitesi: 

 Belli bir sürede, belli sıcaklık ve konsantrasyonda su ile karıştırılan üründe herhangi bir 

ayrışma, kremleşme veya tortu oluşmaması istenir. Ürünün, uygulama tankının altında veya üstünde 

bir ayrışma oluşturması istenmeyen bir özelliktir. Bu şekildeki ürünün, uygulama sahasına eşit 

şekilde dağıtılabilmesi söz konusu olamayacağından, iyi bir uygulama yapılamaz. 

 Emülsiyonlarda rastlanan stabilsizlik halleri; ayrışma, kremleşme ve topaklaşma olarak 

bilinir. Bu hallerin uygulama aletinin deposunda oluşmaması gerekir. 

 

           4- Alev Alma Derecesi: 

 Bu formülasyon içerisinde bulunan organik solventler yanıcı özelliğe sahiptirler. Bu 

özelliğinden dolayı, ürünlerin depolarda, bayilerde, nakliye esnasında ve uygulanmaları sırasında 

meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı sebebiyle kolayca alev almaması istendiğinden, ürünlerin 

22.8
 0

C’nin altında alev almaması gerekmektedir. 

 5- Sıcağa Dayanıklılık: 

 Depo ve bayilerde bekleyen ürünler, havanın sıcaklığından etkilenip, bozulma, kristalleşme 

vb. herhangi bir istenmeyen özellik göstermemelidir. 

 6- Soğuğa Dayanıklılık: 

 Soğuk şartlar altında da ürün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir 

değişim göstermemelidir. 
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SOLÜSYON KONSANTRELER (SL) 

 

EC formülasyonlar gibi sıvı görünümdedirler ve su ile seyreltilerek 

oluşturulan berrak solüsyonlar şeklinde uygulanır. Su ile karıştırıldıklarında 

aynen EC’lerde olduğu gibi kalması arzu edilir. Bu formülasyonların 

yapılabilmesi için aktif maddenin suda çözünmesi gerekir. Emülsiyon 

konsantre ürünlerden farkı emülgatör ve organik çözücü maddeler ihtiva 

etmemeleridir. 

 

 

SÜSPANSE (AKICI) KONSANTRELER (SC) 

Akıcı konsantreler EC-WP arası bir formülasyon şekli olup, farklı kıvamlarda (değişen vizkosite 

değerlerinde) olabilmektedirler. Su ile seyreltilerek uygulanırlar.  

Son yıllarda geliştirilen bu formülasyon tipinin avantajları şu 

şekilde sıralanabilir: 

  - Yüzeye iyi bir örtü oluştururlar. 

  - WP’lere oranla yağmurdan sonra etkinliklerini daha uzun süre 

sürdürürler. 

  - Süspansiyon durumları iyi olduğundan, uzun süre bu 

özelliklerini korurlar. 

          - Sıvı olduklarından WP’lere göre daha uzağa 

püskürtülebilirler. 

    - Tozuma, rüzgarla dağılma olmadığından uygulayıcı için güvenlidir. 

    - Parçacıklar WP’lere göre daha ufak olduğundan iyi bir kaplama gösterirler ve uzun süre 

yüzeyde kalırlar. 

 -Emülsiyon ürünlerin içerdiği çözücüleri ihtiva etmezler. 

 -Diğer sıvı ürünlerde olduğu gibi seyreltmede kullanılan suya bağlı olarak (Sert, yumuşak su) 

değişim göstermezler. 

 

MİKRO EMÜLSİYONLAR (ME) 

Emülsiyon konsantre ürünlerden farklı olarak, bünyelerinde su da içeren, uygulamada su ile 

seyreltilen ve çok düşük dozlarda uygulanabilen (<10ml/lt gibi), su ile seyreltiğinde de 

emülsiyonların oluşturduğu süt görünümünün aksine berrak emülsiyonlar veren, yeni geliştirilmiş 

formülasyonlardır. 
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KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS) 

Mikrokapsülasyon tekniği daha önceleri uçucu kimyasallar (feromonlar gibi) ve pestisitlerin 

kontrollü verilmesi için geliştirilmiştir. Şu anda çeşitli ülkelerde, evlerde ve binalarda 

kullanılmaktadır. 

 Bu formülasyonlar sıvı damlacıkları veya katı aktif madde parçacıklarının genellikle polivinil 

veya diğer materyallerle kaplanarak yuvarlak şekilde parçacıklar haline dönüştürülmesi ile elde 

edilirler. Kapsül şeklindeki formülasyonlara, etkili maddenin toksisitesini, uçuculuğunu ve parlama 

özelliğini azaltabilmek amacıyla başvurulmaktadır. Etkili maddeyi kuşatan zarf materyali değişik 

oranlarda kırılarak ürünü yavaş yavaş serbest bırakır, dolayısıyla uçuculuğu yüksek bir insektisitin 

ömrü birkaç dakikadan birkaç güne uzayabilir. 

 
Yeterli miktarda su ile seyreltilerek kullanılırlar. Uygulamada, kapsülün çevresindeki su 

buharlaşır, kapsül içindeki aktif madde kapsül duvarına difüze olur ve dış yüzeyde ince konsantre bir 

film tabakası oluşur. En dış yüzeydeki pestisit tabakası kırıldığında, duvardan difüzyon yoluyla ilave 

aktif madde gelerek onun yerini alır. Bu yavaş difüzyon işlemi sonucu, hedef zararlıya etkili 

olabilecek düzeyde sürekli rezidü oluşturulabilir. 

Aktif maddenin polimer bir yapı ile kaplanmış olması, aktif maddenin ısı, güneş ışığı, nem 

gibi etkiler altında kalarak dekompoze olmasını engeller. Ayrıca kullanıcıları ve çevreyi de aktif 

madde ile direkt temastan korur. 

Bu formülasyon tipinin birçok avantajı olmasına rağmen, bunların diğer formülasyonlar kadar 

yaygın olmayışı; her aktif maddenin bu formülasyon tipine uygun olmaması ve üretim tekniğinin 

pahalı olması gibi nedenler sayılabilir.  

 

AEROSOLLER 

Uygun bir çözücüde çözdürülmüş etkin madde ve itici gaz yani L.P.G. kullanılarak, valf 

kontrollü kutular içerisine doldurulmak suretiyle hazırlanmış olan formülasyonlardır. Kullanıma hazır 

halde sunulması ve kullanım kolaylığı sebebiyle evlerde en çok kullanılan insektisit türüdür. 

Genel halk kullanımına arz edilen ve evlerde, gıda üretim ve tüketim yerlerinde sıklıkla 

kullanılan bu formülasyonların çok dikkatli kullanılması gerekir. Özellikle çocukların, evcil 

hayvanların bulunduğu yerlerde insanların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. 

Aerosoller kullanılırken kesinlikle insanların içeride bulunmaması, yiyecek ve içeceklerin, bunların 

kaplarının açıkta bulunmaması, ürün uygulaması yapıldıktan sonra yarım saat kapalı kalan mekanın 

bir saat iyice havalandırıldıktan sonra kullanıma açılması gerekmektedir. 
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ZEHİRLİ YEMLER 

Zehirli yemler, bazı böcekleri ve kemirgenleri cezbederek çekmek ve zehirlemek amacıyla 

hazırlanmış formülasyon şeklidir. Zararlıyı kendi doğal çevresinde veya yakınında cezbedip, 

zehirlemesi istenir. Hedef alınan zararlıya göre değişik şekil ve kompozisyona sahiptirler. 

Bünyelerinde aktif madde, cezbedici, besin maddesi ve uyarıcı bir renk maddesi bulunabilir. 

  

                       
               Pellet                    Mum Blok  

 

 

ZEHİRLİ TUZAK VE YEMLER 

Karınca, hamamböceği, uçucu sinekler ve kemirici hayvanlarla mücadele için formüle edilmiş 

yem, tane yem veya pelet yem şeklinde hazırlanmışlardır. Kullanıma hazır halde satışa sunulması 

sebebiyle evlerde sıkça kullanılan ürünlerdir.  
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GENEL ENTOMOLOJİ  

 

Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI 

Dr. Bilgi PEHLEVAN 

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  

Bitki Koruma Bölümü 

 

1. GİRİŞ 

 Entomoloji diğer bir adıyla “Böcek Bilimi” Zoolojinin alt dalı olup böcekleri inceleyen bilim 

dalıdır. İlk böceklerin 480 milyon yıl önce Ordovizyen periyotta ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. 

Sınıflandırmalara göre değişmekle birlikte 29 ile 32 arasında böcek takımı var olup filogenetik 

yönden farklılık göstermektedirler (Şekil 1).  

 Sistematik, morfoloji, evrim, ekoloji, davranış (etoloji), anatomi fizyoloji, biyokimya ve 

genetik gibi alanlarda böcekler ile araştırmalar yapan kişilere “Entomolog” denir. Kentsel 

entomoloji ise “İnsanların sağlığına, evine ve eşyalarına zarar veren böcekleri ve benzer arhtropodlar 

ile fare gibi kemirgenleri ve diğer omurgalı zararlıları inceleyen bilim dalıdır.  Eklem bacaklılar 

(Arthropoda) şubesinin Insecta veya Hexapoda sınıfına bağlı yaklaşık bir milyon böcek türünün 

%15’i insan sağlığına zarar veren hastalık vektörü türler olup “Halk Sağlığı” açısından büyük önem 

taşımaktadır. Tarihin her döneminde sivrisinek gibi vektörlerin yaydığı sıtma, fil hastalığı, ve sarı 

humma vb. hastalıklar çok sayıda can kaybına neden olmuştur. Kemirgenler ve insanlar arasında 

veba hastalığını yayan pirelerin, yol açtıkları ölümler her dönemde görülmüştür. Halk sağlığı 

alanında böceklerin yanı sıra kene (Acari), çiyan (Chilopoda), kırkayak (Diplopoda), tesbih böceği 

(Crustacea) ve örümcekler (Arachnida) gibi diğer Arthropod sınıfları da ön plana çıkmaktadır (Şekil 

2).    

 Böcekler, insanlarda böcek korkusu (Entomofobi), rahatsızlık verme ve kan kaybı, duyu 

organlarına zarar verme, zehirleme, deride püstüller (Dermatoz), canlı dokuda beslenme (Miyaz) ve 

alerji gibi reaksiyonlara neden olarak doğrudan ve dolaylı yollardan halk sağlığını tehdit edebilirler 

(Yıldırım, 2009).  

 
 

Şekil 1. Başlıca böcek takımları ve akrabalık ilişkileri (Triplehorn and Johnson 2005)  
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Şekil 2. Halk Sağlığı alanında önemli Arthropoda sınıfları, böcek takımları ve bazı türlerin     

Türkçe isimleri 
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2. BÖCEKLERİN DIŞ GÖRÜNÜMÜ (MORFOLOJİ) 

2.1. Böcek Vücut Duvarı 

 Böcek vücudu dış yapısına integüment adı verilir. Bu yapı, derinin levhalar şeklinde 

kitinleşmesi ile koruyucu ve sert dış iskeleti oluşturur. Kitinsel yapı böceğin hareket etmesini ve 

büyümesini engeller. Ancak levhalar arası deri kısımlar hareket etmeye yardımcı olur. Böcek 

büyümesi ise deri değiştirerek gerçekleşir. İntegüment üç tabakadan yapılmıştır.  

 a. Kütikula: en dış kısım olan kutikula kitin maddesinden yapılmıştır. Kütikula dıştan içe 

Epikütikula, Ekzokütikula ve Endokütikula olmak üzere üç ayrı kısımdan oluşur (Şekil 3). 

Ekzokütikula ve Endokütikula kitin içerirken, Epikutiküla kitinsiz su geçirmeyen mumsu tabakadır. 

Bu yapılar por kanaları tarafından dikine delinirler. 

 b. Hipodermis: Kütikulanın hemen altında hücrelerden oluşmuş bu tabaka kitin salgılayarak 

kütikulayı meydana getirir. Ayrıca,  deri değiştirme sıvısı da salgılar.   

 c.  Asal zar: Bu iki tabakanın altında bulunur. 

 
 

Şekil 3. Böcek kütikulasının kesiti (Kansu, 2000). 

 

2.1.1. Dış ve İç Çıkıntılar 

 Dış Çıkıntılar:  Kitinsel veya deri şeklindeki dış iskeletin dışarıya doğru yaptığı çıkıntılar pul, 

diken ve kıl gibi çeşitli şekillerde olur. Hipodermis hücreleri tarafından meydana getirilirler. Bazı dış 

çıkıntıların algılama ve ses çıkarma gibi işlevleri vardır.  

 İç Çıkıntılar: Vücut duvarının içe doğru yaptığı çöküntülerdir. Bu çıkıntılara kaslar bağlanır 

ve böceğin hareketini ve dış iskeletin dayanıklılığını sağlar. Levha şeklindeki çıkıntılara “Apodema”, 

diken veya parmak şeklinde olan uzantılara ise “Apophysis” denir. 

 

2.2. Baş ve Uzantıları 

2.2.1. Baş 

 Baş vücudun ön bölgesini oluşturur. Baş bir kapsül biçiminde olup üst kısımda sertleşmiştir. 

Ağızın bulunduğu alt kısım ise membran yapısındadır. Embriyo döneminde 21 segmentten oluşan 

böcek vücudunda baş 6 segmetten oluşmuştur. Başta kitinsel levhalar dikişlerle ayrılmış olup bunların 

başlıcaları Alın (frons), Yanak (Gena), Tepe (Verteks) ve Clypeus’tur (Şekil 4).  

 

Başın vücut eksenine göre değişik konumlarda olduğu kabul edilir ve bu konum farklı 

isimlendirmeler alır. Bunlardan ağız parçaları aşağıya doğru yönelmiş olanlar Hypognathous, baş, 

boyun bölgesinden yukarıya doğru kalkmış olup ağız parçaları ileriye doğru yönelmiş olanlar 

Prognathous ve ağız parçaları ventral olarak arkaya doğru uzanmış olanlar Opistognathous grubu 

oluştururlar (Şekil 5).  
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2.2.2. Ağız tipleri 

 Ağız parçaları: Mandibulalar, maksillalar, ve labiumdan oluşur (Şekil 6). 

a- Mandibula: Bunlar ön bölümde, sertleşmiş ve diş ve fırça gibi yapılardır. 

b- Maksilla: Cordo, Stipes, Galea, Lacinia ve Palpustan oluşan çiğnemeye elverişli yapıdır. 

c- Labium (2. Maksilla veya altçene): Tek bir parça gibi görünse de bir çift ikinci maksilladan 

oluşmuştur.  

 
Şekil 4. Isırıcı-çiğneyici ağız parçalarına sahip bir böceğin önden görünüşü.  

 

 
 

Şekil 5. Böceklerde ağız parçalarının pozisyonuna göre baş yapısı 

 
Şekil 6. Böceklerde ağız parçalarının kısımları A) Mandibula, B) Maksilla, C) Labium 

 

  

Isırıcı-çiğneyici ağız parçalarına sahip böceklerde baş üzerinde yanlarda ve yukarıya doğru yerleşmiş 

bir çift petek göz, çoğunlukla bunların arasında 1-3 adet nokta göz, bir çift anten ile bir çift mandibula, 

iki çift maksilla ve bu ağız parçalarını üstten örten 1 adet üst dudak bulunur (Şekil 4). Böceklerde 

ısırıcı-çiğneyici ağız tipi dışında, yalayıcı-emici ağız (arılar), emici ağız (kelebekler), sokucu-emici 

ağız (sivrisinekler ve pireler) tipleri bulunmaktadır (Şekil 7). 
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Şekil 7.  Böceklerde ağız parçalarının evrimi. A: çiğneyici, B: yalayıcı-emici, C: emici, D: 

 sokucu-emici. lr (kırmızı): üst dudak md (yeşil): üst çene mx (sarı): alt çene lb  (mavi): alt 

dudak hp (D, uzun kırmızı): hypopharynx (Xavier Vázquez’ den alıntı) 

  

 Çiğneyici ağız: Besinlerini ısırıp çiğnemek suretiyle alan Orthoptera (Çekirgeler), 

Coleoptera ve Isoptera (Termitler) takımlarına bağlı böcekler ile tam başkalaşım gösteren 

böceklerin larvaları bu tipte ağız yapısına sahiptir.  

 Yalayıcı-emici ağız: Arılar (Hymenoptera) çoğu besin maddelerini şekerli eriyikler halinde 

ve emerek alırlar. Bu nedenle, ağız parçaları yalayıcı-emici ağız tipine dönüşmüştür. Mandibullar 

ufalmakla birlikte fonksiyonlarını tamamen kaybetmemiştir.  

 Emici ağız: Kelebeklerin (Lepidoptera) erginlerinde görülen bu ağız tipinde Galea olağanüstü 

gelişmiş ve “Proboscis” adı verilen bir hortum şeklini almıştır. Bu hortum istirahat halinde başın alt 

kısmında kıvrık olarak dururken polenle beslenme sırasında açılıp düzleşir. . 

 Sokucu-emici ağız: Bazı böcekler, bitki veya hayvan dokusunu delerek içerisinde bulunan 

sıvıları emerek beslenirler. Ağız yapısına göre birkaç alt tipe ayrılır; 

 a. Altı iğneli sokucu-emici ağız: Sivrisinek ve at sineklerinin bulunduğu Diptera takımına bağlı 

bazı familyalarda (Culicidae, Tabanidae) labium Proboscis (hortum) halini almıştır. Ağız parçası altı 

iğneli olup insandaki deri dokusunu kolayca delebilirler.  

 b. Dört iğneli sokucu-emici ağız: Sadece dört adet iğne mevcut olup Tahta kurusu gibi 

Heteroptera takımına bağlı böceklerin ağız parçaları bu tiptedir.  

 c. İki iğneli sokucu-emici ağız: Bazı Diptera’larda görülür. Mandibulalar tamamen körelmiş 

ve birinci maksilladan ise geriye sadece palpus’lar kalmıştır. İkinci maksilla hortum içerisinde sadece  

iki iğne görülür. Karasinek Musca domestica L.' nin ağız yapısı esas itibariyle bu şekilde ise de, bu 

iki iğne de ufalmıştır. 

           d. Üç iğneli sokucu-emici ağız: Pirelerin (Siphonaptera) ağız parçaları bu tipte olup, 1 tanesi 

epifarinks, 2 tanesi I. maksilladan (lacinia) oluşmuş 3 stilet içerir. Delme işlemi kenarları tırtıklı olan 

maksillaya ait iğneler tarafindan gerçekleştirilir. 
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2.2.3. Anten ve yapısı 

 Antenler böceklerde koku, dokunma, tat alma gibi işlevleri gerçekleştirirler. Farklı sayıda 

segmentden oluşan antenlerin 1. segmentine “Scapus”, 2.sine “Pedicellus” ve geriye kalanlara da 

“Flagellum” adı verilir. Erkek böceklerin antenleri dişi kokularını (feromon) algılayabilmek için 

daha gelişmiştir. Flagellumdaki şekil değişiklikler böceklerin sınıflandırılmasında öneme sahiptirler 

(Şekil 8). 

Özellikle flagellum segmentlerindeki farklılaşmaya bağlı olarak böceklerde farklı anten tipleri 

görülmektedir. Böceklerde kıl, iplik, boncuk, dişli, taraklı, lamelli, dirsekli, topuzlu, dirsekli-topuz, 

fırça gibi anten tipleri mevcuttur (Şekil 9). 

 
 

Şekil 8. Böceklerde anten segmentleri (Karaca ve ark. 2011) 

 
 

Şekil 9. Böceklerde farklı anten tipleri (Kansu, 2000) 

 

2.3. Toraks (Göğüs) ve Uzantıları 

 Böcek vücudunun 2. segmentini oluşturan toraks, 3 segmentten oluşur. Bu segmentler 

Protoraks, Mesotoraks ve Metatoraks’tır. Bir toraks segmenti 3 kısma ayrılır: Toraksın üstüne 

Tergum, yanına Pleurum ve altına ise Sternum adı verilir. Toraksın her bir segmentinden bir çift 

bacak ve son iki segmentten birer çift kanat çıkar (Şekil 10). 
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Şekil 10. Böceklerde toraks ve uzantıları (Karaca ve ark. 2011) 

 

2.3.1. Bacaklar ve tipleri 

 Bacak; coxa, trochanter, femur, tibia ve tarsus olmak üzere beş kısımdan meydana 

gelmiştir (Şekil 11). Böcek bacakları çeşitli kullanım amaçlarına yönelik olarak değişikliğe 

uğramıştır. Bu değişim genellikle birinci ve üçüncü çift bacaklarda görülür. 

 
Şekil 11. Böceklerde bacağın kısımları (Karaca ve ark. 2011) 

 

 Böceklerin yaşayış şekillerine göre değişik bacak tipleri ortaya çıkmıştır (Şekil 12). Örneğin 

hamamböceklerinde (Blattodea) koşucu tipte bacaklar bulunmakta olup çok hızlı hareket edebilirler. 

Tahta kurularında (Cimicidae) ise yürüyücü tipte bacak bulunur. Ön bacakları yakalayıcı tipte 

gelişmiş böceklere en güzel örnek peygamber develeridir (Mantodea). Danaburnu (Gryllotalpa 

gryllotalpa)’nda ise ön bacaklar kazıcı tiptedir.  Sıçrayıcı bacak tipine çekirgelerde (Orthoptera) ve 

bazı Coleoptera’da rastlanır. Toplayıcı bacak tipi balarılarında (Hymenoptera) bulunurken yüzücü 

bacaklar ise dalgıç böcekgillerden Dytiscidae (Coleoptera) familyasında görülür. 

 

 
 

Şekil 12. Böceklerde adaptasyona göre değişmiş olan bazı bacak tipleri 

 

  



 

        
    
 
                              

59 

 

2.3.2. Kanatlar 

 Kanatlar serbest yaşayan böcek gruplarında genellikle iyi gelişmiş hareket organlarıdır. Buna 

karşılık, parazit gruplarda kanatlar sonradan körelmiştir. Phthiraptera (Bitler) ve Siphonaptera 

(Pireler) gibi ektoparazit takımlarda kanatlar sekonder olarak kaybolmuştur. Sosyal yaşayan bazı 

böceklerde ise belirli hayat dönemlerinde kanatlar ortaya çıkar. Kanat içerisinde vücuttan uzanan 

trake boruları ve ayrıca bir miktar kan sıvısı da bulunur. Trakeler kanat içerisinde kanat damarları 

adını alır. Kanatlarda boyuna uzanan Costa, Subcosta, Radius, Media temel damarlar vardır (Şekil 

13).  

 Karıncalarda erkek ve dişilerde sadece çiftleşme döneminde kanatlar görülür. Kanatlar uçuş 

sırasında havada 8 işareti çizecek şekilde hareket ettirilir. Böceklerde tegmina, elitra, hemi-elitra, 

halter, pullu, tüylü vb. farklı tipte kanatlar bulunmaktadır (Şekil 14). 

 
 

Şekil 13. Böceklerde genel kanat damarlanması 

 

2.4. Abdomen ve Uzantıları 

 Abdomen vücudun üçüncü bölümü olup en arka (posterior) kısmıdır. Abdomen embriyo 

döneminde 12 segmentten ibarettir, ancak gelişmiş böceklerde 11 segment görülür. Bu son segment 

sadece uzantılardan oluşmuştur (Şekil 15).  

 

             Cerci (tekil Cercus): Bir çift olarak son abdomen segmentinde görülür. İnce silindirik uzun 

yapılıdır. Dokunum organı görevi görür.  

 Epiproct: Tek olarak anüsün üstünü örten kitinsel bir yapıdır.  

 Paraproct: Anüsün altında 1 çift olarak yerleşmiş kitinsel yapıdır.  

 Eşey organları: Genelde abdomenin içine çekili olduğundan dışarıdan görülmezler. Dişi 

böceklerin genitaliası (dış eşey organları) 3 çift uzantıdan ibarettir. Genellikle 8. ve 9. abdomen 

segmentinin altından çıkan bu uzantılar birleşerek yumurta koyma borusuna (Ovipositor) 

dönüşmüştür. Ovipositor arı gibi böceklerde iğneye dönüşmüştür. Erkek eşey organı temelde 3 

yapıdan oluşmuştur. Bunlar bir çift tutucu kıskaç ve bir adet de erkek üreme organı Aedeagus’ dan 

ibarettir. Erkek eşey organları teşhiste önemli rol oynarlar.  

 Furcula (Sıçrama Çatalı): Abdomenin 4. alt segmentinde bulunur. Böceğin sıçramasını 

sağlayan bu uzantı Collembola takımında görülür.  

 Styli (Tekil olarak stylus): Abdomenin sonunda bulunan segmentsiz bir çift uzantıdır.  

 Corniculi (tekil olarak Corniculus): Homoptera takımının Aphididae familyasında 

abdomenin cauda kısmının altında 1 çift mum borucuğu olarak görülür. 
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Özellik Şekil Takımlar 

Elitron (Çoğul Elitra): Sert 

ve sklerotize olmuş kanat 

tipidir. Vücudun 

korunmasını sağlar. Bu 

kanat tipine sahip 

gruplarda metatoraksik 

kanat ya körelmiştir veya 

uçma işlevinde kullanılır. 
 

Kınkanatlılar 

(Coleoptera)  

Hemi-elitra: İki bölge 

ayırtedilebilen kanadın ön 

(yada bazal) kısmı kağıt 

veya parşomen gibi sert, 

arka (yada uç) kısmı 

zarımsıdır. 

 

Pis kokulu böcekler 

(Heteroptera) 

 

Tegmina: Kanadın tamamı 

kağıt veya parşomen gibi 

serttir. Bazı böcek 

gruplarında vücudun 

arkasını kapatan koruyucu 

bir kanat şeklidir. 

 

Hamamböcekleri 

(Blattodea), ve 

Peygamber Develeri 

(Mantodea) 

Halter: Sineklerin sopa 

şekline indirgenmiş ve 

dengede işlevsel arka 

kanatlarıdır. 

 

Sinekler (Diptera) 

Pul kanat: Üzerinde pul 

şeklinde genişlemiş kıl 

taşıyan kanat tipidir. 

 

Kelebekler 

(Lepidoptera) 

 

Şekil 14. Böceklerde kanat tipleri 
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Şekil 15. Hamamböceğinde abdomen bölgesi ve uzantıları cercus ile styli 

 

 
 

Şekil 16. Böceklerde abdomen sonunda bulunan uzantılar 

 

3. BÖCEKLERDE BAŞKALAŞIM (METAMORFOZ) 

 Böceklerde yumurtadan çıkan larvalar ergin dönemine geçebilmek için bir takım 

değişikliklere uğrar. Buna başkalaşım veya metamorfoz (metamorphosis) adı verilir. Bazı 

başkalaşım tiplerinde böceklerde görülen uyuşukluk ve değişme haline de pupa denilmektedir. 

Böceklerde beş farklı başkalaşım tipi vardır:  

 1- Ametabola: Larvalar tam olarak ergine benzeyip başkalaşım yoktur (Apterygota). 

 2- Neometabola: Bu başkalaşımda larvaların ergin hale geçebilmeleri için bir veya iki uyuşuk, 

ara dönem geçirmesi lazımdır. Fakat bu ara dönemlerde larva dönemine ait organlar kaynaşmamıştır 

(Thysanoptera) 

 3- Hemimetabola: Hamamböceğinde olduğu gibi nimfler ergine benzer fakat kanatları yoktur 

(Şekil 17). Vücut bölümleri ergine nazaran küçüktür. Nimf dönemleri değiştikçe kanatlar belirir ve 

vücut bölümlerinin orantısı düzene girer (Orthoptera, Heteroptera).  

 4- Holometabola: Tam başkalaşım adı verilen bu halde larvalar ergin olmadan önce hareket 

ve beslenmeden kesilerek gerçek bir pupa dönemi geçirirler. Larva iç organları kaynaşarak ergine has 

şekillerine dönüşürler (Diptera, Şekil 17).  
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 5- Hypermetabola (Polymetabola): Meloidae (Col), Mantispidae (Neuroptera) ve bazı 

Dipteralarda görülen bu başkalaşım şeklinde birbiri arkasından gelen çeşitli larvalar şekil olarak çok 

farklılıklar gösterirler. Örneğin Meloidae’de ilk dönemde anten, bacak ve gözlere sahip iken sonraki 

dönemlerde bacaklar kısalır ve yok olur. 

       
Şekil 17. Hamamböceğinde Hemimetabola ve karasinekte Holometabola başkalaşım tipleri 

  

 3.1. Böceklerde Larva veya Nimf Dönemi ve Tipleri 

 Yumurtadan yeni çıkan yavrular, kanatsız ve küçüktür. Dış görünüm olarak genellikle ergine 

benzemezler. Tam başkalaşım geçiren böceklerin yavrularına larva, yarı başkalaşım geçiren 

böceklerin yavrularına nimf adı verilir. Ergin hale gelinceye kadar, türlere göre değişen sayıda olmak 

üzere deri değiştirerek büyümesi gerekir. İki deri değiştirme arasında geçen zaman içindeki 

dönemlere ‘Birinci dönem larva veya nimf’, ‘İkinci dönem larva veya nimf’ gibi adlar verilir. 

 Böcek larvalarını yapılarına göre 4 büyük grupta toplamak mümkündür (Şekil 18). 

 1- Kampodeid larva: Çevik hareketli bu larvaların bir çift antenleri, 3 çift göğüs bacakları ve 

cercileri vardır. Bazı Coleoptera ve Neuropteralarda görülür. 

 2- Manas tipi larva:  Coleoptera takımının Scarabaeidae familyasında şişman ve silindirik 

yapılı olan larvalar bu tiptedir. Vücudu kıvrık olarak durur. Üç çift göğüs bacağına sahiptir. Fakat 

bunlar yürüme işini tam olarak göremez. 

 3- Tırtıl: İnce uzun vücut 3 çift çok iyi yürüyen göğüs bacağından başka abdomen bacaklarına 

da sahiptir. Bunların yardımı ile çok iyi yürürler. Bu larva tipi 3 alt tipe ayrılabilir; Gerçek, mühendis 

ve yalancı. 

  

           a- Gerçek tırtıl: Bu larva tipinde 3 çift göğüs  bacağından başka abdomenine 3-6 

segmentlerinde birer çift abdomen bacağı (yalancı bacak) ve ayrıca son segmentte anal bacak çifti 

bulunur. Buna göre bu larvalarda 8 çift bacak bulunur. Geometridae familyası dışındaki Lepidoptera 

familyaları larvalar bu tiptedir. 

 b- Mühendis tırtılı: Bunlarda 3 çift toraks bacağı ve abdomenin 6 ve 9 (son) segmentinde 

bacak bulunur. Bu duruma göre bütün bacaklar toplamı 5 çifttir. Geometridae familyasında görülür. 

 c- Yalancı tırtıl: Abdomende 6-8 çift bacak bulunur. Bunların ilki 2. segmenttedir. Bu duruma 

göre toraks bacakları ile abdomen bacakları arasında sadece l boş segment bulunur. Gerçek tırtılda 

ise 2 boş segment bulunur. Hymenoptera Takımı  Symphyta alt Takımında larvalar bu tiptedir. 

 4- Bacaksız larva (Rim): Bunlarda toraksda dahi bacak bulunmaz. Buna rağmen segmentlerin 

hareketi ile yavaş da olsa yürüyebilenleri vardır. Kapalı yerde yaşadıkları için gözleri kaybolmuştur. 

Baş yapısına göre bir gruplama yapmak mümkündür. 
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Şekil 18. Böceklerde larva tipleri 

 

3.2. Pupa Dönemi ve Tipleri  

 Tam başkalaşım geçiren böcekler, larva döneminden ergin dönemine geçebilmek için bir ara 

dönem geçirmesi gerekir. Bu ara döneme “pupa” denir. Pupa dönemi iç organların kaynaşarak ergine 

has şekil aldıkları bir nevi uyku dönemidir. Bu dönemde iç organların kaynaşması larvaya ait bazı 

organların yok olarak yerine ergine ait olanların meydana gelmesine Histoliz olayı denir. Üç ayrı tip 

pupa vardır (Şekil 19). 

 1- Serbest pupa: Bu pupa tipinde anten, bacak ve kanat izleri vücut üzerinde serbest olarak 

bulunur. Ergin hale gelince böcek pupa gömleğini sırt taraftan yırtarak dışarıya çıkar  (Coleoptera, 

Hymenoptera, Diptera).  

 2- Mumya pupa: Bu pupa tipinde anten bacak kanat vücut üzerine yapışıktır. Ergin hale gelen 

böcek gömleğini sırttan yırtarak dışarı çıkar. Lepidoptera’da görülür. Son takımdaki pupa tipine özel 

olarak Krizalid adı verilir. 

 3- Fıçı pupa: Diptera takımı familyalarının çoğunda son larva döneminden pupaya geçişte 

gerçekte serbest olan pupa dışardan düzgün yüzeyli bir kap içerisine kendini hapseder. Oval şekilli 

olan bu kap üzerinde enine daireler şeklinde segment çizgileri bulunur. Böcek ergin hale gelince 

fıçının tepesinde kapak şeklinde kalkan bir kısımdan dışarı çıkar.  

 

 
 

Şekil 19. Böceklerde pupa tipleri: A) Serbest pupa  B) Mumya pupa C) Fıçı pupa 

 

 

 

 

A B C 
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4. BÖCEKLERİN İÇ ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ (ANATOMİ VE      

    FİZYOLOJİ) 

 4.1. Kas Sistemi 

 Böcekler vücut ve eklemlerini kasları sayesinde hareket ettirir. Beslenme, yürüme, zıplama 

ve uçma gibi hareketler kasların yardımıyla olur. Böcek kasları vücudun değişik bölümlerinde değişik 

şekil ve miktarda bulunmaktadır. Bunlar çok güçlü olup bazen karıncalarda görüldüğü gibi böceğin 

kendi ağırlığının 20 katından daha ağır maddeleri taşıyabilirler. Genel olarak böcek kasları enine 

çizgili, yarı saydam, renksiz veya grimsi yapıdadırlar. Böcek kasları iç organ, segment ve eklem 

kasları olarak üç grupta toplanırlar. 

 

 4.2. Sindirim Sistemi 

 Böcek sindirim kanalı, ön bağırsak, orta bağırsak ve arka bağırsak olarak üç bölümden oluşur 

(Şekil 20). Bu üç bölüm valf adı verilen kapakçıklar ile birbirinden ayrılmıştır. Ön bağırsak, yutak, 

yemek borusu, kursak ve ön mide olmak üzere dört bölümden oluşur. Yutağın ön kısmında ağız 

boşluğu bulunur. Orta bağırsağın bölümleri yoktur. Bazı böceklerde midenin sindiremediği besinlerin 

sindirildiği ön bağırsağın orta bağırsağa açıldığı yerde kör bağırsak denen yapılar vardır. Orta 

bağırsağa geçen besin maddesi, sindirim için gerekli sıvılar ile karşılaşır ve epitel hücrelerin 

yardımıyla yavaş yavaş emilime uğrayarak sindirilir. 

 Arka bağırsak böcekler arasında farklılıklar gösterse de genel olarak ince bağırsak, kalın 

bağırsak ve rectum olmak üzere üç bölüme ayrılır. Besin sindirilirken, yani büyük kısmı orta 

bağırsakta emildikten sonra arka bağırsağa gelir. Arka bağırsakta çok az emilim olur. Dışkı 

maddeleri, rectum’da bu kısmın kuvvetli kasları sayesinde sıkıştırılarak anüsten dışarı atılır. 

Rectumda bazı böceklerde pis koku bezleri bulunur. 

 
Şekil 20. Böceklerde sindirim sistemi 

 

 4.3. Dolaşım Sistemi 

 Böceklerde dolaşım sistemi vücudun üst kısmına yerleşmiş karnın sonundan başa kadar 

uzanan boru sisteminden oluşmaktadır. Abdomende kalp adı verilen odacıklar vardır. Bu kalp 

odacıkları kanı “ostium" adı verilen yarıklardan içeri çeker ve kasılarak kanı aort'a doğru pompalar. 

Aort, kalbin pompaladığı kanı vücudun ön kısmına doğru taşıyan ve baş kapsülü içine boşaltan basit 

bir tüptür. Bazı böceklerde, kanat kaidesinde, anten de ya da bacaklarda kalpten başka atar organlar 

bulunur. Bu kas pompaları düzenli olarak kasılmaz, ancak hemolimf’te uzantılarına hareketlerine 

bağlı olarak fonksiyonel hale gelebilirler. 

 Böceklerde açık dolaşım sistemi mevcut olup, şeffaf, sarı veya yeşil renkli kan (hemolimf) 

vücut boşluğunda dolanır (Şekil 21). Bu kan, besin maddelerinin, hormonların ve atıkların 

taşınmasından sorumludur. Bundan başka, pıhtılaşarak yaraları iyileştirir, dış parazitleri sarıp 

çevrelyip eder ve zehirli bileşikler üretir. Kan, hidrostatik basınçla deri değiştirme, yumurtadan çıkma 

ve ergin çıktıktan sonra kanatların açılmasını sağlar. Bazı böceklerde sıcaklığın ayarlanmasında rol 

oynar ve vücudu soğutup ısıtabilir. 
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Şekil 21. Böceklerde dolaşım sistemi 

 

 4.4. Solunum Sistemi 

 Böceklerde solunum sistemi, yeterli miktarda oksijeni vücuda sağlayarak, hücresel solunumla 

karbondioksit’i atmakla görevlidir. Trake sistemi olarak bilinen tüplerle solunum yapılır (Şekil 22). 

Bu tüpler vücut içerisine dağılarak her segmente ulaşır ve stigma (spiracle) denen açıklıkları ile dışarı 

açılır. Birçok böcekte orta göğüs ve karın segmentlerinde bulunan stigmalar böcek vücudunun yan 

tarafına yerleşmiş bir ile on çift arasındaki sayılarda olabilir. Stigmalar böcekler tarafından kontrol 

edilebilen açılıp kapanan kapakçıklara sahiptir. Trake borucuklarının hücre, doku ve kas liflerinin 

içine kadar uzanan çapı 1 mikrondan daha küçük olan kısmına “trakeol" denir. Trakeol hücrelerinde 

oksijen çözünür ve yandaki hücrenin sitoplazmasına geçer.  

 Bazı sucul böceklerde hava depolayan hava kesecikleri vardır ve bunlar böceğin su yüzeyinde 

kalmasına ya da su altında bu oksijeni kullanmasını sağlar. Bazı böceklerde trake borucuklarının 

ucunda hava kesecikleri bulunur. Bu keseciklere doldurulan hava uçuş süresince kullanılır. 

Endoparazit böcekler doğrudan doğruya vücut derisi ile veya konukçusunun solunum sistemi ile 

kendi anal stigmaları arasında bir bağlantı kurarak soludukları bilinmektedir. Sularda yaşayan birçok 

böcek larvasında ise değişik yapıda solungaçlar ile solunum yapılır. Sivrisinekler gibi larvaları 

sularda yaşayan böceklerde abdomen sonundan (8. segmentten) uzanan bir borucuk ile su yüzeyinde 

havadan solunum yapar. Pupalar ise ilk göğüs segmentinden uzanan iki boru yardımı ile hava alır 

(Şekil 23). 

 

 
 

Şekil 22. Böceklerde solunum sistemi 
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Şekil 23. Böceklerde solunum yapıları A) Sivrisinek 

larvalarında hava tüpleri B) Dytiscus      marginalis ve Acilius sulcatus erginlerinde hava 

kabarcıkları ile solunum  

 

 4.5. Sinir Sistemi 

 Böcek sinir sistemi, nöron olarak bilinen özelleşmiş sinir ağına sahiptir. Nöronlar, hücre 

cisimciği ile filament benzeri dendrit ve akson adı verilen yan dallardan oluşurlar 

 Böceklerde sinir sisteminin görevi elektriksel uyarıları almak, beyine iletmek ve alınan 

bilgileri değerlendirmek ve kasları harekete geçirmek olarak açıklanabilir. Böceklerin sinir sistemi 

beyin, beyin ile 2 yan kolla temasta olan subözefagal ganglion ve sindirim sisteminin altında yer 

alarak vücut boyunca uzanan ventral sinir kordonundan ibarettir (Şekil 24). 

 Sinir kordonu her vücut segmentinde bir çift olmak üzere gangliyonlardan meydana gelir. 

Ancak gelişmiş böceklerde gangliyon çiftleri birleşerek tek gangliyon haline gelmiştir. Beyin 

birleşmiş üç çift gangliyondan meydana gelir. Protocerebrum petek ve nokta gözlere sinir gönderir. 

Deutocerebrum antenlere sinir gönderir. Tritocerebrum üst dudağa sinir gönderir.Böceklerin esas 

sinir sistemi Merkezi (Central), İç organlar (Visceral) ve Dış alanlar (Peripheral) olarak üçe ayrılır.  

 Beyin, böceğin genel yaşayışı ve hayatsal fonksiyonlarının düzenli bir şekilde yürütülmesinde 

rolü büyüktür. Görme, işitme, koklama, tatma, dokunum sinir sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Böceklerde, koklama, tatma, dokunma, ile ilgili yapılar organların daha çok deri kısmında bulunur. 

Anten ve palpuslar duyu organları bakımından çok zengindir.  

 
Şekil 24. Böceklerde sinir sistemi (www.adlientomoloji.com’ dan değiştirilerek) 

 

 4.6. Üreme Sistemi 

 Bazı böcek türlerinde döllemsiz üreme (parthenogenesis) görülse de, birçok böcek türünde 

eşeysel üreme vardır. Her iki cinsiyettin de üreme organları abdomen içerisindedir.  

 Dişinin esas üreme organları bir çift yumurtalık (ovary), iki yan yumurta borusu (oviduct), 

bir adet orta yumurta borusundan meydana gelmiştir. Bunlara ek olarak sperm kesesi (spermatheca), 

bir çift yardımcı bez ve çiftleşme kesesi vardır (Şekil 25A). 

 

A 

B 

http://www.adlientomoloji.com/
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 Erkek üreme sistemi, bir çift yan kanal ve bir adet çıkış kanalından meydana gelmiştir. 

Spermayı meydana getiren testisler birer ucu kapalı sperma borucuklarından meydana gelmiştir (Şekil 

25B). Çoğu zaman yan kanalın bir kısmı genişleyerek sperm deposunu (Vesicula seminalis) oluşturur. 

Olgunlaşan spermler yan kanal vasıtasıyla sperm deposuna ve daha sonra da sonunda çiftleşme 

organını bulunduğu borucuğa (Ductus ejaculatorius) ulaşır. Bunun ucunda da çiftleşme organı 

(Aedeagus) bulunur. Erkek böcek çiftleşme sırasında bütün spermlerini spermatofor adı verilen bir 

paket halinde dişi böceğe ulaştırılır. Bu spermlerin dişi böcekte depolandığı ve ihtiyacı olduğu zaman 

kullandığı keseye spermatheca denir.  

    
Şekil 25. Böceklerde A) dişi B) erkek üreme sistemi (www.adlientomoloji.com) 

  

 

 

 

 

           Dişiler aşağıdaki şekillerde üreyebilirler:  

          Ovipar (Yumurta bırakma): Gelişme olgunluğuna ulaşan yumurtaların dişi tarafından vücut 

dışına bırakılmasına denir. Böceklerin büyük çoğunluğu yumurta bırakarak çoğalır. 

Hamamböceklerinde çok sayıda yumurta ootheca denilen koruyucu bir torba içinde abdomenin 

sonunda taşınabilir.  

 Ovovivipar (Yarı gelişmiş yavru bırakma): Bazı kabuklu bitlerde görülür. Bunlarda yumurta 

annenin karnında açılır ve daha sonra dışarıya bırakılır. 

 Vivipar (Canlı doğurma): Yumurta anne karnında açılıp daha sonra dışarıya bırakılır. Bu tür 

canlı doğurma içinde eğer larva dönemine kadar geliştirilip dışarıya çıkarılıyorsa buna Larvipar, eğer 

yavru pupa olarak dışarıya çıkıyorsa, buna da pupipar denir. 

 Döllemsiz yumurta ile yani parthenogenesis şeklinde çoğalma çeşitli böceklerde görülür. Bu 

üreme şeklinde 3 ayrı tip vardır. 

 1- Arhenotoki: Dişi böceklerin bıraktıkları döllenmemiş yumurtadan sadece erkek yavrular 

meydana gelir. En tanınmış örnek bal arası Apis mellifera’dır. 

 2- Telitoki: Döllemsiz yumurtalardan sadece dişi yavrular meydana gelir. Örneğin Orthoptera 

Takımı, ve Lepidoptera’dan Lymantria  dispar ve Lasiocampa  pini. 

 3- Amfitoki: Döllemsiz yumurtalardan her iki eşeyde yavru oluşabilir (Saga spp.) 

 Böceklerde aşağıdaki gibi başka üreme tipleri de görülür: 

 Heterogoni: Döllemli ve döllemsiz çoğalma şekilleri birbirini izlemesidir. Örneğin bazı 

yaprakbiti (Aphididae) türleri yaz boyunca döllemsiz olarak ürerler, sonbaharda erkek ve dişi arasında 

çiftleşme olur ve döllenmiş kışlık yumurta meydana getirilir. 

 

A B 
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 Poliembriyoni: Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana gelir. Örneğin parazitoid 

Hymenoptera familyalarında (Braconidae ve Ichneumonidae). 

 Hermafroditlik: Aynı bireyin bünyesinde hem erkek hem dişilik eşey hücrelerinin oluşup 

bunlardan yavru bireylerin meydana gelmesidir. Örneğin Icerya purchasi (Homoptera) 

 

 

 

 4.7. Boşaltım Sistemi 

 Böcekler besini alıp ve sindirdikten sonra, sindirilmeyen besin kısımları böcek hücre ve 

dokulara toksik olmaktadır. Bu artıkların vücuttan atılmasına boşaltım adı verilmektedir. Boşaltım 

sisteminin en önemli organları malpigi tüpleri ve rektum’dur (Şekil 26). Malpigi tüplerinin sayısı 

böcek türlerine göre değişmekte olup bazı kabuklubitlerde iki adet olan malpigi tüplerinin sayısı diğer 

türlerde 200 veya daha fazla olabilir. Malpigi tüpleri ile kanda bulunan ürik asit, nitrojenli bazı 

maddeler, bazı tuzlar ve fazla su gibi birçok atık madde alınarak bağırsak yoluyla dışarı atılır. 

 
 

Şekil 26. Böceklerde boşaltım sistemi 

            4.8. Duyu Organları 

 Böceklerde duyu organını meydana getiren birimlere sensillum denir. Böcekler besin ve 

eşlerini bulmak zorunda olduğu gibi doğal düşmanlarından kaçmak, yuva yapmak ve bir takım 

fizyolojik olayı gerçekleştirmek zorundadır. Bu fiziksel ve fizyolojik etkileri vücutlarının çeşitli 

yerlerine yerleşmiş duyu organları ile algılar. Bu duyu organları görme, koklama, tatma, dokunma ve 

duyma ile ilgili duyu organlarıdır. Bunlar temelde üç gruba ayrılır. Bunlar; görme, kimyasal ve 

mekaniksel duyu organlarıdır. 

 

4.8.1. Görme Organları 

 Bütün hayvanlar ışığa duyarlıdır. Ancak böcekler gün uzunluğuna, ışık yoğunluğuna, renklere 

ve ışığın dalga boylarına karşı özel olarak duyarlıdır. Bileşik ve nokta gözler birçok böcekte bulunur. 

Ancak bazı kelebek larvalarında göz yoktur. Bu larvaların vücut kütikulası ışığa duyarlıdır. Nokta 

gözler tam başkalaşım geçiren böceklerin larvalarında “yan nokta gözler” veya diğer böceklerde 

olduğu gibi “tepe nokta gözler” olarak bulunabilir. Bunlar tek başlarına görme işini yapamazlar. Petek 

gözler veya bileşik gözler ise çok sayıda yan nokta gözlerin birleşmesinden meydana gelmiştir (Şekil 

27). 

 Böcekler 300-650 nm’lik dalga boylarındaki ışınları algılar. Örneğin balarıları sarı, mavi-

yeşil, mavi ve morötesi ışınları algılamalarına karşın, kelebeklerdekinin aksine, kırmızıyı 

algılayamazlar.  
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 Böceklerin yaşam tarzına göre gözler (faset, ommatidyum) başlıca 2 gruba ayrılır. Apozisyon 

gözler gündüz gözleri, süperpozisyon gözleri gece gözleridir. Yani karanlıkta hareket halinde olan 

gruplarda görülür.  

 

 
Şekil 27. Bir sivrisinek erginin bileşik gözü 

4.8.2. Mekaniksel Duygu Organları 

 Mekanik duyular vücut duvarında bulunan yapılardır. Dokunma, hava akımının gibi alıcının 

herhangi bir kısmındaki uyarımlar alınır. Böceklerde vücut duvarına yerleşmiş mikroskobik yapılar 

genelde üç tiptir; mekaniksel duyum alan kıllar, kütikulanin dışarı doğru yükselmiş kubbe veya çan 

şeklindeki çıkıntıları (iğneler) ve kordon şeklindeki organlar.  

 Kıllar vücudun çeşitli yerlerine dağılmıştır ama özellikle anten, tarsus segmentleri ve cerci’de 

bulunur. Değme sonucu, kıl kökündeki oynama bir sinir etkisi meydana getirir ve kıl kökünün ilişkili 

olduğu sinir hücresine iletilir. Kordon şeklindeki duygu organları vücut durumunun kontrolü, 

dengenin sağlanması, mekanik duyarlılık, iç basıncın anlaşılması ve işitme organı olarak çalışması 

gibi işlevlere sahip olduğunu göstermiştir. 

 

 

 

 

4.8.3. Kimyasal Duyu Organları 

 Bu grup duyu organlarına tat ve koku alma organlarıdır. Tat alma organları daha çok ağız 

parçaları üzerinde bulunmakla birlikte, bazı böceklerin antenlerinde, bazılarında bacakların 

tarsus segmentinde bulunmaktadır. Koku alma organları ise birçok türde antende olmasına 

rağmen bazı türlerde tarsus’ ta olabilmektedir. 

 Bal arısı ve bazı sinekler fruktoz, glukoz, sükroz ve maltoz gibi şekerleri çok düşük 

konsantrasyonda eriyik halde hissedebilirler. İnsanlar 1/64 oranında seyreltilmiş şekeri 

algılayabilirken Pyrameis cardui (Lepidoptera) ise 1/28000 oranındaki şekeri algılayabilir. 

 

 4.8.4. İşitme Duyu Organları 

 İnsanlar en fazla saniyede 20.000, böcekler 90.000 titreşime kadar olan sesi alabilirler. 

Böcekler İşitme kılları,  Johnston organı ve Timpanal organ sayesinde insanların saniyede 

aldıkları ses titreşimlerinin yaklaşık beş katı kadarını alabilirler. Acrididae familyasinda 1. abdomen 

tergitinin sağ ve solunda timpanal organ bulunur. Johnston organı sivrisinekte ses dalgası ve 

titreşimleri alan organı olup ikinci anten segmentinde bulunur (Şekil 28).  
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Şekil 28. Sivrisinek anteninin pedisel kısmında Johnston organı 

 4.9. Ses Çıkartma Organları 

Böceklerde genellikle cinsel çağrı amaçlı çağrılar olmasına karşılık, bazen düşmanını kaçırma 

veya uyarı amaçlı olabilir. Bunlardan bazıları vücudunun bir kısmını bir zemine vurarak (Anobiidae-

cinsel amaçlı, Isoptera-alarm amaçlı) veya vücudunun başka bir kısmına sürterek (Acrididae, 

Gryllidae) ses çıkartabilirler. Bu çağrılar genellikle erkek böcekler tarafından yapılır. Bazı türlerde 

ise ses çıkarma kanatları titreterek (Drosophila funebris) ağustos böceklerinin erkeklerinde olduğu 

gibi timbal zarı ile yapılabilir.  

 4.10. Işık Organları 

 Bu organ özellikle toplumda yaygın olarak “ateşböceği" olarak isimlendirilen kınkanatlılar 

Takımının Lampyridae ve Cantharidae familyalarındaki türlerde bulunur. Bununla ilgili organlar, 6. 

ve 7. abdominal segmentin altında bulunur. Burada ışık, türe özgü olarak sürekli veya seyrek olarak 

yanar söner. Luciferin maddesinin lusiferinaz enzimi ile alınan hava içindeki serbest oksijenin okside 

olması sonucunda ışık oluşur. 

 4.11. Salgı Organları 

 Böceklerde salgı organları vücut içine (Endokrin) veya vücut dışına (Ekzokrin) akıtılanlar 

olarak ikiye ayrılır. Ekzokrin salgı bezleri salgılarını özel kanallar vasıtası ile vücut dışına veya vücut 

içinde gerekli yerlere akıtır. Endokrin salgı bezleri kanala sahip değildir ve meydana getirdikleri 

maddeler düffizyon yolu ile kana geçerek bütün vücuda dağılır. 

 

 4.11.1. Ekzokrin Salgı Bezleri 

 Mum bezleri: Bu bezler Heteroptera, ve bazı Coleoptera ile Hymenoptera’da görülür. 

Örneğin bal arısı Apis mellifera abdomen segmentinden mum maddesi salgılar. 

 Kafa içi salgı bezi: Böceklerin kafalarının içerisine yerleşmiş ve ağız parçaları ile ilişkili 

mandibula salgı bezi, maksilla salgi bezi ve labium salgı bezi olmak üzere 3 çift salgı bezi bulunur. 

Mandibula salgı bezi çifti lepidoptera larvalarında ipek bezi haline dönüşmüştür. İpek bezleri: 

Lepidopteralarda mandibula ve labium salgı bezleri ipek bezi haline dönüşmüştür. Bazı Coleoptera 

ve Neuroptera larvalarında ipek, malpigi borucukları tarafından meydana getirilir.  

 Pis Koku Bezleri: Bazı böceklerde korunma için deri salgı bezleri pis kokulu salgılarda 

bulunur. Heteroptera’da pis koku bezi 3. çift bacakların dibinden dışarı açılır. 

 Çekici Koku Bezleri:  Sosyal yaşayan böceklerde bir eş tanıma, koloni kurma, düşman tanıma 

yuva yapma, alarm verme ve besin yerine doğru iz oluşturma da bu bezler görevlidir. Dışa salgılanıp 

o türün diğer bireyleri üzerinde etkilere yol açan salgılara feromon adı verilir. Karasineği dişisi 

feromonu “Trikozen” erkeklerini cezbeder. Alman hamamböceği erkeklerin abdomeninde dişileri 

cezbedici koku yayan salgı bezleri bulunmaktadır. 

 Zehir Bezleri: Özellikle işçi arılarda bulunan ve bir iğne ile birleşmiş olan torba şeklindeki 

yapılardır. Arının sokması ile birlikte bu zehir boşaltılır. Bazı tırtıllarda ise zehir üzerindeki kılların  

dip kısmında bulunur. Herhangi bir şekilde bu kılların kırılması halinde dibindeki zehir dışarıya 

verilir. Bu da insanlarda kaşınmaya bazen de alerjiye neden olur.  
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4.11.2. Endokrin Salgı Bezleri: 

Vücut fizyolojisini düzenleyen sıvılar salgılar. Bu sıvılara hormon denilmektedir. 

 Beyin içi salgı bezleri: Oldukça iri hücrelerden meydana gelmiş ve beynin çeşitli yerlerinde 

bulunabilen bir salgı bezidir. Böcek gelişmesi ile ilgili bazı hormonlar salgılar. Bu salgılar özellikle 

deri değiştirme ve başkalaşımda (metamorfoza) etkilidir. 

 Protoraks salgı bezi: Birçok böcek takımının larvalarında bulunur. Bu bezin hormonuna 

ekdizon denir. Bu salgi bezi diğer endokrin bezlerin salgıları ile işbirliği halinde deri değiştirme ve 

metamorfoz gibi olayları idare eder. 

 Corpora cardiaca: Beyinde sentezlenen maddelerin depo organıdır. Ayrıca bazı fizyolojik 

olaylar ve kalp ile barsak kasılmasının düzenleyen salgıları da içerir.  

 Corpora allata: Corpora cardiaca ile yakından ilgilidir. Bu bezin gençlik hormonu yani 

juvenil hormon salgıladığı ispat edilmiştir. Bu hormon gelişme sırasında ergin karakterlerin zamansız 

olarak ortaya çıkmasını önler. 

 

5. BÖCEK BİYOLOJİSİ İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR 

 Biyolojik Dönem: Böceklerin yaşamları boyunca geçirdikleri dönemlerinin her birine 

(yumurta, larva veya nimf, pupa ve ergin) biyolojik dönem denir. 

 Gelişme Dönemi Süresi: Bir böceğin, yumurta döneminden başlayıp, ergin hale gelmesine 

kadar geçirdiği biyolojik dönemlerin süresinin toplamıdır. Gelişme süresi büyük ağustosböceklerinde 

on yedi yılda tamamlanırken bir günlüklerde (Ephemeroptera) larvaların gelişme süresi yaklaşık bir 

yıl veya biraz daha uzun sürdüğü halde erginlerin yaşam süresi bir veya iki gündür. 

 Döl (=Nesil, Kuşak): Bir böceğin yumurta döneminden tekrar ilk yumurtasını bırakmasına 

kadar geçen süreye denir. Eğer böcekler yılda sadece bir döl veriyorsa buna “univoltin”, iki döl 

veriyorsa “bivoltin" üç döl veriyorsa “trivoltin” olarak isimlendirilir. Daha fazla döl verenlere ise 

“multivoltin” denir.  

 Böceklerin Ömrü: Böcekler için ömür; nimflerin en son gömlek değişiminden, tam 

başkalaşım geçiren böceklerin ise pupadan çıktıkları andan ölümlerine kadar geçen süredir.  

 Kuyessens ve Diyapoz (=Dinlenme, Duraklama Dönemi): Böceklerin uygun olmayan 

koşullarda faaliyetlerine ara verir. Buna kuyessens (yalancı diyapoz) denir.  Ancak yalancı diyapoz, 

duraklama koşullarının normale dönmesi ile hemen biter. Diyapoz ise böceğin gelişmesine bir süre 

için ara vermesidir. Bu dönemde böcekler hareket etmeden ve beslenmeden yaşamaya devam eder. 

Diyapozda ise koşullar uygun duruma gelse bile belirli bazı fizyolojik değişimlerin tamamlanması 

gerekir. 

 

6. BÖCEK EKOLOJİSİ 

 Böceklerin doğada gelişme ve üremelerini sınırlandıran cansız ve canlı etkenler vardır.  

Cansız etkenler arasında ısı, su (nem) ve bunların birlikte etki gösterdiği iklim, ışık ve toprak 

faktörleri yer alırken, canlı etkenler ise besin, doğal düşmanlar ve popülasyon yoğunluğudur.   
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GENEL MİKROBİYOLOJİ  

       Bilim Uzm. Sevinç ERTAŞ 

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Tüketici Güvenliği Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 

 

TANIM 

Mikrobiyoloji gözle görülmeyecek kadar küçük canlı bilimidir. Gözle görülemeyen ancak mikroskopla 

görülebilen basit ve tek hücreli canlılara “mikroorganizma” denir.  

Mikrobiyoloji biliminde mikroorganizmaların şekilleri, yapıları, çoğalmaları, fizyolojik ve biyokimyasal 

aktiviteleri incelenir. 

  

MİKROORGANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ 

Mikrobiyolojide incelenen bütün mikroorganizmalar üreme, besin maddelerini sindirme ve 

metabolize etme, artık maddeleri atma, çevre değişikliklerine tepki gösterme ortak özelliklere 

sahiptir. 

Mikroorganizmalar, canlılar alemini oluşturan varlıklar, yapıları ve diğer özellikleri dikkate 

alındığında Protistalar (Mikroorganizmalar) grubunda yer almaktadır. Mikroorganizmaların 

beslenme, hareket ve hücre yapıları yanında, metabolik faaliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle 

Protista alemi (Yunanca ilkel hayvan) olarak ayrı sınıflandırılmıştır. Protistalar  hücre yapılarına göre 

ikiye ayırmışlardır: 

Yüksek protistalar: Hücre yapıları bakımından hayvan ve bitkilere benzeyen ökaryotik canlılardır. 

Funguslar (küf ve mayalar), algler ve protozoalar.   

Basit protistalar: Belirli bir çekirdek zarı ile çevrili, gerçek bir çekirdek içermeyen 

mikroorganizmalar ise prokaryotlar yani ilkel çekirdekliler olarak tanımlanır. Bakteriler, mavi-yeşil 

algler, virüsler ve arkeler. 

 

1- BAKTERİLER 

1.1. HÜCRE YAPILARI 

  Prokaryotik özellik gösteren bakteriler, doğada toprak, su, hava, bitki, hayvan gibi her yerde 

bulunabilmektedir. Bakterilerin büyük çoğunluğu tek hücrelidir ve bölünerek çoğalır. Besinsel 

gereksinimleri basittir ve çevresel koşullara hızlı uyum yeteneğindedir. Uzunlukları 2 – 10 μ çapları 

0,5 – 2,5 μ arasında değişir. 

   

  Hücre duvarı: Stoplazmanın etrafını saran, zayıf olan iç kısımları ve organelleri dış etkilerden 

koruyan ince, yarı katı ve kuvvetli bir tabakadır. Hücrenin karakteristik şeklinden sorumlu olan bu 

tabaka yarı geçirgen bir yapıdadır. Bu yapı ortamdaki gıda maddelerinin hücre içine geçmesinde 

metabolizma atıklarının da dışarı atılmasında rol oynar. Hücre duvarı, bakteriler için özel önemi olan 

gram boyamada etkilidir. Bakterilerin gram boyama karşısındaki reaksiyonun nedeni hücre çeperinin 

yapısı (murain ağı) ile ilgilidir. 
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                                                                      Şekil 1.Bakteri hücresi 

Gram boyamada kristal viyole ile boyanan ve mor renk görünen bakteriler gram pozitif, safraninle 

boyanan pembe renk veren bakteriler ise gram negatif olarak sınıflandırılır. 

 

                   Şekil 2.Gram –pozitif ve gram negatif bakteri hücre yapısı 

Stoplazma zarı: Hücre duvarının hemen altında bulunan bu zar stoplazmayı sarar ve korur. Hücre 

duvarına göre daha incedir. Bu zarın herhangi bir zarar görmesi bakterinin ölümüne yol açar. 

Stoplazma: Fiziksel olarak berrak, hafif yapışkan bir sıvıdır. Fonksiyon bakımından hücrede 

meydana gelen kimyasal reaksiyonların oluştuğu, hücrenin yapı maddelerini sentezlendiği yerdir. 

Çekirdek: Bakteri hücresinin çekirdeği DNA (deoksiribonükleikasit) ve az miktarda RNA 

(ribonükleikasit)dan ibarettir. Stoplazma içinde bunların fazla bulunduğu yerlere çekirdek bölgesi adı 

verilir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik bakterilerde bulunmaz. 

Ribozom: Bakterilerde bulunan tek organeldir. Protein sentezi yapar. 

Kamçı (Flagella): Bakterilere özgü ve hücrede hareketi sağlayan bir yapıdır. Flagella tek veya daha 

fazla sayıda olabilir. 
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Kapsül: Hücresel fonksiyonlar için gerekli değildir. Ancak bulunduğu bakteride depo besin 

maddelerinin biriktirilmesi ve metabolik atıkların atımında rol oynar.Kapsül varlığı bakterilerin 

enfeksiyon etkinliğini arttırmaktadır. 

 

Endospor: Bazı bakteriler hücre içinde, çevre koşullarına oldukça dayanıklı spor meydana getirirler. 

Buna endospor denir. Vejatatif hücre yaşamını devam ettirmek ve bölünerek neslini sürdürmek için 

endospor oluşturmaya yönelir. Bakteriler besin yetersizliği, çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ve 

çevre koşullarındaki olumsuzluklar karşısında spor oluşturur. Endospor oluşumu bir çoğalma şekli 

değildir ancak neslin korunmasını sağlar. Bacillus ve Clostridium cinsleri endospor oluşturan önemli 

bakteri cinsleridir. 

 

    1.2. BAKTERİ ŞEKİLLERİ  

  Mikroorganizmaların boyutları mikron ile ifade edilir. Bir mikron mm’nin 1/1000’ni ifade eder. 

Hücre içi organelleri çok daha küçüktür ve bunların boyutları milimikron=mμ veya nanometre=nm 

ile belirlenir.   

  Bakteri hücreleri genellikle yuvarlak (kok), çubuk (basil) ve sarmal (spirillum veya spiroket) 

olmak üzere üç farklı şekilde bulunur. 

     1.2.1.  Yuvarlak şekilli bakteriler: Yuvarlak şekilde olan bakterilere kok adı verilmiştir. 

Kokların hücre çapı 0.5 mikrometre (μm) veya altına inerken bazılarında 1.2 mikrometreye (μm) 

kadar çıkabilmektedir. Bunların bölünmesinden sonra yan yana veya dizilişlerine göre de yeniden 

isimlendirme yapılmaktadır. Bölündükten sonra birbirinden tam olarak ayrılan koklara monokok, 

bir yönde bölündükten sonra iki kardeş hücre aralarında bir bağla yapışık kalırsa çift olarak görünür 

ve diplokok, bakteriler birbirlerine dikey yönde bölünürse dörtlü koklar yani tetrakok denir. 

   

 

                           Şekil 3. Kokların morfolojik görünüşü 

Eğer bölünme birbirine paralel ve devamlı ise tespih gibi kısa veya uzun zincirler hâlinde streptokok 

oluşur. Kokların bölünmesi birçok yöndeyse irili ufaklı düzensiz gruplar hâlinde, üzüm salkımı 

şeklinde stafilokok meydana gelir. Paket biçiminde kübik kok yığınları hâlinde görünen bakterilere 

ise  sarsina adı verilmektedir. 

   1.2.2. Çomak şekilli bakteriler: Bu tür bakterilere basil adı verilir. Bunlar silindirik olup boyları 

enlerinden daha fazladır. Çomak hücrelerinin kalınlığı 0.4 -1.0 μ, boyları ise .5 – 5 μ arasında 

değişirse de bazı türlerde 30 – 40 μ hatta 100 μ’a kadar varan hücrelere de rastlanabilir. Zincir 

biçiminde veya uç uca dizilebilir. Bakteri cins ve türüne bağlı olarak kısa, uzun, ince ve kalın çubuklar 

şeklinde farklılıklar gösterir. Çomak şeklinde, boyları enlerine yakın olan elipsoid bakterilere basil, 

çomak şeklinde, boyları enlerine yakın olan, elipsoid bakteriler kokobasil, iki kenarı dışbükey, uçları 

sivri görünüşlü iğ biçimindeki bakteriler fuziform, uç ve ortaları şişkin olanlar difteroid, birbirine 

değecek şekilde, tek tek zincir oluşturanlar da streptobasil olarak tanımlanır. 
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                               Şekil 4. Basillerin morfolojik görünüşü 

1.2.3. Sarmal şekilli bakteriler: Yalnız bir kıvrımlı olabildiği gibi, 10 – 15 kıvrımlı olanları da 

vardır. İki gruba ayrılır. İlk grupta vücutları kıvrılabilen, bükülebilen ve yılansı hareket eden 

bakteriler yani spiroketler, ikinci grupta ise sert vücutlu, kıvrılmayan yani vibriolar vardır. 

 
   Şekil 5. Sarmal şekilli bakterilerin morfolojik görünüşü 

                         

1.3. BAKTERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER  

Bakterilerin gelişimine; hava (oksijen), sıcaklık, ortamın asitliği (pH), su aktivitesi ve ozmotik basınç 

etki eder. 

Hava (Oksijen) 

Mikroorganizmaların çoğalmaları için en önemli gaz oksijendir. Oksijene olan ihtiyaçlarına göre 

bakteriler dört grupta incelenir. 

      1-Aeroplar: Bu bakterilerin çoğalmaları için oksijenli ortamda bulunmaları zorunludur (asetik 

asit bakterileri gibi) 

  2-Anaerop: Bu bakteriler oksijenli ortamda çoğalamaz  (Clostridium cinsi türleri gibi). 

  3- Fakültatif anaerop: Oksijenli ve oksijensiz ortamda çoğalma ve metabolik etkilerini sürdürme 

yeteneğindedir ( laktik asit bakteriler, Enterobacteriaceae gibi). 

  4- Mikroaerofil: Çok az miktardaki oksijen yoğunluğunda üreyen bakterilerdir (Bacillus  gibi). 

  Sıcaklık 

  Her mikroorganizmanın gelişebildiği minimum sıcaklık (gelişebildiği en düşük sıcaklık), optimum 

sıcaklık (en hızlı gelişebildiği sıcaklık), maksimum sıcaklık (gelişebildiği en yüksek sıcaklık) vardır. 

Optimum sıcaklık her zaman maksimuma daha yakındır.  Bu sıcaklıklar mikroorganizmanın çeşidine 

göre değişir. Maksimum sıcaklığın üzerinde mikroorganizmanın içindeki proteinler denatüre olur. 

  Bakteriler sıcaklık isteklerine göre üç grupta toplanır. 

  1-Soğuk seven (psikrofil) bakteriler: 7ºC ve altında gelişebilen bakteriler de bu grupta 

isimlendirilir. Üreme ısıları en düşük 0ºC, en uygun sıcaklık ise 15-20ºC arasındadır.  Buzdolabı 

sıcaklığında (+4ºC) kolaylıkla üreyebilir. Soğuğa karşı toleranslı mikroorganizmalar, 0°C’de 

gelişebilir fakat optimum sıcaklıkları 20-40 °C’dir. 

           2-Ilık seven (mezofil) bakteriler: Doğadaki mikroorganizmaların çoğu mezofiliktir. 

Optimum üreme sıcaklığı 25°C-45°C dir. En uygun üreme sıcaklıkları ise 30-40ºC arasındadır. 

Patojen bakterilerin çoğu bu gruba girer. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapan bakterilerin büyük bir 

kısmı da bu gruba dahildir. Mezofil bakteriler, 65ºC’de 20 dakikada ve pastörizasyon sıcaklığında 

(70ºC’de) 1 dakikada ölür. 
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  3-Sıcak seven (termofil) bakteriler: Optimal sıcaklıkları 45°C üstünde olan organizmalara 

termofilik mikroorganizmalar denir. 80°C olanlara ise hipertermofiller denir. Gelişme ve üreme 

sıcaklıkları 50-60ºC arasındadır. Bu gruba giren bakterilerin sporları pastörizasyon sıcaklığına 

dayanıklıdır.  

   

pH Değeri 

Her mikroorganizmanın gelişebildiği bir minimum ve optimum pH değeri vardır. Genel olarak 

bakterilerin gelişebildiği pH aralığı küf ve mayalara göre daha dardır. Bakteriler gelişecekleri ortamın 

pH’ı açısından daha seçicidir. En seçici olanlar ise patojenik bakterilerdir. Bakteriler nötr veya hafif 

asidik ortamlarda genel olarak mayalara göre daha hızlı ürerler. Bakterilerin gelişebildiği pH aralığı 

4,5-9,0 arasıdır. Optimum gelişme pH’ları ise 6,5-7,5 arasıdır. 

 

   
  Su Aktivitesi 

Bir maddedeki suyun nispi mevcudiyetinin ifadesidir. Suyun buhar basıncının aynı sıcaklıktaki saf 

suyun buhar basıncına oranı olarak tanımlanmaktadır. Bağıl nem ortamın nemidi. Halofilik (tuzluluğa 

dayanıklı) bakterilerin su aktivitesi 0.75’tir. Patojen bakteriler genellikle 0,9-1,0 su aktivitesi arasında 

çoğalır. Su aktivitesi değeri 0,60’ın altındaki mikrobiyal aktivite yoktur. Bazı bakterilerin gelişmesi 

için ihtiyaç duydukları minimum su aktiviteleri: Campylobacter-0.98, Escerichia-0.93, Salmonella-

0.93, Bacillus 0.90, Staphylococcus-0.85, Vibrio-0.86 dir. 

Gram negatif basiller ve Clostridium cinsine dahil mikroorganizmalar, 0,95 su aktivitesi değerinin 

altında çoğalmazlar. Stafilokoklar 0,86 su aktivitesi değerine sahiptir. Birçok küf ve mantar, 

bakterilerden daha düşük su aktivitesi değerine sahiptir. 

 

Ozmotik Basınç 

Mikroorganizmaların en iyi üreyebildikleri ortamın ozmotik basıncı, bakteri içindeki ile aynı veya 

çok az farklıdır. Böyle ortamlarda bakteri zarlarından giriş ve çıkışlar kolaylıkla olur ve bakteri 

gelişmesine ve üremesine devam eder. Mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen diğer önemli 

faktör ise su ve su gibi erir maddelerin konsantrasyonuna da bağlıdır. Çünkü bu erir maddelerin suya 

karşı ilgileri fazladır. Su bunlarla birleştiğinden ortamda mikroorganizmanın faydalanacağı su 

kalmaz. Eğer ortamın ozmotik basıncı azalmış ise böyle durumlarda dışardan bakteri içine fazla sıvı 

girerek bakteriyi şişirir ve olay devam ederse bakteriyi patlatır. Bunun tersi durumlarda ise bakterinin 

içinden dışarı çıkan fazla sıvının çıkması sitoplazmik membranın hücre duvarından ayrılarak 

büzülmesine ve ortada toplanmasına neden olur. Bakterinin gelişeceği ortamdaki erir madde oranı 

arttıkça ortamdaki su oranı azalır. Bazı mikroorganizmalar düşük su potansiyellerinde bazıları ise 

yüksek oranda tuz içeren ortamlarda gelişir. 

 

Halofilik bakteriler: Tuzlu ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Tuzsuz ortamlarda gelişemezler. Az 

derecede halofillikler (%l-6 NaCl), orta derecede halofilikler (%6-15 NaCl) ve aşın halofilikler ( 

%15-30 NaCl) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Tuza toleranslı olan mikroorganizmalar ise hem tuzlu 

ortamda hem de tuzsuz ortamda gelişebilen mikroorganizmalardır. 

 

   1.4. BAKTERİLERİN ÇOĞALMALARI  

Canlıların soylarını sürdürmek amacıyla kendilerine benzer yapı ve özelliklerde yeni canlılar 

oluşturmalarına üreme veya çoğalma denir. Mikroorganizmalar üredikçe ortamda bulunan  toksik 

maddenin birikmesi, pH düşmesi ve çevresel faktörlerde oluşan değişmeler üremeyi sınırlandırır ve 

durmasına neden olur. Bazı bakteriler en yüksek üreme noktasına 24 saatte, bazıları da daha geç 

ulaşır. 
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 Bakteriler de diğer mikroorganizmalarda olduğu gibi eşeyli ve eşeysiz çoğalabilen canlılardır. 

Bakteriler çoğunlukla ikiye bölünerek ürer. Önce bakteri hücresinin boyu uzar ve hücre zarı ortadan 

içeri doğru daralarak iki eşit yarıya bölünür. Buna eşeysiz üreme şekli denir. 

 

                                     Şekil 6.  Bakterilerde eşeysiz üreme      

Eşeyli üreme şeklinde ise aynı türden fakat farklı özellikteki bakterilerin bir süre birleşmeleri sonucu 

her ikisinin ortak özelliklerini taşıyan yeni hücreler oluşur. Bakteriler en iyi koşulları içeren ortamda 

geometrik tarzda çoğalır. Yani iki katlı bir bölünme gösterir (1-→2-→4-→8-→16-→32-→…… 

gibi).Bakteri artışında meydana gelen her bir bölünmeye generasyon, üreme için geçen süreye de 

generasyon süresi denir. 

 

 

  a-b = Başlangıç( latent) dönemi 

  b-c = Hızlı (logaritmik) üreme dönemi 

  c-d = Durma dönemi 

  d-e = Ölüm dönemi 

 

Başlangıç (latent) dönemi (a-b aralığı): Bakteriler çoğalacakları uygun ortama ekilirse önce 

bulundukları ortama alışmaya çalışır. Bu dönemde üreme olmadığından sayıca da bir artış olmaz. 

Yoğun metabolik aktivite söz konusudur. 

Hızlı (logaritmik) üreme dönemi (b-c aralığı): Bu dönem bakterilerin bölünerek sayılarının 

artmasıyla başlar. Yüksek sayıda mikroorganizma meydana gelir. Bu dönemdeki mikroorganizmaların 

sayımları yapıldığında üreme eğrisi düz veya dik bir durum gösterir. Durma dönemi (c-d aralığı): 

Ortamdaki besin maddelerinin azalması, metabolik artıklar ve pH’ın elverişsiz hâle gelmesi nedeniyle 

mikroorganizmaların üremeleri yavaşlar. Çoğalmalarında durma görülür. 

Ölüm dönemi (d-e aralığı): Canlı bakterilerin sayısının azaldığı dönemdir. Ortamda hem besin 

kalmaması hem de maddelerin zehirli etkisiyle bakteriler ölmeye başlar. 
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2- DEZENFEKTAN ETKİNLİĞİ  

Mikroorganizmalar dezenfektanlara karşı genel olarak üremenin logaritmik döneminde, sabit ve ölüm 

dönemlerine göre daha duyarlıdırlar. Bu nedenle dezenfeksiyon işlemlerinin mümkün olduğu kadar 

kısa periyotlarda uygulanmaları etkinlikleri açısından önem taşımaktadır. Dezenfektanların 

etkinlikleri ortamda bulunan mikroorganizma sayısına bağlı olarak da değişebilmektedir. Ortamdaki 

canlı mikroorganizma sayısı arttıkça dezenfektanın etki süresi de artmaktadır. Bir bakteri 

popülasyonu letal maddelerin etkisine maruz bırakılırsa, belli bir birim zaman için popülasyonda belli 

sayıda azalma görülür ve ölüm kinetiği üstel bir karakter taşır. Bahsedilen etki mikroorganizmalar 

üzerinde sayısal olarak, logaritmik bir tarzda meydana gelir. Organizma populasyonu, sabit miktar 

ile sabit aralıklarla logaritmik olarak azalır. Dezenfektan etkinliğinin kabul kriteri Redüksiyon 

Faktörü (RF) değeri ile bağlantılıdır. 

Redüksiyon Faktörü (RF), dezenfektan uygulmasının öncesindeki mikroorganizma miktarının log 

değer ile dezenfektan uygulandıktan sonra ortamda canlı kalan mikroorganizma sayının logaritması 

arasındaki farkı şeklinde belirlenir. Örneğin, İlk aşamadaki mikroorganizma sayısı 108/mL ise 

genellikle 1 veya 5 dakikalık temas süresi sonunda 5 log redüksiyonluk bir azalma beklenir. 

 

     3- DEZENFEKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Dezenfeksiyonu etkileyen faktörlerden mikroorganizmaya bağlı faktörler;  

  a. Mikroorganizmalarda Doğal (İntrensek) ve Kazanılmış (Ekstrensek) Direnç  

  b. Mikroorganizmaların Sayısı 

  c. Biyofilm Oluşumu 

  a. Mikroorganizmalarda Direnç 

  Uygun şekilde yapılmayan dezenfeksiyon sonrası birçok bakteri populasyonu dezenfektanlara 

duyarlılıkta azalma olabileceği, hatta adaptasyon, genetik direnç elemanlarının kazanılması ve stres 

yanıtı veya biyofilm oluşumu ile yüksek dirençli hale gelebilmektedir. Mikroorganizmaların 

dezenfektanlara karşı iki türlü direnci vardır: 

  İntrensek (Doğal) direnç: Gram negatif bakterilerde, funguslarda, parazit kistlerinde, 

mikobakterilerde ve sporlarda görülür. İntrinsik dirençte, dezenfektanların mikroorganizmanın içine 

girişi engellenmiş yada azaltılmıştır. Daha az bir oranda ise dezenfektanlar hücre duvarındaki 

enzimlerle parçalanmaktadır. 

  Ekstrensek (Kazanılmış direnç): Kromozomlardaki mutasyon, plazmit ya da transpozonlar 

aracılığı ile oluşur. Gümüş, diğer metaller ve organik civa bileşiklerine karşı oluşan biyosit 

direnci plazmit aracılığı ile oluşur. Gümüş tuzlarına karşı gelişen plazmit kaynaklı 

direnç; P.stutzeri, Citrobacterspp.ve bazı Enterobacteriaceae üyelerinde(Salmonella ve Escherichia 

coli gibi) görülür ve bu gümüş birikimi ile ilişkili olabilir. 

  Dezenfektanlara duyarlılıkları bakımından mikroorganizmaların en azdan en çok dirençli olana 

göre; 

   

        Vejetatif bakteri (S.aureus,P.aeruginosa gibi) 

   

  •    Orta büyüklükte lipidle kaplı viruslar (Hepatit B virüsü gibi) 

  •    Mantarlar (Candida albicans gibi) 

  •    Küçük lipidli kaplı olmayan viruslar (Poliovirüs gibi) 

  •    Mikobakteriler (Mycobacterium tuberculosis gibi) 

  •    Bakteriyel endosporlar şeklinde sıralanır (Bacillus subtilis gibi)  
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        b. Mikroorganizmaların Sayısı  

Diğer koşulların sabit kalması şartıyla, mikroorganizmaların sayısı ne kadar fazla ise antimikrobiyal 

maddenin onları ortadan kaldırması daha uzun zaman alır. 

        c. Biyofilm Oluşumu 

Biyofilm, mikroorganizmaların yüzeylere tutunmaları, tutundukları bölgelerde çoğalmaları ve hücre 

dışı polimerler üretmeleri ile oluşmaktadır. Mikroorganizma üretmiş olduğu polimer yapılar ile 

etrafını çevrelemekte, kendini bir matriks içine gömerek yaşamını sürdürebilmekte ve daha dirençli 

hale gelmektedirler. Bakterilerin katı yüzeyle teması sonrası oluşan biyofilm tabakası içinde 

mikroorganizmalar hızla kolonize olurlar. 

Biyofilm oluşumu nedeniyle biyositlerin pratikte etkili olamadığı durumlarda;   

 Suların dezenfeksiyonunda klorun etkinliğini artırmak için elektroliz ve ultrasonik 

dalgaların birlikte uygulanması, klorun etkinliğinin arttığı gösterilmiştir.  

 Kullanılan dezenfektanın belirli periyotlarla değiştirilmesi,   

 Dezenfeksiyon öncesi etkili bir temizlik, uygun konsantrasyon, uygun ısı ve uygun süre 

temas  süresi, 

 Dezenfeksiyon işlemi sonrası yıkama ve kurulama,   

 Eğer rezistans gelişmiş ise etki mekanizması farklı bir dezenfektan ile değiştirmek gerekir.  

  

            4. DEZENFEKTAN MADDELERİN ETKİ MEKANİZMALARI  

     a. Hücre zarına etkili dezenfektanlar: Hücre zarı lipoprotein yapısındadır. Hücre zarını 

etkileyen dezenfektanlar bu yapısal düzeni bozmak suretiyle hücre zarının yarı geçirgenliğini, aktif 

transport sistemlerini ve enerji metabolizmalarını inaktif hale getirir.  

     b. Bakteri membranı üzerine etkili olan dezenfektanlar: Genellikle yüzey gerilimini düşüren 

ve ozmotik basıncı yükselten bir karakterde olduklarından, hücre membranlarının yarı geçirgen 

özelliğinin bozulmasına, beslenmesinin aksamasına, metabolizmanın durmasına ve hücre ölümlerine 

neden olurlar. Bu gruptaki dezenfektanlar fenol ve fenol bileşikleri, sentetik deterjanlar ve organik 

çözücülerdir. 

     c. Hücre proteinlerini denatüre eden dezenfektanlar: mikroorganizmaların protein 

karakterinde olan yapısını koagüle veya denatüre ettikleri belirtilmiştir. Protein özelliğinde olan 

enzimlerin, bu tarzdaki kimyasal ajanlardan etkilendikleri ve bu enzimlerin denatüre olmasının 

bakteri yıkımlanmasına neden olmaktadır. Asitler, alkaliler, alkoller, aseton ve diğer organik çözücü 

maddeler bu gruptaki dezenfektanlardır.   

     d. Enzim aktivitesini bozan dezenfektanlar: dezenfektan ve antiseptik maddeler enzimlerin esas 

substratla birleşen aktif gruplarıyla birleşerek enzimin görevini engeller ve işlevlerinin bu şekilde 

bozulmasını sağlar.  Ağır metal tuzları (cıva, gümüş, bakır tuzları vb.), okside edici maddeler 

(hidrojen peroksit, potasyum permanganat, ozon vb.), alkilleyici maddeler (formalin, etilen oksit, 

betapropiolakton vb.) bu gruptaki dezenfektanlardır.   

     e. Nükleik asit üzerine etkili dezenfektanlar: Mikrobiyoloji boyama yöntemlerinde kullanılan 

boyar maddeler mikroorganizmaların nükleik asitleriyle bileşikler yaparak aktivitelerini bozar ve bu 

şekilde etkili olur. Bu boyar maddelerinin çeşitli konsantrasyonlarının farklı mikroorganizmalar 

üzerindeki etkileri de farklı şiddette olmaktadır. O nedenle bu seçicilik özelliklerinden yararlanılarak 

istenmeyen bakterilerin inhibe edilmesinde çeşitli besiyerlerinde kullanılırlar. Bunların çoğu 

mikroorganizmaların boyanmasında da kullanılan boyalardır. Bu boyaların başlıcaları kristal viyole, 

malaşit yeşili, brillant yeşili, fuksin, metilen mavisi ve akridindir. 
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        5. BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ İÇİN 

ÖNEMLİ BAKTERİLER 

Bacillus  

Çoğunlukla aerop veya fakültatif anaerop, çubuk şeklinde endospor oluşturabilen, hareketli 

gram pozitif bakterilerdir.Toprak, su, bitkiler ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak 

bulunur.Çoğunluğu mezofil olmakla birlikte psikrofil ve termofil türleri vardır.Optimum 

gelişme sıcaklığı, suşlara göre 28–35ᴼC arasında değişmekle birlikte genellikle 30ᴼC 'dir. En 

yüksek üreme sıcaklığı yine suşlara göre 37–48ᴼC arasında değişir. En düşük üreme sıcaklığı 

da suşa bağlı olarak 10–18 ᴼ C arasındadır. Bazı kaynaklarda en düşük sıcaklık 4–5ᴼC, en 

yüksek sıcaklık ise 50ᴼC olarak verilmektedir. Spor germinasyonu için gereken optimum 

sıcaklık 30ᴼC dir.Sporları  ısıya çok dayanıklıdır. 

Escherichia  

Fakültatif anaerop, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk şeklinde gram negatif bakterilerdir. 

En önemli türü E.coli, doğal olarak insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunup buradan 

da su, toprak ve diğer yerlere bulaşır. Bu nedenle de gıdalarda ve sularda E.coli bulunması 

fekal bulaşmanın bir göstergesi açısından önemlidir. 

             Staphylococcus 

Gram pozitif, aerop veya fakültatif aerop hareketsiz ve sporsuz kok şeklinde bakterilerdir. En 

önemli türleri S.aureus ve S.epidermidis tir. Her iki tür de insan ve hayvanların deri ve burun 

florasında doğal olarak bulunur. S.aureus başta ısıl işlemler olmak üzere mikroorganizma 

sayısının azaltılmasına yönelik tüm uygulamalara karşı yüksek duyarlılık göstermekte, buna  

karşılık  insanlarda zehirlenmeye neden olan ve ısıl  işleme dayanıklı enterotoksinler 

üretebilmektedir  

 

 

Tablo.1 Dezenfektanların Mikroorganizmalara Etkisi (Linton ve ark., 1987; Merck, 
1998) 
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Streptococcus uberis,sığır mastitlerinin (meme iltahabı) önemli bir kısmından sorumlu gram-

pozitif bakteridir.  

Pseudomonas 

Pseudomonaceae familyası içinde yer alan ve fırsatçı türleri de içerebilen  Pseudomonas cinsi 

bakteriler gram negatif, çubuk şeklinde polar flagella ile hareket eden ve son elektron alıcısı 

oksijen olan, zorunlu aeropturlar. Birçoğu doğada, toprakta ve sularda yaygın bulunan 

Pseudomonas türlerinin bazıları bitkiler veya hayvanlar içinde patojendirler. Pseudomonas 

lar ısıya dirençli değildirler ve 55ᴼC’de bir saatlik  ısı uygulanması büyük bir kısmını tahrip 

etmektedir. Penisilline karşı dirençlidirler. Ayrıca dezenfektanlara da dirençlidirler  

Enterokoklar  
Gram pozitif, birkaç istisna dışında hareketsiz, aerobik veya fakültatif anareob, oval,kok 

formunda, genellikle diplokok veya kısa zincir görünümündedir. Daha fazla üreme faktörüne 

gereksinim duymaları nedeniyle diğer gram pozitif bakterilerden ayırılırlar. Geniş pH 

aralığında ve birçok patojen bakterilerinin gelişemediği alkali pH da ( pH 9,6) gelişebilirler. 

Legionellaceae 

Gram negatif, aerobik, sporsuz, genellikle kapsülsüz ve hareketli,  pleomorfik görünümde 

çomaklardır. Gram negatif olarak tanımlanmalarına karşın, Gram boyama yöntemiyle zor 

boyanan Legionella türleri; 0,3-0,9 µm eninde, 2-20 µm boyundadırlar.   

Legionella türleri, doğal su ortamlarında az sayıda bulunması nedeni ile, düşük oranlarda su 

dağıtım sistemlerine geçerler. Ancak, su dağıtım sistemlerinde, suyun durgun olduğu alanlar 

gibi uygun üreme ortamları bulunması ve klora yüksek oranda dirençli olmaları nedeni ile, 

canlılıklarını sürdürmeye ve çoğalmaya devam ederler. Soğutma kuleleri, su dağıtım 

sistemleri, su depoları gibi fiziksel korunma ve besin sağlayan, su sıcaklığı uygun olan, insan 

yapımı sistemlerde hızla çoğalırlar. 

Mikobakteriler 

Yavaş üremeleri, aside dirençli olup, hücre duvarlarında bol miktarda lipid içerirler. Aerop, 

sporsuz, hareketsiz bakterilerdir. Silindir şeklinde, 0.2-0.6 m eninde ve   1-10 m boyunda, 

düz veya hafif  kıvrık basillerdir. Bazen dallanmış ve uzun  filamentöz şekillerde ya da 

kokoidal formda olabilirler. Üreme süreleri türlere göre 3 gün ile 2 ay arasında değişir. Asit 

ve alkole dirençlidirler. Hücre duvarındaki  bol miktarda bulunan mikolik asit ve lipit bariyer 

sistemin nedeniyle gram yöntemi ile zor boyanırlar.   

                                       5-MAYALAR 

5.1. GENEL ÖZELLİKLER  

Her türlü ortamda bulunabilen, küremsi veya elips biçiminde tek hücreli 

mikroorganizmalardır. Mayalar, her ne kadar misel oluşturabiliyorlarsa da küflerden tek 

hücreli oluşları,bakterilerden ise hücrelerinin daha büyük olması ve oval, uzun, eliptik veya 

yuvarlak hücre şekilleri ile bölünme esnasındaki tomurcuklanmaları sayesinde ayrılırlar. 

Bakteriler ve küfler gibi toksin oluşturmazlar. Bazı mayalar, insanlarda enfeksiyona yol açar 

(Candida albicans gibi). Maya hücresi; hücre duvarı, stoplazma zarı, stoplazma ve 

çekirdekten oluşmuştur. 

Stoplazma zarı: Hücre duvarının hemen altında yer alır. Hücrenin besin maddelerini seçerek 

hücre içine girmesinde, metabolizma ürünlerinin de hücre dışına çıkmasında önemli rol oynar. 

Kısaca bu yapı seçici geçirgen özelliktedir. 

  Stoplazma: Düzenli dağılmış, saydam ve su gibi mavimsi görünüme sahiptir. Stoplazma 

içeriğinde birtakım küçük tanecikler bulunur. Protein sentezinde rol ribozom, enzimlerce çok 

zengin olan ve enerji oluşumunda rol oynayan mitokondri, mayanın yedek besin deposu olan  

            yağ damlacıkları, mayaların yaşlanma döneminde daha fazla sayıda ve büyüklükte görülen                 

            hücre özsuyu içeren boşluklar (vakuol), endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği bulunur. 
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Çekirdek (Nükleus): Daha çok yuvarlaktır. En belirgin görevi çoğalmayı sağlamasıdır. Çok 

miktarda DNA (deoksiribonükleikasit) ve protein içerir. Özel boyama yöntemleriyle 

mikroskopta görülebilir. 

 

5.2. MAYALARIN MİKROSKOPTA GÖRÜNÜŞLERİNE (MORFOLOJİ) GÖRE  

SINIFLANDIRILMASI 

Maya hücreleri; küresel,oval, eliptik, limon, silindirik ve ipliksi görünümdedir. Hücre 

şekilleri, mayanın cinsine ve türüne, üreme ve saklanma koşullarına, yaşına göre 

değişmektedir. 

   
                             Şekil 7.  Mayaların şekilleri 

 

Mayaların şekilleri, mayaların tanımlanması ve sınıflandırılması açısından önemlidir. 

Mayalar genellikle misel yapmazlar. Ancak besiyeri üzerinde zar oluşturan mayalardan 

hücreleri uzun olanlar bir araya gelerek miselyumu andırabilirler. Mayalar genel olarak 

bakterilerden daha büyük ve şekil olarak farklılık göstermeleri ile ayrılırlar. Büyüklükleri 

cinslere göre değişmekle birlikte 2 – 8 mikron çapında, 3 – 15 mikron uzunluğundadır. 

 

5.3. MAYALARIN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Su aktivitesi 

 Diğer tüm koşullar uygun olsa bile mayaların normal çoğalıp faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için ortamda yeterli suyun bulunması gerekir. Mayaların gelişmesi için % 35 

– 40 oranında su bulunan ortamlar yeterlidir. Mayalar bakterilerden daha düşük bir su 

aktivitesi aralığında gelişebilmektedir. Su aktivitesi osmofilik (yüksek ozmotik basınç seven) 

mayalar için 0,61’dir. 

Hava (oksijen) 

Mayalar hem hava varlığında, hem de havasız ortamda faaliyetlerini sürdürür.  Fakültatif 

anaerobik mikroorganizmalardır. Hava varlığında gerekli enerjilerini solunumla sağlarken 

havasız ortamda fermantasyonla bunu gerçekleştirir. Ortamın hava miktarını ayarlayarak bu 

mayaları solunuma veya fermantasyona yönlendirmek mümkündür. 

pH 

Mayalar, pH 3 – 7,5 arasında olmak üzere geniş bir pH sınırında faaliyet göstermekle birlikte 

genelde zayıf asit ortamlarda en iyi gelişme ve üreme yeteneğine sahiptir. Optimum pH’ları 

4,5 – 5’tir. 

 

Sıcaklık 

 

Mayalar genel olarak 0-45 oC’ler arasında faaliyet gösteren mikroorganizmalardandır. 

Mayaların optimum sıcaklık derecesi ise 20-30 oC arasındadır. 
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Ozmotik basınç 

Mayaların bir ortamda çoğalmasında ve metabolik etkinliklerinde, çözünen madde derişimi 

önemli bir faktördür. Mayalar diğer mikroorganizmalara göre yüksek şeker ve tuz 

derişimlerine daha fazla uyum yeteneğine sahiptir.   

Şeker yoğunluğu % 50’yi geçince fermantasyon sonucu oluşan alkolün de etkisiyle hücre 

suyunu kaybetmeye başlar (plazmoliz). Bu durum hücrenin ölümüne yol açar. 

Metabolik ürünler 

Maya denince akla gelen önemli bir başka konu da etil alkol fermantasyonudur. Alkolün 

mayalara hem çoğalma hem de fermantasyon yönünden etkileri vardır.   

Diğer metabolizma ürünü de CO2’tir. Karbondioksit gelişmeyi durdurucu etkiye sahiptir.  

Işık 

Doğrudan güneş ışığı maya gelişimini engeller. Mayalar karanlıkta daha iyi gelişme gösterir. 

Yapılan araştırmalar, ultraviole ışıkta 10 saniye kalan mayaların yaşamını yitirdiği 

gözlenmiştir. Işık, mayaların spor oluşumu üzerine de etkilidir. 

 

5.4. MAYALARIN ÇOĞALMASI 

 

Mayalar, eşeyli ve eşeysiz olarak iki ayrı şekilde çoğalma yeteneğine sahiptir. 

a. Eşeyli Çoğalma 

İki hücrenin yan yana gelerek birleşmesi sonucunda bu iki hücre arasındaki duvar eriyerek bir 

kanal meydana gelir. Böylece stoplazma ve çekirdekler karışarak birbiri içinde erirler ve bu 

iki hücre tek bir hücre hâlini alır. Zigot adı verilen bu hücre sonradan askus hâline gelerek 

içinde sporlar (askosporlar) oluşmaktadır. Cinslere göre askospor sayılarının farklı olmasının 

yanında spor şeklinde ve sporlanma sürelerinde de farklar vardır. 

b.Eşeysiz Çoğalma 

Eşey hücrelerine gerek olmadan yapılan üreme şeklidir. Mayalarda eşeysiz çoğalma 

şekilleri şunlardır: 

    Tomurcuklanarak çoğalma: Mayalara özgü bir çoğalma şeklidir. Gelişmiş bir maya 

hücresi ortam koşulları uygunsa; uzun eksen doğrultusunda, hücre duvarı açılarak bir şişkinlik 

meydana gelir. Kromozomlar iki eşit parçaya bölünür. Her biri kendi çekirdek zarını oluşturur. 

Böylece iki çekirdek meydana gelir. Büyüyen tomurcuk kendi hücre duvarını inşa ederek 

kendi şeklini alır. Yavru hücre gelişirken ana hücre başka bir noktadan tomurcuklanma olur. 

   
                             Şekil.7. Tomurcuklanarak çoğalma 

   

 Bölünme ile çoğalma: Bazı mayalar bakterilerde olduğu gibi ikiye bölünerek çoğalmaktadır. 

Genellikle silindirik hücre yapısına sahip olanlar ikiye bölünerek üreme yeteneğine sahiptir. 

Bunun için; hücre erginliğe ulaştığında hücrenin orta kısmından hücreyi ikiye bölecek şekilde 

ara zarla bölünür. Çekirdek zarı çözünür ve iki yeni çekirdek meydana gelir. Bölünme  

tamamlandığında ana ve yavru hücre birbirinden ayrılır, normal hücre boyutuna gelince 

yeniden bölünerek çoğalmaya devam eder. 

    Sporla çoğalma: Bu çoğalma şekli yalnızca yabani mayalarda görülür. Önce maya 

hücresinin çekirdeğinde bölünmeler meydana gelir. Bölünen çekirdekler etrafındaki  

protoplazma yoğunlaşarak spora dönüşür. Oluşan bu sporlar hücre içinde kalır. Sporların 

içinde bulunduğu hücreye askus (ascus), bu sporlara da askospor denir. 
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Candida albicans  

Yuvarlak, oval veya silindirik şeklindeki hücrelerdir ve çok yönlü tomurcuklanma ile çoğalır. 

Yalancı miselyum oluşturur. Candida'lar küre şeklinde, silindirik olabilen, 2-8 x 3-15 mm 

boyutlarında mikroorganizmalardır; tomurcuklanarak çoğalırlar. Tomurcuklanarak meydana 

gelen yavru hücre ana hücrenin aynıdır, ana hücreden ayrılabilir veya ayrılmaz tomurcukları, 

yalancı misel şeklinde zincirler, seyrek olarak bazen de gerçek misele benzeyen bir ağ 

oluştururlar. Dezenfektanların hedefi hücre membranı, ribozomlar, proteinler ve nükleik 

asitler gibi yapılardır. Örneğin, gluteraldehidin hücre duvarına, kuarterner amonyum 

bileşiklerinin hücre membranına, alkilleyici ajanların proteinlere, ağır metallerin fungal 

enzimlere etki eder. 

     

6- KÜFLER 

6.1. GENEL ÖZELLİKLER 

 

  Küfler ökaryotik mikroorganizmalardandır.Saprofit (çürükçül) veya parazit olarak 

yaşayan çok hücreli organizmalardır. Küfler doğada hava, toprak, su ve organik maddeler 

üzerinde yaygın olarak bulunur. Çok süratli yayılma gösterirler. 2-3 günde 5-10 cm² lik alanı 

kaplayabilirler.  Büyüklükleri, değişik görünüşleri, gerçek hücre çekirdeğine sahip olmaları 

ve değişik şekilde üremeleriyle bakterilerden ayrılırlar. Düşük pH, su aktivitesi ve ısı 

değerlerinde de yaşamlarını sürdürme özellikleri vardır. Bazı küf türleri mikotoksin yapmaları 

ve patojen olmaları nedeniyle önem taşır. Küflerin oluşturduğu, gelişmiş canlılarda zehir 

etkisi yapan maddelere “mikotoksin” denir. 

 

   6.2. HÜCRE YAPISI 

 

 Hücre yapısı dıştan içe doğru; hücre duvarı, stoplazma zarı, stoplazma ve çekirdekten 

oluşur.Hücre bölümleri ve yapısı mayalara benzese de küflerin hücre duvarı, kitinsi yani sert 

bir yapı gösterir. Hücreler çok çekirdeklidir. Diğer hücre içi organellerin yapı, sayı ve 

görevleri mayalara benzer. Hücre duvarının içinde yarı geçirgen stoplazma zarı, bunun içinde 

de protoplazma bulunur. Protoplazmada etrafı zarla çevrili bir veya birkaç çekirdek, çeşitli 

granüller, endoplazmik retikulum, mitokondri ve golgi cisimcikleri bulunur. 

   

                                                   Şekil.8. Küflerin Hücre Yapısı 
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6.3. KÜFLERİN MORFOLOJİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMALARI 

  Küfler mikroskopta incelendiğinde ipliksi bir yapı gösterirler. Birçok hücrenin yan yana 

gelmesiyle oluşturdukları bu ipliksi yapıya “hif”, hiflerin dallanmalar yaparak oluşturdukları 

karmaşık hif topluluklarına da“miselyum” denilmektedir. 

  Küfler, miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanır. Hif olarak isimlendirilen 

ipliksi yapıdaki oluşumlar çıplak gözle de kolayca görülür. Hiflerin kalınlığı cins, tür ve çevre 

koşullarına göre 1-10μ arasında değişir. Hifler gelişme şekline göre ikiye ayrılır: yüzede 

gelişip yayılan ve içine nüfuz ederek küflerin ortama tutunmalarını ve gelişmeleri için gerekli 

besin maddelerinin alınmasını sağlayan hiflere vejatatif hif (beslenme hifi) denir. Havaya 

doğru uzayan ve küflerin çoğalmasını sağlayan sporları taşıyan hiflerede förtil hif (hava hifi) 

denir.  

   
                            Şekil.8. Hif çeşitleri 

  Hücrelerin uç uca gelerek oluşturdukları hif, hücrelerin birbirine temas ettiği yerlerde 

  eğer hücre zarları erimemiş ve ayrı ayrı hücreler bu zarlarla ayrılmamışsa buna bölmeli(septa) 

hif, ayrılmamış ve düz bir boru şeklini almışsa buna da bölmesiz (septasız) hif denir.Bu durum 

cins, tür veya çevre etkisi ile değişim gösterir. Septalı olanlar Zygomycetes sınıfı içinde 

Mucorales takımı üyeleri küfler bu özelliğe sahiptir. Septasız olanlara örnek ise 

Ascomyceteslerden Aspergillus ve Penicillium dur. Hiflerin ucunda spor kesesi içinde sporlar 

bulunur.Yüzeyinde gelişip yayılan ve içeriye nüfuz ederek küflerin ortama tutunmalarını ve 

gelişmeleri için gerekli besin maddelerinin alınmasını sağlayan hiflere vejatatif hif (beslenme 

hifi) denir. 

 

 

   

 

6.4. KÜFLERİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Su aktivitesi: Bakteriler mayalardan, mayalar ise küflerden daha yüksek su aktivitesine 

gereksinim duyarlar. Ancak bazı küflerin minimum su aktivitesi değeri bazı mayaların 

minimum su aktivitesi değerinden daha yüksek olabilir. Bozulma etmeni küflerin gelişebildiği 

minimum su aktivitesi 0,80’dir. Küfler nem oranının % 10-13’ün altına düştüğü ortamlarda 

üreyemez. 

Sıcaklık 

Küfler, bakterilere kıyasla daha geniş sıcaklık aralıklarında gelişebilmektedir. Optimum 

sıcaklık derecesi 25-30ºC arasındadır.  

pH 

pH değerleri çok geniştir. Örneğin 1,3 – 9,6 pH’lar arasında faaliyet gösterebilir. Optimum 

gelişme pH’ları 5- 6 olan hafif asitli ortamlarda daha iyi gelişir. 
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Oksijen  

Küfler aerop mikroorganizmalardır. Bu nedenle daha çok yüzeyde gelişme gösterir. 

Küflenmeyi engelleyebilmek için gıda maddelerinin hava ile temas etmeyecek şekilde 

(vakumla) ambalajlanması gerekir. 

Işık  

Küflerle yapılan çalışmalarda, bazı cinsler belirli dönemlerin dışında gelişmelerini karanlıkta 

sürdürür. 

Aspergillus brasiliensis  

Aspergillus, dünyanın her yerine yayılmış yaklaşık 200 mantar türünden oluşmuş bir cinstir. 

Yuvarlak hücrelerden oluşmuş mayalardan farklı olarak, Aspergilluslar hif olarak adlandırılan 

hücre zincirlerinden oluşan ipliksi mantar türleridir. Bölmeli hifli olup sporları değişik 

renklerde (sarı, yeşil, kahverengi, siyah, kırmızı ve beyaz) görülebilir. Çok çekirdekli 

hücrelere ve çok dallanmış bir yapıya sahiptir, çoğalma asksporlarla  olmaktadır. 

Birçok Aspergillus türü örneğin A.nijer, A.flavus, A.fumigatus bitki, insan ve hayvanlarda 

hastalık etmenidir. Atmosfere dağılan konidyumlar havada asılı kalabilir, toz ve diğer 

parçacıklarla her yere taşınabilirler, havada en yüksek yoğunlukta bulunan mantarlardan 

biridir.  Doğal yaşam ortamları toprak ve çürüyen bitki materyalidir. Bu mantarlar ürettikleri 

enzimler sayesinde tüm organik maddeleri ayrıştırarak kullanır ve   uygun koşullarda bitki, 

hayvan ve insanlarda patojen hale geçebilirler. 

    7- VİRUS  

7.1. GENEL ÖZELLİKLER 

  Latince de zehir anlamına gelen viruslar, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde 

infeksiyon hastalıklarına neden olan, hem ekonomik hem de tıbbi yönden önem taşıyan 

etkenlerdir. Bakterilerin aksine viruslar zorunlu (obligat) hücre içi parazitlerdir. Canlı hücreler 

dışında; çevresel koşullarda etki edebilmek için replike (kopya çıkma olayı = çoğalma) 

olamazlar, etkileşime giremezler ya da enfeksiyöz potansiyellerini kaybederler ,bağımsız 

çoğalmalarını sağlayacak mekanizmalardan ve moleküllerden yoksundurlar.  Özetle obligat 

parazit olan virusların yaşamı konak hücre varlığına bağlıdır. Virus-konak hücre ilişkisi 

genellikle özgüldür. 

Virusların bazıları sadece insan, bitki veya bakteri hücrelerini enfekte eder. Bakteri viruslarına 

“bakteriyofaj” veya sadece “faj”, küf viruslarına ise “mikofaj“ adı verilmektedir.   

  Virusların hücre içi parazit olmaları, onları birçok mikroorganizmadan ayıran en 

önemli özellikleridir. Viruslar bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda, bakteri ve küflerde 

görülebilir. Viruslar insan, hayvan ve bitkilerde çeşitli hastalıklara (tütünde mozaik, sığırlarda 

şap ve insanlarda hepatit vb.) neden olurlar. Virusların yalnız tek tip nükleik asit içermeleri 

de onları diğer mikroorganizmalardan ayıran bir nitelikleridir. Viral genom (kromozomların 

tümü) ya deoksiribonükleik asit (DNA) veya ribonükleik asit (RNA) yapısı içerir. Ancak virus 

dünyasında RNA genom yapısına oldukça sık rastlanır. 

  Viruslar diğer mikroorganizmalardan oldukça küçüktürler ve büyüklükleri 20 ile 300 

nm (mikron=1000 nm) arasında değişmektedir. Bu nedenle incelenmelerinde elektron 

mikroskobu kullanılır.Viruslarda herhangi bir makromolekül sentezleyebilecek veya enerji 

üretebilecek hücresel bir organel yoktur. Bir virusun canlı organizmaya gereksinim duyması  

            kendi adenozin trifosfatını (ATP) yapamamasından kaynaklanır. 

           Viruslar diğer mikroorganizmalardan oldukça küçüktürler ve büyüklükleri 20 ile 300 

nm  (mikron=1000 nm)     arasında değişmektedir. Bu nedenle incelenmelerinde elektron 

mikroskobu kullanılır. Viruslarda herhangi bir makromolekül sentezleyebilecek veya enerji 

üretebilecek hücresel bir organel yoktur. Bir virusun canlı organizmaya gereksinim duyması 

kendi adenozin trifosfatını (ATP) yapamamasından kaynaklanır 
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7.2. VİRUSLARIN  YAPILSAL ÖZELLİKLERİ 

 

 Viruslar elips, yuvarlak, düzgün olmayan çubuk, hegzagonal vb. şekillerde bulunurlar.  

Viruslar hücre yapısı göstermezler. Yapıları, nükleik asitten oluşan çekirdek ve bunu 

çevreleyen kapsid (protein kılıfı) den oluşmuştur. Bazı viruslarda viral nükleokapsidi 

çevreleyen viral membran, yani zarf bulunur. Bu nedenle viruslarda 3 temel yapısal özellik 

görülür:  

  a. Kapsomer ve kapsid   

  b. Nükleik asitler  

  c. Zarf 

a. Kapsomer 
 Virus nükleik asitinin etrafı kapsomer adı verilen protein alt birimlerinden oluşur. 

Kapsomerlerin oluşturduğu yapıya kapsit adı verilir.Viruslara şekil veren, koruyan kapsid, 

protein yapısında olması nedeniyle çok iyi bir antijeniteye sahiptir.   

b. Nükleik asitler (Viral genom, DNA ve RNA) 

 Virusların genetik  yapılarını oluşturan nükleik asitler DNA veya RNA’nın sadece 

birisinden oluşur ve viral genom adını alırlar. Buna karşın bakterilerin genetik materyalinde 

hem DNA hem de RNA bulunmaktadır. Viral genom nükleik asidin üretilmesi için konak 

hücreye aktarılacak genetik bilgiyi depolamaktadır. Viral nükleik asidin kendisini çevreleyen 

kapsid ile oluşturduğu komplekse nükleokapsid denir.  

c. Zarf 

 Bazı viruslarda bulunan viral nükleokapsidi çevreleyen viral membran yapısına zarf 

denir. Bu zarf lipid, protein ve karbonhidrattan oluşan bir yapıdır. Viruslar hücrelerden 

tomurcuklanarak olgunlaştıkları sırada, hücreye ait membranlara sarılarak dışarı salınırlar.  

Bazı viruslar (kanser virusu, konjuktuvit virusları vb.) zarfsız, bazı viruslar (grip vb.) ise zarflı 

viruslardır.  Kapsidler ve zarflar virusları koruduğu gibi, onların hücreye girişlerini ve  

 

infeksiyon oluşturmalarını da sağlar. Ayrıca kapsidler ve zarflar virusların morfolojik 

özelliklerini belirlemede de fonksiyoneldir. Kapsid ve zarflar vücutta spesifik bağışıklığı 

uyararak özgül antikor sentezini sağlarlar. Virusların kimyasal yapılarında, viral proteinler 

(VP1, VP2 gibi) lipidler, karbonhidratlar ve fosfatlar da  bulunmaktadır.  

 

7.3. VİRUSLARIN ÇOĞALMASI  

 Viruslar ancak insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda, yani canlı hücrelerde 

çoğalabilirler. Obligat hücre parazitleri olmaları nedeniyle çoğalmaları için konak hücrenin 

hammaddesini ve enerjisini kullanırlar. Virusların hücreler ile çeşitli tipte ilişkileri mevcuttur. 

Virus-konak hücre ilişkisinde: 

  a. Üretken olan ilişki  

  b. Üretken olmayan ilişki 

a.Üretken ilişkide virus konak hücreye girerek kendine benzer yeni viruslar (progeni) 

sentezler ve hücrede bazı patolojik değişikliklere (sitopatik etki) neden olur.  
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b.Üretken olmayan ilişkide yeni viruslar sentezlenmez. Üretken olmayan ilişkinin çeşitli 

şekilleri vardır. Hücreye giremeyerek üretken olamama, hücreye girip üretken olamama gibi.  

Virusun bir hücrede üreyebilmesi için; virusun konak hücreye bağlanması, tutunması 

(adsorbsiyon) ve hücre içine girmesidir (penetrasyon). 

 Üretken bir enfeksiyonda virusun konak hücreye girmesi ve üremesi sonucunda kendine 

benzer bir çok (104  - 105 ) progeni oluşumu gerçekleşir. Hücrede sentezlenen viral ürünlerin 

ancak %20 kadarı bütün bir virus partikülü (virion) haline dönüşür. Geri kalan viral ürünler 

(nükleik asit, kapsomer proteinleri vs.) çözünür bir şekilde hücre ölümüyle dış ortama 

verilirler. 

 

  7.4. VİRUSLAR ÜZERİNDE ETKİLİ FİZİKSEL VE KİMYASAL 

FAKTÖRLER  

  Doğada virusların yayılması direkt temasla olduğu gibi, canlı ve cansız taşıyıcılar 

(vektörler) ile de olur. Böcekler, yaprak bitleri, sinekler vb. önemli canlı vektörlerdir.Viruslar 

genel olarak yüksek ısıya oldukça duyarlıdırlar. Özellikle zarflı viruslar ısı değişikliklerinde 

kolaylıkla inaktive olurlar. Viral infektivite genellikle 50-60ºC’ ler arasında 30 dakika ile 1 

saat arasında ısıtılma ile kaybolur. Bazı viruslar (Hepatit B vb.) ise ısıya oldukça dayanıklılık 

gösterirler. Bunların yanısıra dondurup çözme işlemi de bazı viruslarda özellikle zarflı 

viruslarda daha çabuk inaktivasyona neden olmaktadır. Birçok virus genellikle pH 5.0-9.0 

arasında stabilitelerini korur. Bütün viruslar yüksek pH (alkali) düzeylerinde inaktive olurlar. 

Bütün zarf içeren viruslar eter, kloroform ve sodyum deoksikolat gibi lipid çözücülerine 

duyarlıdırlar. Zarfsız viruslar ise lipid içermedikleri için eterden etkilenmezler. Anyonik 

deterjanlardan sodyum dodesil sülfat ve sodyum lauril sülfat hem viral zarf, hem de kapsid 

proteinlerini parçalayarak ayırırlar. Formaldehit direkt olarak viral nükleik asitlerle 

reaksiyona girip infektivitenin inaktivasyonuna neden olur. Hemen hemen bütün viruslar % 

0.5-5 arasındaki hipoklorit (çamaşır suyu) konsantrasyonlarında inaktif hale gelirler. 

 

 

 

 

8. PROTOZOOALAR 

 

  

 

Protozooalar parazitlerdir. Canlılıklarını sürdürmek için besinini ve korunmasını üzerinde 

veya içinde yaşadığı konakçıdan sağlayan organizmalardandır 

( Giardia,Cyclospora,Cryptosporidium).   

Çevre teknolojisi uygulama alanlarda bir çok tesisi ve reaktörlerde bakterilerle birlikte bir 

arada görünürler ve indikatör organizma olarak da kullanmak mümkündür. Aynı durum 

akarsuların kirlilik düzeylerini belirlemek için de geçerlidir. Protozooalar aşağıdaki gibi 

sınıflandırılır: 

  i. Sarcodina - Yalancı ayaklılar 

  ii. Mastigophora - Kamçılılar 

  iii. Sporozoa - Parazit ve spor meydana getirirler 

  iv. Ciliata - Silliler (tüylüler) 

  v. Suctoria - Dokunma ve kavramaları için organelleri olanlar. 
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8.1. PROTOZOOALARIN METABOLİZMASI 

 

 Protozooalar aerobik ve heterotrof canlılardır. Çözünmüş organik maddeyi, çok 

miktarda da bulunsa (5000 - 10 000 mg/l) besin maddesi olarak kullanarak yaşarlar. Genelde 

yeterli miktarda çözünmüş organik madde bulamadıklarından bakteri yiyerek yaşarlar. Hücre 

içine aldıkları besinleri sindirdikten sonra , artık maddeleri hücre duvarından dışarıya sıvı 

ortama atarlar. Her protozooa türünün yediği bakteri türü farklı farklıdır. Protozooalar 

klorlamaya karşı dayanıklıdırlar. 

   

     Şekil 9.Prtozooalar    

                              9. ALGLER 

 Deniz ve tatlı sularda yaşayan alglerin bir kısmı ökaryotik bazıları ise prokaryotiktir. 

Algler eşeyli üremeleri yanı sıra eşeysiz olarak bölünme (Euglena da boyuna ikiye bölünme 

gibi)ve sporla üremektedirler. Büyük çoğunluğunun hücre duvarının büyük çoğunluğu 

selilozdur. Ayrıca farklı yapıda polsakkaritler de yer alır. Zararlı alg üremeleri, denizlerin yanı 

sıra acı ve tatlı su ekosistemlerinde çok rastlanabilir. 

Yapılarında klorofil bulunur. Oksjenli ortamda aerobik solunum yaparlar. Bazılarında özel 

pigmentler bulunabilir. Yeşil ,mavi algler (Cyanobacteria) gibi. Algler  aşırı üreme ile toksin 

üreterek su ürünleri aracılığı ile  insan sağlığını olumsuz etkiler. 
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TOKSİK ETKİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

1 - AKUT ETKİLER 

Bir kimyasal maddenin akut etki gösterebilecek bir dozuna bir defa veya kısa bir süre içinde (24 saat) 

birkaç defa maruz kalınması ile ortaya çıkan etkilerdir.  

2 - SUBAKUT ETKİLER 

Bir kimyasal maddeye, 1 ay veya daha kısa bir süre içinde tekrar tekrar maruz kalınması ile ortaya  

çıkan etkilerdir. 

3 - SUBKRONİK ETKİLER 

Bir kimyasal maddeye 1-3 aylık bir süre zarfında tekrar tekrar maruz kalınması ile ortaya  çıkan 

etkilerdir. 

4 - KRONİK ETKİLER 

Bir kimyasal maddenin akut toksik etki oluşturmayacak dozuna 3 aydan daha uzun bir süre ile tekrar 

tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır.  

 KANSEROJENİK ETKİLER 

 KANSEROJENİK OLMAYAN ETKİLER 

 

AKUT TOKSİK ETKİLERİN BELİRLENMESİ 

Kimyasal Maddelerin Akut Toksik Etkilerinin Tayin Edilmesi 

 Kimyasal maddelerin insanlar üzerindeki akut toksisitesi ile ilgili olarak doğrudan elde edilen 

bilgiler, genelde kaza ile meydana gelen zehirlenmelerin veya maruziyetlerin 

değerlendirilmesinden kaynaklanır. Bu tip kazalar, hangi kimyasal maddelerin hangi dozlarda 

hangi toksik etkileri oluşturduğuna dair önemli bilgiler verir. 

 Kimyasal maddelerin akut toksisiteleri ile ilgili bilgiler temel olarak akut toksisite testlerinin 

neticesinde elde edilir.  

 Akut toksisitenin değerlendirilmesinde günümüzde en çok başvurulan yol, kimyasal maddeye 

ait doz-cevap eğrilerinin belirlenmesi ve sonuçta o kimyasal maddeye ait LD50 değerinin 

tespit edilmesidir. 

 

LD50 (MEDYAN LETAL DOZ) TAYİNİ 

LD50: Deney hayvanlarının istatistiksel olarak %50 sini öldüren tek bir dozdur. Yeni bir kimyasal 

madde için genelde ilk uygulanan toksisite testidir. 

En çok kullanılan deney hayvanları 

 Fare 

 Sıçan 

 Hamster 
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 Guinea-pig 

 Tavşan 

 Köpek 

 Kedi 

 Şempanze 

 

Her bir doz grubundaki hayvan sayısı 

 En az 8-10 hayvan 

 

Hayvanların özellikler 

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Ağırlık 

 Sağlıklı olmalı 

 

Uygulama yolları 

 Oral 

 I.V. 

 I.P. 

 

ÖRNEK: Kloroform için;  Sıçanlarda LD50 (Oral): 1337 mg/kg 

 

 

 

 

LD50 VE LC50 KAVRAMLARI ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR 

 LC50: Hayvanların %50 sini öldüren kimyasal maddenin havadaki veya sudaki 

konsantrasyonudur. 

 LD50 testinin yapılışındaki  temel prensipler LC50 testinin yapılışındada geçerlidir.  

 LC50 testinde zamanın (t) büyük bir önem kazanması aralarındaki en büyük farktır. 

 

Sonuçların İfade Edilmesi 

Havadaki toksik gaz veya buharlar için bir örnek; 

Kloroform için; (Sıçan) LC50(4-h): 9770 ppm 

 

Sulardaki toksik kimyasal maddeler için bir örnek 

Diflubenzuron için; (Rainbow Trout) LC50(96-h): 240 mg/l 
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OECD’NİN ÖNERDİĞİ YENİ AKUT TOKSİSİTE TAYİN YÖNTEMLERİ 

 OECD-420   Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure 

 OECD-423   Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method 

 OECD-425   Acute Oral Toxicity – Up-and-Down-Procedure (UDP) 
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KRONİK TOKSİK ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(KANSEROJENİK OLMAYAN TOKSİK ETKİLER) 

 

Kronik toksisitenin değerlendirilmesinde, çeşitli laboratuar hayvanlarına test edilen kimyasal 

maddenin çeşitli dozları uygulanır ve hayvanda görülen toksik etkiler kaydedilir. Akut toksisite 

testlerinden en önemli farkı bu testlerde daha çok düşük dozlardaki etkilerin önem kazanması ve 

test sürelerinin çok daha uzun olmasıdır (Subkronik testler: 90 gün; Kronik testler: 1-2 yıl gibi). 

Kısacası bu testlerde, test edilen kimyasal maddenin herhangi bir toksik etki göstermediği en yüksek 

doz tespit edilir. Bu testlerde, test süresi sonunda gözlenebilir bir toksik etki oluşturmayan doz, yani 

NOAEL (No Observable Advers Effect Level) tespit edilmektedir. Kronik (bazen subkronik) toksisite 

testleri sonucunda test edilen kimyasal madde için elde edilen NOAEL değeri, test edilen hayvan için 

uzun süreli maruziyetlerde bile güvenli bir doz olarak kabul edilmektedir. 

 

 

NOAEL: Gözlenebilir bir yan etki oluşturmayan doz (No 

Observable Advers Effect Level) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptible daily intake (ADI) = Kabul edilebilir günlük alım  

Kayda değer hiçbir sağlık riski olmadan, hayat boyu günlük olarak vücüt ağırlığı başına alınan 

kimyasal maddenin tahmini miktarıdır (mg/kg/gün). 
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NOAEL NEDİR? 

Hiçbir toksik etkinin gözlenmediği doz.No Observed Adverse Effect Level. 

NOAEL değeri kullanılarak, genotoksik etkili kanserojenik maddeler dışındaki kimyasal maddeler 

için Reference Dose (RfD), Acceptible Daily Intake (ADI) ve Tolerable Daily Intake (TDI) değerleri 

hesaplanabilir. 

 

 
 

 

 

BMD NEDİR? 

Öngörülen “Benchmark Response (BMR)” seviyesine karşılık gelen dozdur. 

BMR: Kontrole kıyasla önceden öngörülmüş seviyede değişen cevap. 

BMDL: Banchmark Dose Lover Bound (Benchmark dose alt güvenlik sınırı). Öngörülen BMR’dan 

daha büyük bir etki gösterme ihtimali olmayan dozu temsil eder. 

Pek çok çalışmanın ortalamasına göre; NOAEL dozunda görülen etkinin büyüklüğünün; 

Contiuous responses (sürekli cevaplarda): %5 

Quantal responses (kuantal cevaplarda): %10 olduğu görülmüştür.  

Bu açıklamalara göre BMR’un %5 olması öngörülen çalışmalarda BMDL5, BMR’un %10 olması 

öngörülen çalışmalarda BMDL10 kullanılır.  

BMD NEDİR? 

BMD: Önceden belirlenmiş değişikliklere (BMR) sebep olan doz 

BMDL: BMD’un %95 alt güvenlik sınırı 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR 

• Pestisit kullanımından kaynaklanan sağlık sorunları kaygıları herzaman kamuoyunun en çok 

tartıştığı konular arasındadır.  

• Pestisitlere, tükettiğimiz su gıda ve soluduğumuz hava ile, evimizde veya işyerimizde maruz 

kalabiliriz.  

• Bu nedenle pestisit maruziyeti ne ölçüde risk oluşturmaktadır sorusu her zaman en çok sorulan 

sorudur.  

• Kamuoyu bu soruya her zaman kesin bir cevap ister.  

• Bu soruya sağlıklı bir cevap verebilmek için risk değerlendirmesinin (risk assessment) 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak risk değerlendirmesi yapabilmek için öncelikle 

maruz kalınan miktarın (expsoure assessment) bilinmesi gereklidir. 

 

 

 

Risk İdaresi 

(Risk Management) 

 

 

 

Risk Değerlendirmesi 

(Risk Assessment) 

 

 

 

Risk Karakterizasyonu 

(Risk Characterization) 

 

Tehlike Değerlendirmesi     Maruz Kalmanın Değerlendirmesi  

 (Hazard Assessment)      (Exposure Assessment) 

Tehlikenin Belirlenmesi (Hazard Identification) 

Doz-cevap Değerlendirmesi (Dose-response Assessment 

 

Group 1: The agent is carcinogenic to humans. 

Group 2. Group 2A: The agent is probably carcinogenic to humans 

      Group 2B: The agent is possibly carcinogenic to humans 

Group 3: The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans. 

Group 4: The agent is probably not carcinogenic to humans. 

Permetrin ve Deltamethrin; 1991 yılında Grup 3 altında sınıflanmıştır. Malation; 1987 yılında yılında 

Grup 3 altında sınıflanmıştır.Pestisitlere mesleki maruziyet (uygulayıcılar); Grup 2A altında 

sınıflanmıştır. 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODLARI 

Kanserojenik kimyasal maddeler (Non-threshold / Threshold) 

a. Eşik değeri olmayan kanserojenler (Non threshold) 

Genotoksik Kanserojenler 

 

 

b. Eşik değeri olan kanserojenler (Threshold) 

Genotoksik olmayan yada doğrudan genotoksik olmayan Kanserojenler 

 

 

 

 

Kanserojenik olmayan maddeler (Threshold) 

 

 

 

 

 

MARUZ KALMANIN DEĞERLENDİRİLİMESİ 

Beslenme yoluyla maruz kalmanın değerlendirilmesi; 

Hemen hemen bütün insanlar belli seviyelerde pestisitlere beslenme yoluyla maruz kalırlar. Bu 

nedenle gıdalardaki pestisit kalıntı seviyelerinin bilinmesi son derece önemlidir.  

 

Beslenme yoluyla pestisitlere maruz kalınan miktarların hesaplanması; 

 

Oral yolla pestisit alımı   Kalıntı konsantrasyonu   Tüketilen 

         Gıdalar 

 

 

  

 

 

 

 

Gıdalardan kaynaklanan uzun süreli (kronik) pestisit maruziyeti 2 farklı şekilde 

hesaplanabilir.  

1 - Teorik Maksimum Kalıntı Katkısı “Theoritical Maximum Residue Contribution (TMRC)” 

2 - Öngörülen Kalıntı Katkısı “Anticipated Residue Contribution (ARC)” 

 

 

 

 

  

= 
Pestisit 

X 



 

        
    
 
                              

100 

 

TEORİK MAKSİMUM KALINTI KATKISI 

“Theoritical Maximum Residue Contribution (TMRC)”  

 

(Teorik maksimum günlük alım / Theoritical Maximum Daily 

Intake) 

 

Amerika’da devam etmekte olan “Pestisit Veri Programı” dahilinde yapılan gıdalardaki kalıntı 

tayinleri, kalıntı ihtimalinin en yüksek olduğu, farklı coğrafyalardan alınan tarım ürünlerinde yapılır.  

Bu bölgeler 

• Uygulamaların en yüksek düzeyde yapıldığı bölgeler 

• Uygulamaların en sık yapıldığı bölgeler 

• Uygulama ve ürünün toplanması arasında geçen sürenin en kısa olduğu bölgeler arasından 

seçilir. 

Böylece analiz için toplanan tarım ürünlerinde olabilecek maksimum kalıntı olması amaçlanır. 

 

EPA; bu çalışmalarda her bir tarım ürünü için elde edilmiş olan kalıntı miktarının biraz üzerini o 

tarım ürünü için kabul edilebilir kalıntı miktarı (tolerans) olarak kabul eder.  

 

MAHSULLERDEKİ KALINTI TOLERANSI 

16 farklı alandan alınmış elma örneklerindeki “X” insektisitine ait “ppm” cinsinden kalıntı töleransı. 
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HAYVANSAL ÜRÜNLERDEKİ KALINTI TOLERANSI 

Tavuklar ve geviş getiren hayvanlar (keçi, sığır vb.) çeşitli miktarlarda insektisit içeren yemlerle 28 

gün boyunca beslendikten sonra ürünlerdeki insektisit miktarları tayin edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorik Maksimum Kalıntı Katkısı (Teorik maksimum günlük alım / Theoritical Maximum Daily 

Intake)  

Theoritical Maximum Residue Contribution (TMRC)  

 

 

 

 

ÖNGÖRÜLEN KALINTI KATKISI 

“Anticipated Residue Contribution (ARC)”  

 

(Tahmini Günlük Alım / Estimated Daily Intake) 
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Öngörülen Kalıntı Katkısı (Tahmini Günlük Alım / Estimated Daily Intake) 

Anticipated Residue Contribution (ARC)   
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RİSK KARAKTERİZASYONU 

Gıdalardaki kalıntı miktarlarını ve buna bağlı olarak insanlarda oluşabilecek maruziyet seviyelerini 

tespit edeceğimiz “X” insektisitinin kronik toksisite çalışmalarından elde edilen NOAEL değeri 1 

mg/kg/gün dür. 

NOAEL / BMDL (mg/kg/gün) MOE > 100         GÜVENLİ 

TAHMİNİ MARUZİYET (mg/kg/gün) 

       

 

 

          

Amerika’daki TMRC (Teorik Maksimum Kalıntı Katkısı) ve ARC (Öngörülen Kalıntı Katkısı) 

bazında beslenme yoluyla kronik pestisit maruziyeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika’daki TMRC (Teorik Maksimum Kalıntı Katkısı) ve ARC (Öngörülen Kalıntı Katkısı) 

bazında beslenme yoluyla kronik pestisit maruziyeti 

 

 

 

 

 

    1 mg/kg/gün  MOE > 100         GÜVENLİ 

                      TMRC yada ARC (mg/kg/gün) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOE = 

MOE = 
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MESLEKİ OLARAK MARUZ KALMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Günlük pestisit maruziyetinin hesaplanması, pestisitlerin hazırlanması ve uygulanması esnasındaki 

tüm aktiviteleri kapsamalıdır (karıştırma, doldurma ve uygulama). 

Karıştırma, doldurma ve uygulama esnasında maruz kalma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ MARUZ KALMA 

15.02.1972 - 18.01.2008 tarihleri arasında verilen 414 adet “Uzman Personelce Kullanılmaya Özgü 

Formulasyon” ruhsatlarında en çok yer alan organik fosforlu pestisitler; 

Organik fosforlular için: 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

MOE = 
NOAEL / BMDL (mg/kg/gün) 

Tahmini maruziyet (mg/kg/gün) 

MOE = 

NOAEL / BMDL (mg/kg/gün) 

0.00083 mg/kg/gün 
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MESLEKİ MARUZ KALMA 

15.02.1972 - 18.01.2008 tarihleri arasında verilen 414 adet “Uzman Personelce Kullanılmaya Özgü 

Formulasyon” ruhsatlarında en çok yer alan piretroit grubu pestisitler; 

 

Piretroitler için: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOE = NOAEL / BMDL (mg/kg/gün) 

Tahmini maruziyet (mg/kg/gün) 

MOE = 

NOAEL / BMDL (mg/kg/gün) 

0.00083 mg/kg/gün 
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LARVASİT UYGULAMALARI 

 

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi  

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

 

GİRİŞ 

 

Dünyada heryıl yüz milyonlarca kişi böcek, salyangoz ve kemirgenlerden kaynaklanan 

hastalıklara yakalanmakta; genel olarak infeksiyon hastalıklarının yaklaşık % 17’sini de vektörlerin 

taşıdığı hastalıklar oluşturmaktadır. Vektör veya ara konakçılarla taşınan hastalıklardan dang (şiddetli 

kas ağrılarına  neden olan bulaşıcı bir humma), filariaziz (paraziter bir hastalık), Japon ensefaliti 

(beyin iltihabı), leishmaniaziz (Leishmania’nın-protozoan-neden olduğu bir hastalık), sıtma, 

onkosersiaziz (nematod hastalığı), sistosomiaziz (parazitik bir kurt hastalığı) ve tripanosomiaziz 

(protozoan-uyku hastalığı) belli başlılarıdır. Bunulara ilave olarak, yakın bir tarihte ev sineklerinin 

trahom (Chlamydia trachomatis bakterisinin neden olduğu göz korneasının damarlanması ve korkak 

davranmasıyla karakteriztik gözde zayıflamaya neden olan bir hastalık) ve diyarel hastalıkların 

mekanik geçişinde rol oynadığı belirlenmiştir.  

Bu nedenlerle, vektörlerle taşınan hastalıklarla mücadelede temel yaklaşım vektörlerin kontrol 

edilmesidir. Bunda da öncelikle, kimyasalların kullanılmadığı yollar tercih edilir, zorunlu ise 

kimyasallar kullanılır. Vektör ve zararlı mücadelesi için kimyasalların ve kimyasal olmayan 

metodların seçim ve kullanımı, etkinliğine, sürdürülebilirliğine ve maliyetine bağlıdır.  

Vektör kontrol programlarında halen kullanılan kimyasallar organoklorürlüler, 

organofostatlılar, karbamatlar ve pyrethroidler’dir. Son yıllarda, organoklorür ve organofostatlıların 

kullanımı azalırken (toksisite nedeniyle) pyrethroidlerin kullanımı artmıştır. Özellikle son yıllarda 

çevreye karşı olan duyarlılığın artması ve konukçuya olan spesifikliklerinden dolayı bazı zararlılara 

karşı bakteriyel insektisitler olan Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotip H-14) ve Bacillus 

sphaericus’un kullanımı tercih edilmekte ve artmaktadır. Bunların dışında, son yıllarda böcek gelişim 

düzenleyicilerin kullanmı da artmıştır. Bunlar Jüvenil hormon analogları (methoprene ve 

pyriproxyfen) ve kitin sentezi inhibitörleri (diflubenzuron, triflumuron ve novaluron) olmak üze etki 

şekillerine göre iki gruba ayrılır. Jüvenil hormon analogları erginleşmeyi önlerler, kitin sentezi 

inhibitörleri kutikul oluşumunu inhibe eder. Böcek gelişim düzenleyiciler kuş, memeli, balık ve hedef 

dışı diğer sucul canlılar açısından güvenli oldukları için özellikle sivrisineklere karşı yaygın olarak 

kullanılırlar. Bununla birlikte, bu grup kimyasalların sucul crustacean’lara (kabuklular) olumsuz 

etkileri de mevcuttur.  

Zararlı/vektörlerle mücadele kullanılacak yöntemin etkinliği hedef canlının ekolojisinin ve 

davranışının bilinmesine, uygun formulasyonun seçimine ve uygulayıcının eğitimine bağlıdır. Bunun 

dışında; zararlı populasyonunun yoğunluğu, uygulanacak ilacın dozu, toksisitesi, maliyeti ve 

uygulama ekipmanı başarıyı etkileyen diğer faktörlerdir.  
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LARVASİT UYGULAMALARI 

 

Larvasit uygulamalarında, uygulayıcı ilaçla el veya parmaklarıyla temas eder ve kapalı alan 

uygulamasına göre daha az maruz kalır. Larvasit uygulamalarında dikkat edilecek en önemli nokta 

içme sularının ve hedef dışı akuatik canlıların yaşam ortamı olan suların kontaminasyonundan 

kaçınmaktır. İçme sularında gelişen sivrisinek larvaları için Temephos, Methopren, B. t. israelensis, 

Pyriproxyfen ve Permethrin kullanılabilmektedir.  

Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak-2014 tarihi itibariyle 2427 adet biyosidal 

ürün ruhsatlandırılmış olup bunlardan larva mücadelesi için kullanılanlardan bazıları Tablo 1 ve 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Türkiye’de Ruhsatlı Kimyasal Larvasitler (Ocak, 2014) 

    

 Aktif İçerik Etki Mekanizması 

1 Methopren Jüvenil hormon analoğu 

2 Spinosad Nörotoksin 

3 Pyriproxyfen Jüvenil hormon analoğu 

4 Triflumuron Asetikolin Esteraz inhibitörü 

5 Acetamiprid Asetikkolin reseptörü antagonisti 

        

Tablo 2. Türkiye’de Ruhsatlı Biyolarvasitler (Ocak, 2014) 

 

 Aktif İçerik 
Hedef 

Canlı 

1 
Bacillus thuringiensis subsp. 

israelensis 

Sivrisinek 

Karasinek 

2 Bacillus sphaericus Sivrisinek 

 

 

BİYOLOJİK KONTROL 

 

Hedeflenen bir zararlı popülasyonunun bir biyolojik kontrol ajanı kullanılarak azaltılmasıdır. 

Bu ajanlar; Predatör, Patojen, Parazit, Rekabetçi, Mikroorganizma ve/veya toksini, Feromon ve 

gelişim düzenleyiciler  olabilir.    
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Biyolojik İnsektisitlerin Kimyasallara Göre Üstünlükleri: 

• Konukçu spesifikliği/ Doğal dengenin korunması  

• Direnç gelişiminin olmaması/azlığı 

 

Bakteriyal Larvasitler: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ve Bacillus sphaericus: 

Sporlu Gram(+) bir bakteriler olup Lepidoptera, Diptera ve Coleoptera grubuna ait böcek larvalarını 

öldüren toksinler üretirler. İnsan sağlığı açısından önemli zararlı ve vektörlerle biyolojik mücadelede 

en yaygın kullanıma sahip bakterilerdir. B. sphaericus sadece sivrisinek larvalarında etkildir. Bu 

bakteriler ürettikleri protein yapısındaki toksinleriyle larvanın bağırsak epitel hücre katında zar 

geçirgenliğinin bozulmasına ve sonuçta beslenme yetersizliğine ve buna bağlı olarak larvanın 

ölümüne neden olurlar.  

SİVRİSİNEK LAVRA MÜCADELESİ 

a) Anopheles spp.  

    Bazı Anopheles türleri kan açısından insanı tercih eder ve malarya(sıtma) ve bazı bölgelerde 

limfatik filariaziz hastalığının taşınmasında vektör olarak rol alır. 

b) Aedes spp. 

    Dang, sarı humma(viral bir hastalık) ve filariaziz gibi hastalıklara neden olurlar. 

c) Culex spp. 

    Başlıca filariaziz, West Nile virusu, Rift Valley humması, Japon ensefaliti, St Louis ensefaliti, 

Murray Valley ensefaliti ve Ross River hastalıklarının vektörleridirler. 

 

Tablo 3’de, WHO tarafından sivrisinek larva mücadelesi için önerilen larvasitler, ait oldukları temel 

gruplar, uygulama doz aralıkları, formulasyon tipleri verilmiştir. 

 

Tablo 3. Sivrisinek Larva Kontrolü İçin Önerilen Bileşik ve Formülasyonlar (WHOPES, 

2013)  

 Bileşik ve Formülasyon 
Gru

p 

Doz (Aktif Madde) 

Genel (Açık Sular) 

Konteyn

ır 

Üreme 

g/ha Mg/m2 mg/L 

1 
Bacillus thuringiensis israelensis, 

strain AM65-52, WG (3000 ITU/mg) 
BL 125–7503 12.5–753 1–53 

2 
Bacillus thuringiensis israelensis, 

strain AM65-52, GR (200 ITU/mg) 
BL 

5,000–

20,0003 
500–20003 - 

3 Pyriproxyfen GR JH 10–50 1–5 0.01 

4 Spinosad DT, EC, GR, SC SP 20–500 2–50 0.1–0.5 

5 Spinosad 83.3 monolayer DT SP 250–500 25–50 - 

6 
Spinosad 25 extended release GR 

Açık Su Alanları 

 

SP  

 

250–400 

 

25–40 

 

- 
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Organik maddece zengin açık su 

alanlarında  Culex quinquefasciatus 

kontrolü 

 

SP 

 

1000–1500 

 

100–150 

- 

 

 
1 DT = Doğrudan uygulanan tablet; GR = Granül; EC = Emülsiye Konsantre; WG = Suda Dağılan 

Granül;  

WP = Islanabilir Toz; 2BL = Bakteriyal Larvasit; BU = Benzoilüre; JH = Jüvenil Hormon Analoğu; 

OP = Organofosfat; SP = Spinosin; 3Formulasyon. 

 

Larvasitlerin etkinlik peryodu, larva üreme bölgesinin yapısına ve güneşe maruz kalıp-

kalmamasına bağlıdır. Bu etkinlik temiz sularda aylarca sürebileceği gibi kirli sularda sadece birkç 

gün sürebilir. Kirli sular için daha yüksek dozlar tavsiye edilmektedir.  

DDT gibi organoklorinliler çevredeki uzun süreli kalıcılıklarından dolayı tavsiye edilmezler. 

Ekolojik açıdan uygun olmamalarına rağmen bazı durumlarda sınırlı bir bölgede fuel oil ve benzeri 

maddeler de kullanılmaktadır. Pyrethroidler, hedef dışı arthropodlara olan geniş etki spektrumu, 

larval direncin gelişimi ve seçilimi gibi olumsuzluklardan dolayı tavsiye edilmezler.  

IGR’lar ve bakteriyal insektisitlerden B.t. israelensis ve B. sphaericus larva mücadelesi için bilinen 

kimyasallara alternatif etkenlerdir. Yine de IGR’ların hedef dışı canlılara da etkili olmaları nedeniyle 

bakteriyal preparatlar en güvenilir insektisitler olarak karşımıza çıkmaktadır. B.t. israelensis, B. 

sphaericus’a göre sıtma mücadelesinde daha fazla etkilidir. 

 

Musca domestica (Ev sineği) LARVA MÜCADELESİ:   

Ev sinekleri olarak tanımlanan Musca, Faunia ve Muscina cinslerine ait türler insanlarla yakın 

yaşayan ve insan ve hayvan dışkıları ve diğer organik maddelerle beslenen önemli bir gruptur. 

Bunlardan M. domestica, sigelloziz ve diğer diyarel hastalık etkeni mikroorganizmaları, Musca 

sorbens ise trakom hastalık etkeni mikroorganizmayı taşımaları nedeniyle oldukça önemlidir. Bu iki 

vektör, çocuklardaki ölüm ve körlük olaylarında önemli etkenlerdir. Bu hastalıklar, vektör 

mücadelesinin iyi yapılmadığı göçmen kampları gibi insan ve sinek populasyonunun yüksek olduğu 

bölgelerde daha fazla sıklıkta görülmektedir.    

Ev sinekleriyle larval mücadelede en önemli sorunlardan birisi larvasitin penetrasyon ve dağılım 

sorunudur. Bunun sonucu oluşan eksik doz uygulamaları sonucunda direnç gelişimi hızlanmaktadır.  

Sinek populasyonunun yüksek olması durumunda, dominant türlerin ve önemli üreme 

alanlarının belirlenmesi zaman ve para kaybını önler. Ev sineği larva mücadelesi için WHO 

tarafından önerilen IGR’lar, uygulama dozları ve tehlike sınıfları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Musca domestica (Ev Sineği Larva) Mücadelesinde Kullanılan IGR’lar (WHO-2006). 

 

İnsektisit                                   Doz[ai(g/ha]                   WHO-Tehlike Sınıfı(ai)* 

Diflubenzuron                               0.50-1.0                                   U 

Cyromazine                                   0.50-1.0                                   U 

Pyriproxifen                                  0.05-0.1                                   U 

Triflumuron                                   0.25-0.5                                   U 

*: U, normal kullanımı durumunda tehlikesiz. 

 

 

Simulium spp. (Karasinek) LARVA MÜCADELESİ: 

Kan emen dişi karasinekler Afrika, Meksika ve Merkezi ve Güney Amerika’da “onchocerciasis” 

hastalığının etkeni olan Onchocerca volvulus’un(filarial bir nematod) vektörüdürler. WHO tarafından  
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1975-2001 yılları arasında Batı Afrika’da,  onchocerciasis vektörü Simulium spp. mücadelesi 

yapılmıştır. Bu sinek ırmak ve daha küçük akarsularda üreme yeteneğindedir ve bu nedenle taşıdığı  

 

bu hastalığa aynı zamanda “nehir körlüğü” adı da verilir. Akarsularla oldukça uzak bölgelere ulaşma 

yeteneği olduğu için genelde larva mücadelesi yapılır. Simulium larva mücadelesinde kullanılan 

insektisitler Tablo 5’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 5.  Onchocerciasis Etkeni Simulium (Karasinek) Larva Mücadelesinde Kullanılan 

İnsektisitler. 

 

İnsektisit               Formulasyon                   Temel Grubu   Doz[g ai/L]    Nehire Verilişi   

WHOtehlike Sınıfı 

                                                                                                                           (L/m3 per sec)                    

ai* 

B.t. israelensis    Suda Dağılan Granül     Biyopestisit              -                 0.54-0.72                    - 

Permethrin          EC                                  Pyrethroit               200               0.045                          II 

Etofenprox          EC                                  Pyrethroit               300               0.06                            

U              

*: Sınıf-II, orta derecede tehlikeli; Sınıf-III, az derecede tehlikeli; U, normal kullanımı durumunda  

tehlikesiz. 

 

Temephos, ilk başta Simulium larva mücadelesinde etkinliğinden dolayı tercih edilmiş, ancak 

1980’de Batı Afrika’da direnç olayı ortaya çıkınca etki şekli farklı diğer ilaçlara ve rotasyon 

uygulamasına geçilmiştir. Tablodaki pestisitlerden B.t. israelensis 10-15 yıl boyunca 

onchocerciasis’e karşı etkin olarak kullanılmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER:  

 

Biyolojik mücadele 

    • Vektör beslenme zonundan kısa sürede dibe çökmesi,    

    • Çevresel faktörlere duyarlılığı,     

    • Sınırlı patojenliği veya konukçu spektrumu gibi dezavantajları vardır. 

  

    Ancak bu ajanların Kimyasal mücadeleye göre; 

 

    1. Spesifik olmaları, 

    2. Çevrede kalıcılığının olmaması, 

    3. Çevrede kirliliğe neden olmamaları gibi avantajlara sahiptirler.  

 

Bu nedenlerle larva mücadelesinde özellikle bakteriyal larvasitler tercih edilmeli ve entegre olarak 

yapılacak uygulama bilimsel bir tabana dayanmalıdır.  
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Bu amaçla; 

 

 Uygulama bölgesindeki zararlı türleri belirlenmeli, 

 

 Larva populasyonu ve evreleri belirlenmeli, 

 Kirlilik durumu belirlenmeli, 

 

 

 Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak uygulama dozu belirlenmeli, 

 Aralıklı olarak yapılacak sörveylerle uygulama sıklığı ve başarısı ölçülmeli, 

 En çok 5 yıl’da bir direnç testleri yapılmalı, 

 Kalıntı analizleri yapılmalı, 

 

 Bu uygulamalar eğitilmiş meslek grupları tarafından yapılmalıdır. 
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SİVRİSİNEKLERİN BİYOLOJİLERİ,  EKOLOJİLERİ VE MÜCADELELERİ  

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi,  

Biyoloji Bölümü 

 

Dünya genelinde 3500’ün üzerinde türü tespit edilen sivrisineklerin (Diptera: Culicidae) ülkemizde 

yaklaşık 60 türü kayıt edilmiştir. Sivrisinekler holometabol (tam başkalaşımlı) böceklerdir. Hayat 

döngülerinde dört dönem bulunmaktadır. 

Yumurta 

Larva 

1. Larva evresi 

2. Larva evresi 

3. Larva evresi 

4. Larva evresi 

Pupa 

 

Ergin 

 

Su içerisinde yumurtadan çıkan larvalar birbiri ardı sıra üç gömlek değiştirdikten sonra pupa evresine 

ulaşırlar. Bu evre ergine ait organların ortaya çıktığı evredir. Ortamın sıcaklığı, nemi, suyun fiziksel 

ve kimyasal özellikleri, gün uzunluğu, iklimsel değişimler gibi faktörler gelişim süresini 

etkilemektedirler. Yumurtadan ergin bireye kadar olan süreç yaklaşık iki hafta kadar sürmektedir.  

Yumurta: 2-3 gün 

Larva: 5-14 gün 

Pupa: 2-3 gün 

Ergin: Erkek  6-7 gün 

               Dişi     2-16 hafta 
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Yaz geceleri hemen hemen her yerde bulunabilen bu canlılar özellikle durgun havalarda kan 

emecekleri canlı etrafında uçuşarak farklı vücut bölgelerinden (yüz, el, kol ve bacak gibi) kan 

emmeye çalışırlar. Bazı sivrisinek cinsleri günün her saatinde kan emebilirken, bazıları sadece gün 

doğumu veya gün batımına yakın saatlerde kan emerler. Kan emilen yerde rahatsız edici kaşıntı 

meydana getirmelerinin yanı sıra, birçok bulaşıcı hastalığın vektörlüğünü de (taşıyıcı) yaparlar. 

Yumurtalar 0.5–1 mm boyunda bir ucu daha sivri, diğer ucu küt olabilen iğ şeklindeki yapılardır. 

Yumurtaların ve yumurta bırakma şekillerinin birbirinden farklı olması sebebi ile cins ve türler 

birbirinden kolayca ayrılmaktadır.  

Anopheles cinsine ait sivrisineklerde yumurtalar kayık biçimindedir. Uzun iki ucu yukarıya biraz 

kıvrık ve iki yanında zarımsı yüzgeçler bulunmaktadır. Anopheles cinsine bağlı türler yumurtalarını 

tek tek bırakırlar ve bazen yumurtalar su yüzeyinde dantel şeklinde kümeler yaparlar.  

Aedes cinsine ait türlerin yumurtaları koyu renklerde olup, üzerlerinde ağ şeklinde yapılar taşırlar ve 

su üzerinde yüzemezler. Bu cinsin bireyleri yağmur ve kar suları içerisinde kalabilecek bitkilerin 

özellikle yosunların ya da nemli ve kuru yüzeylerin üzerine yumurtalarını tek tek bırakırlar. Larvalar 

kuru ortamlarda yumurta içerisinde bir kaç günde gelişir ancak su ile karşılaşınca yumurtadan 

çıkarlar.    

Culex ve Culiseta cinsine ait türlerin yumurtaları çok farklı bir prensiple su üzerinde yüzer. Her 

yumurta alt kutbunda huni şeklinde bir oyuk taşır. Su üzerine bırakılan yumurtalar dişi sivrisineğin 

bacakları yardımı ile küme haline getirilir ve yapıştırılır. Bu şekilde kızılcık çekirdeği biçiminde olan 

yumurtalar suyun yüzeyinde sal gibi batmadan hareket ederler. Bu yapılara yumurta paketleri denir.   

Türlere göre değişmekle birlikte su sıcaklığı 10-32 oC yumurtadan embriyonun gelişmesi için uygun 

koşullar kabul edilse de 23-25 oC ideal sıcaklık dereceleridir. Gelişim yaklaşık 1-4 gün arası değişir. 

Anopheles yumurtaları 36–48 saat, Culex yumurtaları 16-24 saat sonra açılırlar. Sivrisinekler optimal 

koşullarda bir kezde çok sayıda yumurta bırakabilirler ve yılda çok sayıda nesil verebildikleri için 

üreme potensiyelleri yüksektir. Bir sivrisinek dişisi türlere göre 50–470 arası sayıda yumurta 

bırakabilir.  

 

 

 

Culex cinsi bir dişi sineğin yumurtlama davranışı 
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Bazı sivrisinek cinslerine ait bir defada bırakılan yumurta sayıları 

Cins Bırakılan yumurta sayısı 

Anopheles 200-400 

Culex 75-150 

Aedes 200 

Culiseta 250 

 

Sivrisinek yumurtalarından çıkan genç canlılara kurtçuk, halk arasında gıp gıp böceği ya da yaygın 

şekilde larva denir. Gelişimde 3 kez gömlek değiştirerek 4 evre geçirirler. Dördüncü evre larva 5-8 

mm boyundadır. Kimi türlerde (örneğin: Culiseta) bu boyut 12-15 mm'dir. Larvalar ince şeffaf ve 

saydam görünüşlü kitinsel bir örtü ile örtülmüşlerdir. Larvanın genellikle güneş ışınlarını tutmak için 

sırt tarafı koyu, karın tarafı açık renktedir.  

Larvaların su içerisinde duruşları ve hareketleri ile sivrisinek türlerini birbirlerinden rahatlıkla ayırt 

edebiliriz. Anopheles larvaları sifonlarının olmaması nedeniyle ve solunumu stigmatal olarak 

yapmalarından dolayı su yüzeyine paralel olarak dururlar. Culex ve Aedes cinsine bağlı türler ise su 

yüzeyine eğik olarak yaklaşık 45 derecelik bir açı ile durur ve solunum için sifonlarını kullanırlar. 

Anopheles larvaları suyun hemen yüzeyinin altında beslenirlerken Culex larvaları daha aşağıda 

beslenirler.  

Larva süresi, yaşanılan suyun sıcaklığı, pH, ve besin maddelerine bağlıdır. Sivrisinek larvalarının 

gelişmesi için en uygun sıcaklık 22-25 0C dereceler arasıdır. Culex larvaları 10 0C derecenin 

üzerindeki sıcaklıklarda gelişebilirler. Anopheles larvaları 15 0C’de 40–45 gün, 20 0C de 20-25 gün, 

25 0C de 15 gün, 30 0C de 12 günde gelişimlerini bitirir ve pupa evresine geçerler. Yani sıcaklık 

arttıkça doğal olarak larva gelişim süreci kısalmaktadır.  

Larvalar suyun yüzeyinde sifon yardımıyla, su içerisinde arka uçlarındaki solungaçlar yardımıyla ve 

ayrıca vücut örtüleri ile solunum yapmaktadır. Özellikle kışı larva olarak geçirenlerde su içerisinde 

çözünmüş olarak bulunan oksijenin fazla olması nedeni ile solungaç ve vücut örtüleri yardımıyla 

sadece su içi solunum yaparlar. Yaz aylarında sudaki çözünmüş oksijen azalacağı için solunum 

borularını kullanmaya başlarlar. Küçük bir su çalkantısında veya su yüzeyinden gelebilecek her hangi 

bir etkide su dibine kaçarlar ve belli bir süre orada yaşarlar. Bu süre Culex laticinctus larvaları için 

20 dakikaya kadar sürebilmektedir 

Larvalar genellikle su içerisindeki yosun, bakteri, protozoa, mantar sporları, perifitler, hatta diğer 

sivrisinek larvaları ile beslenmektedirler. Besin maddesinin bolluğu tür sayısı ve birey sayısını da 

etkilemektedir.  

Anopheles larvaları oksijeni bol, temiz, sığ, tuzsuz sularda gelişmektedirler. Dere ve nehir 

kenarlarında akıntının azaldığı bölgelerde görebileceğiniz durdun küçük birikintiler Anopheles 

larvaları için uygun ortamlardır. Bazı Anopheles türlerinin larvaları %0.5-0.8 tuzlu suda, Anopheles 

sacharovi larvaları %1.2-1.5 oranındaki tuzlu sularda gelişme gösterebilirler.  Ochlerotatus caspius 

gibi bazı türler deniz kenarlarındaki kayalıklar içerisinde dalgalar sebebiyle biriken sularda 

yaşabilirler. Culex larvaları temiz, tuzsuz sularda olduğu gibi, az tuzlu, çamurlu ve kirli sularda da 

gelişebilmektedirler.  
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                      Tuzlu su habitatı                                              Kullanılmayan su birikmiş yüzme 

havuzu  

 

Pupa evresi yandan bakıldığında bir virgül şeklinde gözlemlenir ve hareketlidir. Pupa evresinde besin 

alınması gözlenmemektedir. Pupanın çeperi yumuşak, ince ve saydam olduğu için içinde gelişen 

ergin kolaylıkla gözlenebilmektedir. Sadece üst tarafta bulunan iki solunum borusu ile suyun 

yüzeyine asılarak havadan oksijen alarak solunum yaparlar. Suyun dalgalanması sonucu kendini 

hemen bırakarak derinlere dalar kısa bir süre sonra tekrar yüzeye doğru devinim yaparlar.   

Pupa gelişim süresi uygun koşullarda 1–2 günde tamamlanmaktadır ancak bu süre uygunsuz 

koşullarda 5–6 güne kadar uzayabilmektedir. Ergin çıkma zamanı geldiğinde pupa yatay konuma 

geçer ve vücudunun ön kısmını sudan dışarıya uzatırlar. Hava alınması oluşan basınç farkından dolayı 

vücudun ön kısmında "T" şeklinde bir yarık açılır ve ergin buradan dışarıya çıkar. Dışarıya çıkma 5–

6 dakika sürebilir.   

 

Ergin bireyler ince yapılı, başları küçük, gözleri iri, antenleri ve hortumları ince uzun yapılı, kanatları 

dar ve uzun yapılı boyları 3–12 mm arasında değişen bireylerdir. Dişilerin anten setaları seyrek ve 

kısa, erkeklerin anten setaları ise çok sık ve uzundur. Bu setaları değişik duyu alma görevlerine 

sahiptir ve dişi ile erkek ergin bireyi rahatlıkla ayırt etmede kullanılan bir özelliktir. 

Altı iğneli sokucu-emici yapıda hortuma sahiptirler. Dişi birey konağa konunca alt ve üst çene 

oluşumları ile deriyi keserek, alt dudak dışındaki tüm ağız parçaları yardımı ile kan emilimi yapılır. 

Erkek sivrisineklerin hortumu iyi gelişmemiştir ya da çene oluşumları çok az gelişmiştir. Bu nedenle 

erkek bireyler kan emmezler.  
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Dişi ve erkek sivrisinek erginleri 

 

Her çeşit göl, bataklık, doğal çukurlar, taş oyukları, ağaç kovukları, çayır ve ormanlarda birikmiş kar 

ve yağmur suları, yosunlarla sarılmış durgun su odakları, kullanılan veya bırakılmış su sarnıçları, 

havuzlar, çeltik üretim tarlaları, sulama kanalları, açıkta kalan lağım suları, fabrika ve direnaj 

kanalları gibi yerlerdeki temiz, az tuzlu, kirli sular, otomobil mezarlıkları, konutların çevresine 

bırakılan fıçı, varil, otomobil tekerleği, kova ve saksı tipi yerler sivrisineklerin üreme yerleri (jit) 

dirler. 

 

 
Yağmur kanalı ve sulama kanalları 

 

Saniyede 40 cm hızla akan sularda larvalar tutunamazlar ve yaşama olanağı bulamazlar. Yanlız bu 

akarsuların kıyılarında çevrinti kesimlerinde taşlar, yeşil su bitkileri ve yosunlar arasında su akışının 

azaldığı yerlerde tutunabilirler. Otlar, sazlar ya da kamışların olduğu yosun bürümüş akarsu ve 

göllerin kıyılarında, sulak yerlerin çevresindeki hayvanların bıraktığı ayak izleri çukurları içerisinde 

çok iyi gelişme fırsatı bulabilirler.  

 

Erkek bireyler dişilere göre pupadan daha önce çıkmakta ve eşeysel olgunluğa ulaşmaktadırlar. 

Pupadan çıkmış olan dişiler güneş batmadan uçmaya başladıkları sırada çevredeki erkekler birer 

ikişer ortaya çıkarlar ve yukarıya aşağıya doğru bir dans hareketi ve vızıltılarla büyük ve yoğun bir 

popülasyon oluştururlar. Dişi bireyler bu yoğun popülasyon içerisinde seçtikleri erkekle karın karına 

gelerek uçarken çiftleşirler. Dişiler bir kez çiftleşir, erkeklerden aldıkları spermleri spermoteka 

depolarlar ve hayatları boyunca bu spermleri kullanırlar. Çiftleşme sonrası döllenen dişi kan emmek 

için konağa yönelir. Kan emdikten sonra kuytu bir yere çekilirler ve yumurtalarının olgunlaşması 

sağlanır. Yumurtalar olgunlaştıktan sonra erken saatlerde güneş doğmadan önce veya doğarken 

yumurtalarını suya bırakırlar.  
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Sivrisineklerin hemen hemen hepsi kan emmeden yumurtlayamazlar. Yumurtalarının gelişimi için 

mutlaka kan emmek zorundadırlar (anautogenous). Bazı Culex türleri, Aedes aegypti, Anopheles 

hyrcanus, Anopheles claviger ve Culiseta'lar kan emmeden de yumurtlayabilme (autogenous) 

özelliğine sahiptir. Kanın sindirilmesi sıcak bölgelerde 2-3 gün gibi bir sürede gerçekleştirilirken 

soğuk bölgelerde bu süre 7-14 gün gibi bir zaman alabilmektedir. Erkek sivrisinekler biyolojik 

işlevleri olan döllemeden sonra bir süre sonra ölürler.  

 
Kullanılmayan otomobil lastiği ve ağaç kovuğundaki habitatlar 

 

Erişkin sivrisinekler bitki yapraklarından, yüksek şeker içeren dut ve yemiş gibi meyvelerden doku 

öz suyu alarak beslenirler. Sivrisinekler ayrıca suda içerler, su içmezlerse kurur ve ölürler.  

Konaktan kan emme olayı çok çabuk gerçekleşir 2-3 dakikada midelerini doldururlar. Mideleri kanla 

iyice dolunca anüslerinden pembe renkli bir sıvı çıkar. Kanın sindirim süresi çevrenin sıcaklığına 

bağlıdır. Sıcak aylarda emilen kan 1-2 günde sindirilir ve gün aşırı kan emerler. Dişi sivrisinek kan 

emdikten sonra 4-8 gün arasında yumurtlar, yumurtlamadan sonra 3 gün içerisinde tekrar kan 

emerlerse yeniden yumurtlarlar.  

 

Dişi sivrisineklerin döllenip, kan emdikten sonra yumurtlayana kadar geçen süreye "trofogoni evresi" 

denir. Her bir dönemin üç evresi vardır. 

 

              Kan emmeye yöneliş ve kan emme 

              Kanın sindirimi ve yumurtalıklarda kanın yumurtaların gelişmesi 

             Jitler doğru uçmak ve yumurtlamak 

 

Dişi sivrisinekler çiftleştikten ve kan emdikten sonra 48-60 saat sonra sabahın erken vakitlerinde 

yumurtlarlar. Bazı türler bir, bazıları ise 2-3 kez yumurtladıktan sonra ölürler. Sivrisineklerin yaşam  

 

süreleri çevrenin sıcaklık, nem ve hava akımları gibi yerel koşullar ve yeterince kan emmelerine 

bağlıdır. Bu süre ılıman ve subtropik iklim bölgelerinde genelde bir ayı geçmez. Tropiklerde ise bu 

süre en çok altı ay olabilmektedir. 

 

Ülkemizde yaz koşulları nedeni ile sivrisinekler genel olarak en fazla 1-2 ay yaşarlar. Erkekler 1-2 

en çok 3 hafta yaşarlar. Güzün son günlerine doğru bazı sivrisinek türlerinin dişileri kuytu bir köşe, 

aralık, çatlak ya da bodrumlara sığınarak kışlarlar. Havaların soğuması ile sivrisineğin karnındaki yağ 

gözeleri sayıca artar ve yumurta gelişmesi durur. Yumurtaların çevresi yağla sarılır. Ayaklarını iki 

yana açarak karınlarını duvara dayarcasına yaklaştırırlar. Besin almazlar ve uzun bir uyuşukluk 

(Hibernasyon) dönemine girerler. Havaların ısınmaya başlaması ile kışlama son bulur.  
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Çok sıcak ve kurak yaz günlerinde ise vücuttan su yitimi sebebi ile uyuşukluk meydana gelir. Besin 

alınmaz, yani bir Estivasyona girerler. Yağmurun yağması ile yarı uyuşuk bir duruma geçerler ve 

yeniden etkinlik gösterirler. Bazı durumlarda dişiler uyuşuk durumda dahi kan emebilirler ancak 

yumurta bırakmazlar. Sıtma etmeninin kış dönemlerinde de bulaştırılması bakımından bu olayın 

önemi vardır.    

 

Birçok kimsenin zannettiği gibi sadece sıcakkanlıları (kuşlar ve memeliler) ve özellikle insanları değil 

keza türlerin % 15'i konukçu olarak kurbağaları ve sürüngenleri tercih etmektedirler. İnsanlardan kan 

emmeleri ve insanlara yönelmeleri üzerinde kişilerin çıkardığı karbondioksit, vücut sıcaklığı, laktik 

asit ve kan grubu gibi faktörlerin etkili olduğuna dair çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Sadece 

insanlardan kan emen sivrisineklere Antropofajik, sadece hayvanlardan kan emen sivrisinekler 

Zoofajik, konak ayrımı yapmayan hem hayvan hemde insanlardan kan emen sivrisineklere zoo-

antropofajik denir. Ayrıca kuşlardan kan emenlere ornitofaj, kurbağa ve diğer sürüngenlerden kan 

emenlere batrokofaj adı verilir.  

 

Sivrisinekler daha çok sıcakkanlı hayvanlardan (memeliler ve kuşlar) kan emerler. Konutlar içerisine 

girerek insanlara saldıran ve kan emen sivrisinekler "endofaj", konutlara girmeyen ve insanlardan 

yalnız açık alanlarda, kırsal alanda kan emenlere "ekzofaj" denir. Bazı sivrisinek türleri kan 

emdikten sonra kanın sindirimini ve yumurtalarının gelişimini iç mekânlarda gerçekleştirirken 

(endofil), bazıları ise dış ortamlarda gerçekleştirirler (ekzofil). 

 

Sivrisinekler ince yapılı canlılar oldukları için uzak mesafelere uçamazlar. Özellikle uçuşlarında 

havadaki nemin büyük bir etkisi vardır. Kurak ve sıcak havalarda uçamazlar. Bir sivrisinek saniyede 

50 cm uçabilir. Kendi güçleri ile üredikleri ortamdan 500-1000 m den çok uzaklaşmayı tercih 

etmezler. Boyanmış (%1 metilen mavisiyle) ya da radyoizotoplarla simgelenmiş sivrisineklerde 

yapılan incelemelerde sivrisineklerin üredikleri alandan 2-3 km uzaklara kadar uçabildikleri 

bulunmuştur.  

 

Anopheles sacharovi 5-10 km, Anopheles superpictus 3 km uzaklara uçabilmektedir. 

 

Kendi güçleri ile yayılarak dağılışa "Aktif dispersiyon", rüzgar, çeşitli kara, hava ve su araçları ile 

uzak yerlere, hatta ana karalar arasında dağılmalarına "Pasif dispersiyon" denir. Sivrisinekler 300-

1000 m yüksekliklere çıkabilmektedirler.  

 

Farklı konaklardan kan emmeleri yolu ile birçok hastalığın aynı türün bir bireyinden diğer bir bireyine 

veya bir türden başka bir türe geçişine neden olmaktadırlar. Sivrisinekler tarafından taşınabilen veya  

bulaştırılabilen hastalıklara Sıtma, Zika Virus, Batı Nil Ateşi, Sarıhumma, Ansefalit vb. gibi 

hastalıklar örnek verilebilir.  

 

Sivrisinek Mücadelesi 

 

Gerçekte sivrisinekle mücadelenin anahtarı gelişimin gerçekleştiği suların kontrolünden geçmektedir. 

Eğer kaynak yerinde kontrol edilirse, durgun su olmazsa sivrisinekte olmaz. Özellikle üreme ve 

gizlenme alanlarının haritalanması kontrol programlarında gelecekte yapılacak mücadelenin 

başarısını arttıracaktır. Tespit edilen alanların düzenli olarak kayıt altına alınması uygulama da çalışan 

ekiplerin değişmesi durumunda yeni ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayacaktır.  

 

Bu sebeple ilk yapılması gereken kaynakların azaltılması ve yok edilmesi olmalıdır. Eğer bunda 

yeterince başarılı olunamıyorsa öncelikle biyolojik kontrol sonrasında ise kimyasal yöntemlere 

başvurulmalıdır. Özellikle predatörler, bakterial insektisitler ve büyüme regülatörleri bu konuda 

büyük bir öneme sahiptirler. 
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Mekanik Mücadele  

 

Üreme kaynaklarının azaltılması sivrisinek mücadelesinde en etkin yollardan biridir. Şehirlerde alt 

yapı-kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, foseptik çukurların standartlara uygun düzgün 

şekilde yapılması, derelerin akışkanlığının sağlanması, taşkınların önlenmesi, konutların etrafında 

durgun su birikimine sebep olabilecek kap ve ortamların ortadan kaldırılması, drenaj kanalları 

yapılarak suyun hareketli hale geçirilmesi mekanik mücadelede çalışmalarının başında gelmektedir. 

Konutların kapı ve pencerelerine sineklik takılması, uyunan mekânlarda yatakların etrafında cibinlik 

kullanılması, geceleri uzun kollu giysiler ve pantolon giymek diğer mekanik korunma 

yöntemlerdendir. Yapılan bazı araştırmalarda insektisit solüsyonlarına batırılıp kurutulduktan sonra 

kullanılan cibinliklerin sivrisinekleri kovucu veya öldürücü özellikle olduğunu göstermiştir.  

 

Biyolojik Mücadele 

 

Balıklar; Gambusia balıkları kullanımı 

  

Gambusia larva mücadelesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Gambusia holbrooki ve Gambusia 

affinis türlerinin ülkemizde varlığı bilinmektedir. Özellikle kontrolü zor olan büyük ve küçük ölçekli 

havuzlarda ve göllerde larva kontrolünü sağlamada kullanılmaktadırlar. Ortam koşularına bağlı 

olarak dört ay gibi kısa bir sürede eşeysel olgunluğa erişebilen bu türler bir yıl içerisinde altı döl 

verebilmektedir. Gambusia fazla nesil vermesi nedeni ile özellikle pirinç tarlalarına, göl ve nehir 

yataklarına çok çabuk bir şekilde adapta olabilmekte ve sayıca artmaktadır.  

 

 

 

 

Çok ufak bir vücut ölçüsüne sahip ergin bir Gambusia balığı bir saat içerisinde yüzlerce larva 

yiyebilmektedir. Ergin ve juvenil bireylerin larva popülasyonlarına karşı predatasyon kapasitelerine 

bakılırsa ergin bireylerin daha fazla larva tükettikleri ve dişi bireylerin erkek bireylere göre birim 

zamanda daha fazla larva ile beslendikleri bulunmuştur. Yapılan araştırmalarda Gambusia balığı 

dışında farklı balık türlerinin de sivrisinek larvaları ile beslendiği görülmüştür. Tilipa zilli, Cyprinus 

carpio, Poecilia reticulata gibi birçok balık türünün sivrisinek larvalarını besin olarak tükettiği 

tespit edilmiştir.  
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Omnivor bir balık türü olan Gambusia diğer balıkların yavru ve yumurtaları ile beslenme davranışı 

gösterebilmektedir. Sivrisinekleri besin olarak tüketen diğer piredatör canlılar Örn; Odanatlar ve 

Sazan balıkları Gambusia tarafından besin olarak tüketilebilmekte ve sayıları azalabilmektedir.  Bu 

nedenle Gambusia kullanılmasının sadece irili ufaklı süs havuzları, bahçe ve sera sulama havuzları 

gibi kapalı sistemlerde kullanılması önerilmektedir.  

Bacillus bakteri toksinleri  

Özellikle bakteriyel insektisit kullanımı sivrisinek mücadelesinde kimyasal mücadeleye alternatif 

olarak kullanılan bir yöntemdir. Bacillus sp. [(Bacillus thuringiensis israelensis (Bti); Bacillus 

sphaericus (Bs)] içeren türleri sivrisinek larvalarına karşı mücadelede kullanılmaktadır. Bakterinin 

ürettiği bir çeşit endotoksin larvaları öldürücü etkiye sahiptir. Bu bakteri insanlara, diğer memelilere, 

balık ve predator böceklere zarar vermemektedir, sadece sivrisinek larvalarına karşı etkili olmakta ve 

geliştirilen farklı formülasyonları ile kalıcılığı devam edebilmektedir.  

Larvalar sucul ortamda beslenirken protein kristalleri sindirim sistemine alınır, bazik ortamda 

parçalanırlar. Bu toksinler üretildiklerinde protoksin özelliğindedirler. Aktive olmaları için sindirim 

sistemi içerisinde proteazlar gereklidir. Bazik ortamda enzimler kristalleri çözer ve toksinler açığa 

çıkarırlar bu nedenle sindirim sistemi asidik karakterde böceklerde toksinler aktive olmamaktadır. 

Parçalanma sonucu açığa çıkan endotoksinler mide epitelyum hücrelerine zarar vererek 

parçalanmasını sağlar. Parçalanan hücrelerden açığa çıkan muhteviyat vücut boşluğuna akar larva 

birkaç saat ile yirmi dört saat arası değişen bir sürede ölür. Erken evre larvalar geç evre larvalara göre 

bakteri toksinlerine daha duyarlıdırlar.  

Bakteri preparatlarının spesifik olmaları, çevreye karşı daha duyarlı olmaları ve direnç sorunu ile 

belirgin karşılaşılmadığı için önemli avantajlara sahip olmalarının yanı sıra güneş ışınlarından 

etkilenmeleri, ortam sıcaklığının artışından negatif etkilenmeleri, depolama koşullarının daha dikkatli 

hazırlanması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bti tarafından oluşturulan kristal toksinler delta-endotoksin  (δ-endotoxins) olarak adlandırılır ve bu 

ürünlerin molekül ağırlıkları Cry4A (125 kDa), Cry4B (135 kDa), Cry10A (58 kDa), Cry11A (68  

 

kDa)’dur. Temas yoluyla etkinlikleri bulunmamaktadır. Bs içeren preparatlar Culex, Culiseta, 

Psorophora sivrisinek cinslerine karşı oldukça etkilidir. BinA (42kDa) ve BinB (51kDa) toksinleri 

özellikle organik madde kirliliği bulunan sularda yüksek başarı sağlamaktadır.    

Biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen yeni ürünlerde hem Bs hemde Bti içeren formülasyonlar 

geliştirildiği için kirli sularda çalışma, etkinlik süresinin artması ve direnç gelişiminin önüne geçilmiş 

bulunmaktadır. Özellikle larvaların beslenme davranışlarında yüzeyde beslenme olduğunda 

uygulanan preparatların uzun süre yüzeyde kalması gerekmektedir.   

Spinosinler 

Bir toprak actinomycetes olan S. spinosa adlı bakteri normalde toprakta bulunan organik maddelerin 

ayrıştırılmasından sorumludur. Spinosad, bu bakterinin normal fermantasyon sırasında ürettiği 

insektisit etkili bir üründür. Spinosad, spinosin A (%85) ve spinosin D (%15) adlı nörotoksik etkili 

iki molekülünün karışımıdır.  
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Spinosad mide ve temas zehiri olarak hedef canlılara etki etmektedir Spinosad γ-aminobütirik asit 

(GABA) reseptörleri ve nikotinik asetilkolin reseptörleriyle etkileşime girerek böceğin merkezi sinir 

sistemi üzerinde aktivite gösterir. Maruz kalan böceklerde geri dönüşümsüz olarak titreme, kasılma, 

paraliz gelişir ve ardından ölüm gerçekleşir. 

Diğer Düşmanlar 

Sucul ortamlarda sivrisinek larvaları önemli besin kaynaklarıdırlar. Balıklar, kurbağalar, böcekler, 

örümcekler tarafından larvalar besin olarak tüketilirler. Ergin bireyler ise kuşlar, kurbağalar, 

yarasalar, böcekler ve örümcekler tarafından yenilmektedirler. Sivrisinek larvalarıyla beslenen 

predatörler arasında ise Notonecta (ters yüzen) ve Odonata (yusufçuk) gibi böcekler başta 

gelmektedir. Notonecta’lar (ters yüzücüler) avlarının su içinde yaptığı titreşimleri algılayarak, ön iki 

bacağıyla avını yakalarlar ve gaga şeklindeki ağzını sivrisinek larva veya pupasına saplayıp, sindirim 

enzimlerini içeren bir sıvıyı kurbanının vücuduna pompalarlar. Daha sonra kurbanının sindirilmiş iç 

organlarını ve dokularını yutak pompası ile çekerler. Yapılan bir araştırma’da ergin bir Notonecta 

viridis bireyinin günlük Anopheles sachorovi, Culiseta annulata ve Culex pipiens sivrisinek türlerinin 

ortalama sırasıyla 25.4, 28.1 ve 24.5 larvası tükettiği tespit edilmiştir. Besin tercihinde öncelik 

sivrisineklerin geç larva evreleri (3.-4. evre) olmakla birlikte besin azlığında erken evrelerin (1.-2. 

evre) de tüketilmeye başlandığı bildirilmiştir. 

Kurbağalardan özellikle Urodela (Kuyruklu kurbağalar-Semenderler) grubunun (Örn; Tiriturus 

vulgaris ve Tiriturus cristatus) türlerinin besin tercihleri içerinde sivrisinek larvalarının yüksek 

oranda bulunduğu tespit edilmiştir. Anura (Kuyrusuz kurbağalar) grubunun (Örn; Rana, Bufo, Hyla 

vb) ise besin olarak çok az miktarda sivrisinek tükettiği görülmüştür.  

Kuşlar daha çok gündüzleri aktif canlılar oldukları için besin tercihlerinde ergin sivrisinekler ağırlık 

teşkil etmemektedir. Bazı ördek türleri (Örn: Anas platyrhndas) önemli miktarda larva ile 

beslenebilirler.  

Ülkemizde bulunan yarasaların meyve yarasası dışındaki tüm tüleri böcekçildir. Bazı yarasa türleri 

günlük kendi ağırlıklarından fazla titrek sinek ve sivrisinek tüketebilirler.  

 

Kimyasal Mücadele 

Larvasitler 

Petrol türevi yağlar ve mineral yağlar geçmişte mücadelede kullanılan başlıca larvasitlerdir. Bunun 

yanı sıra bakteri kökenli larvasitler, kitin sentez inhibitörleri ve juvenil hormon analogları günümüzde 

en yaygın kullanılanlardır.  

Böcek büyüme regülatörleri genellikle larvaları direk öldürmemekte ancak gelişimlerini engelleyerek 

ergin oluşumunu önlemektedir. Daha çok 4. evre larvaların gelişiminin engellenmesi, pupa 

oluşmaması için kullanılmaktadırlar. Larvasit uygulaması mümkün olduğu kadar 4. Larva evresine 

ulaşmadan yapılmalıdır. 

Juvenil hormon analogları böceklerdeki gençlik hormonu (jüvenil hormon) tarzında etki göstererek, 

başkalaşım ve gelişim süresini uzatmaktadır. Bu bileşikler uygulandığında larva ölümünden ziyade 

daha çok pupa evresinde ölüm görülmektedir. 
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Kitin sentez inhibitörleri böceklerdeki dış iskeletin ana yapısı kitinin sentezini engelleyerek ölüme 

neden olurlar. Larva evresinde ölüm olabileceği gibi daha geç evrelerde yumurta gelişimin durması, 

verimin azalması veya erginlerdeki çeşitli yapıların gelişmemesi şeklinde de etki gösterebilirler.  

 

 

 

 

Ergin Sivrisineklerle Mücadele 

ULV (Soğuk sisleme) ergin sivrisineklerle mücadelede akşam güneş batımından sabah güneş 

doğumuna kadar geçen sürede sivrisineklerin yoğun oldukları bölgelerde, kullanılan insektisitin 

küçük damlacıklar halinde, havada 10-20 dakika kadar asılı kalmasını sağlanarak ergin kontrolü 

yapılır. Yapılan uygulama saatlerinin sivrisineklerin ve diğer kan emici böceklerden özellikle 

yakarcaların (tatarcık) aktif olduğu saatlerde yapılması, aşırı rüzgârlı, yağışlı havalarda ULV 

çalışması yapılmaması gerekir. Eğer ergin sinek aktivitesi yok ise yani popülasyon yoğun değil ise 

yapılan ULV çalışması azaltılmalıdır. Ayrıca kalıcı (rezidüel) özellikte ürünlerin pulverizatör veya 

atomizörler yardımıyla ergin sivrisineklerin gizlendikleri, dinlendikleri alanlarına uygulanması kapalı 

alanlarda başarı oranını arttırmaktadır.  
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Kalıcı insektisitlerin kapı ve pencerelerin çevrelerine uygulanması veya bitkilerin (vejetasyonun) çok 

yoğun olduğu alanlara uygulaması sivrisineklere bariyer oluşturmaktadır.  

 

 

Sıcak Sisleme Yöntemi (TF) halk arasında dumanlama olarak bilinmektedir ve açık alanlarda 

yapılması ilgili yönetmelikle yasaklanmıştır. Sıcak sisleme uygulaması gerekli tedbirler alınması 

koşuluyla rögar ve foseptik gibi ortamlarda kullanılabilir.  

  

Cilt üzerine püskürtülen DEET gibi bazı repellentler sivrisineklere karşı etkili koruma sağlamaktadır. 

DEET içeren ürünlerin içerisindeki aktif madde miktarı genellikle %10-30 arasında değişmekle 

birlikte koruyucu etki aktif madde oranı ile de orantılı şekilde 2-8 saat arasında değişebilmektedir. 

Çok küçük yaşlardaki çocuklarda (2 yaşının altında) mümkün olduğu kadar kullanılmaması 

gerekmektedir. 

Konutlar içerisinde kullanılan elektrolikit ve tablet ürünler sivrisinekler üzerinde etkili ürünler olup, 

ürün etiketlerinde belirtilen şekilde kullanıldıklarında oldukça etili oldukları bilinmektedir.    
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YAKARCALAR (TATARCIKLAR - KUM SİNEKLERİ)  

Prof.. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi,  

Biyoloji Bölümü 

 

Yakarcalar (Tatarcıklar, kum sinekleri) Insecta (böcekler) sınıfı, Diptera (iki kanatlılar) 

takımı, Nematocera alttakımı, Psychodidae ailesi, Phlebotominae alt ailesi içinde sınıflandırılırlar. 

Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaygın olarak görülmekle 

birlikte, yapılan farklı araştırmalarda yaklaşık 25 yakarca türü tespit edilmiştir. Bu böcek grubu halk 

arasında yakarca, tatarcık, güp düşen ve yakağan gibi yöresel isimlerle adlandırılmaktadır. Ülkemizde 

yayılış gösteren türler ağırlıklı olarak Phlebotomus cinsine ait türlerdir. Erginlerin vücut büyüklükleri 

sivrisineklerin yaklaşık 1/3’ü veya ¼’ü kadardır.  

Erginleri 2-3 mm vücut büyüklüğünde olup, uzun bacaklara sahiptirler. Dinlenme durumunda 

kanatları karın üzerinde “V” harfi şeklinde tutarlar. Kan emmek için yöneldikleri konaklarına 

konmadan önce çevresinde çok kısa mesafelerde sıçrayarak uçma ve konma şeklinde tipik 

davranışları bulunmaktadır. Tam başkalaşım gösteren tatarcıkların yumurta, larva, pupa ve ergin 

evlerinden oluşan başkalaşımları genellikle 45 günden az sürmekle birlikte, sıcaklığa ve nem oranına 

bağlı olarak 1-4 ay arasında tamamlanmaktadır.  

 

Yüksek nem oranına sahip, ışığın az olduğu veya 

karanlık alanlarda, rüzgârdan fazla etkilenmeyen ahır, 

hayvan barınağı ve evlerin duvarlarındaki çatlaklarda, 

oyuklarda ve mağaralarda yaşamayı tercih ederler. 

Hem dişi hem de erkek bitki özsuları ile beslenmekle 

birlikte, sadece dişileri yumurta gelişimi için kan emer. 

Köpekler, çiftlik hayvanları, kemirgenler ve bazı 

sürüngen türleri genel konaklarıdır. Dişi tatarcık 

döllendikten ve kan emdikten 6–10 gün sonra 20–50 

adet yumurtayı tek tek nemli topraklara veya organik 

maddece zengin alanlara bırakır. Yumurtalardan uygun 

koşullarda yaklaşık 6-10 gün içerisinde 1,5-2 mm 

büyüklüğünde ilk evre larvalar çıkar. 

Larvaları organik atıkça zengin ve nemli alanlarda (çürümüş bitki, çim birikintileri, yaprak 

küfleri, hayvan dışkıları, gübrelerde, mağaralarda ve kaya diplerinde) gelişir. Dört larva evresinin 

yaklaşık 3-4 haftada tamamlanmasının ardından pupa oluşur, pupa evresi yaklaşık bir hafta kadar 

sürer ve pupadan ergin çıkışı olur. Erginleri 1–2 hafta yaşabilmektedir. İyi uçamazlar bu nedenle 

rüzgârlı günler dışında ergin hale geldikleri alandan 50–200 m kadar alana yayılış gösterirler.  
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Sivrisinekler gibi geceleri kan emer, gündüzleri ağaç kovukları, mağaralar, ahırlar, kümesler 

gibi nemli ve karanlık noktalarda dinlenirler. Ancak ormanlık alanlarda havanın yoğun bulutlu ve 

bitki vejetasyonun yoğun gölgeli olduğu bölgelerde de kan emme davranışı sergileyebilirler.  

Kan emdikleri bölgede yakıcı ve kaşındırıcı, ateşli ve alerjik deri enfeksiyonuna yol açabilir. 

Ülkemizde özellikle Leishmania parazitleri tarafından oluşturulan şark çıbanı hastalığının ve tatarcık 

humması etkenlerinin taşıyıcısıdırlar. 

 

 
 

Larva mücadelesi oldukça zor hatta hemen hemen imkânsızdır. Erginlerinin gizlendiği 

alanlara kalıcı insektisitler uygulanmakta, yaz aylarında ise yine erginlere karşı geceleri sıcak ve 

soğuk sisleme çalışmaları ile mücadele yapılmaktadır. Kalıcı insektisitlerin hayvan barınaklarının 

yerden 1,5-2 m yükseklikteki alanlarında kullanılması oldukça yararlıdır. Ancak sorun olan bölgede 

yaşayan tatarcıkların dış mekanlarda kan emmeyi tercih eden türler (Phlebotomus papatasi gibi) 

ağırlıklı olması durumunda mekan dışı alanlara yönelik tedbirler alınması gerekmektedir. Kısa 

sıçramalara benzeyen uçma davranışları nedeniyle konutlar, hayvan barınakları içerisinde duvarlara 

uygulanacak olan rezidüel ürünler kum sineklerini hızlı bir şekilde etkileyecektir.  

Duvar çatlaklarının onarılması, sıva yapılması, duvar dip kısımlarına süpürgelik yapılması, 

badana yapılması, organik atıkların düzenli toplanması, çimlerin düzenli biçilmesi gibi yöntemlerde 

mücadelelerinde başarı sağlamaktadır. 

Tatarcıkların bulunduğu bölgelerde evlerin kapı ve pencerelerinin ince gözenekli bezle (tülle) 

kapatılması, gece yataklarda tatarcıkların geçemeyeceği büyüklükte gözeneklere sahip cibinlik 

kullanılması mekanik olarak korunma sağlar. Bazı cinliklere insektisit emdirilmiş solüsyonlarla 

temas ettirmek tatarcıkların temas halinde ölmesini de sağlamaktadır.  

 
Yakarca ve sivrisineklerin büyüklük bakımından karşılaştırmaları 
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Yakarcaların bazı türleri özellikle fare ve rodent gibi kemiricilerin yuvalarını mesken olarak 

kullanabildiğinden sorun olan bölgelerde kemirgen mücadelesinin düzenli olarak yapılması ve  

kontrol edilmesi, kemirgen yuvalarının bozulması veya kullanılamaz hale getirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle yaşam alanları etrafında mağara ve oyuk gibi alanlarda yakarcaların gizlenme olasılığı 

yüksek olduğu için bu alanlarda mutlaka hedef dışı canlılara zarar vermeyecek şekilde koruyucu 

tedbirler alınmalıdır. 

 

Eğer yakarca popülasyonun yoğun olduğu bir alana seyahat ediliyorsa mutlaka uzun kollu 

giysiler ve pantolon giyilmeli, kol, bacak, bilek, dirsek gibi alanlardan kan emme davranışını 

engellemek için DEET içeren ürünlerden faydalanmalıdır. Tatarcıkların ağız parçaları kısa 

olduğundan giysilerin üzerinden kan emme davranışı sergilemezler, açıkta bulunan, yüz ve 

çevresinden, kol ve dirsek kısımlarından ve ayaklardan daha çok kan emerler.   

  

Özellikle çok sıcak olan bölgelerimizde ve şark çıbanı, tatarcık humması gibi çeşitli 

hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde elektrikli ışık tuzağı kullanılması, insanların uyumak için dış 

mekânları (balkon, dam vb.) tercih etmemesi, mümkünse hava akımı sağlayan vantilatör ve soğuma 

sağlayan klimalı kapalı ortamlarda uyumaları, geceleri dış mekânlardaki aktivitelerini minimuma 

indirmeleri koruyucu önlemler arasında yer almaktadır.  

 

Absorbe etme kapasitesinin yüksekliği nedeniyle kireç suyu tatarcıkların yaşadıkları ortamı 

kolayca bozabilmektedir. Özellikle ağaç gövdelerinin yerden 1-1,5 m’ye kadar olan yüksekliğe 

kireçle badana yapılması fayda sağlamaktadır. Yine tatarcıkların gündüzleri dinlendikleri mekânların, 

evlerin, sığır barınaklarının ve tuvalet duvarlarındaki yarık ve çatlakların 2 metreden yukarısında 

kalan kısımlarının kireç ve çamur karışımı ile sıvanması, duvarlara ve zemine yaklaşık 20 cm 

genişliğinde çimentodan süpürgelik yapılması önemlidir. 
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EV SİNEĞİ-KARASİNEK (MUSCA DOMESTİCA L .)  

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi,  

Biyoloji Bölümü 

 

Ev sineği (Musca domestica L.) halk arasında karasinek olarak bilinmekle birlikte gerçekte dünya 

literatüründe ‘house fly’ yani ev sineği olarak görülmektedir. Karasineğin (black fly) dünya 

literatüründe karşılığı ülkemizde özellikle akarsular içerisinde gelişimini tamamlayan ve yaygın 

olarak görülen Similium cinsi sinekler oluşturmaktadır. Musca cinsi içerisinde çok sayıda (70 kadar) 

tür olmasına rağmen görünüş ve biyolojileri birbirine benzemektedir.  

Eklembacaklıların Insecta (böcekler) sınıfı, Diptera (iki kanatlılar) takımı, Brachycera alttakımı, 

Muscidae ailesi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Ev sineği tam başkalaşım gösteren ve yaşam 

döngüsünde yumurta, larva, pupa ve ergin evrelerini içeren bir böcektir. İnsanların ve insan 

aktivitesinin görüldüğü hemen hemen her yerde rahatlıkla görülmektedir. Yaz aylarında yumurtadan 

ergin sinek çıkışına kadar olan süre 7-10 gün kadar sürer ve bir yaz döneminde yaklaşık 10-12 nesil 

verebilir. Kış ayları larva ve pupa formunda korunaklı alanlarda geçirmektedir.  

 

Ergin bireyler eğer larva gelişim ortamında iyi beslenebilirlerse 1 cm kadar büyüklüğe 

rahatlıkla erişebilmekle birlikte, ortalama 7-8 mm büyüklüğündedirler. Erginlerde toraks (göğüs) 

üzerinde bulunan 4 adet uzunlamasına siyah şerit karakteristik özelliğidir. Dişiler erkeklere göre biraz 

daha büyük olmakla birlikte, gözler arasındaki mesafe bakımından erkelerden rahatlıkla ayrılabilirler. 

Dişilerde gözler arasında daha geniş bir mesafe var iken, erkelerde gözler neredeyse birbirine temas 

edecek şekilde ince bir şeritle ayrılmıştır. 
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Bir evsineğinin yaşam döngüsü 

Ev sineği temelde 2 iğneli sokucu-emici olarak adlandırılan ağız tipine sahip olmasına karşın 

ağız iki iğneciğini de kaybederek tamamen iğnesiz hale gelmiştir. Dolayısı ile delme işlemi yapamaz, 

yani sokamaz. 

Dişi ergin ev sinekleri pupadan çıktıktan yaklaşık 36-48 saat sonra eşleşir, yaklaşık 2-3 gün 

sonra her yumurtlamada üç-dört gün aralıklarla ortalama 100-120 kadar, ömürleri boyunca 500-600 

kadar yumurta bırakılırlar. Normal koşullar altında dişi bir kez döllenir, erkeğin spermlerini depolar 

ve aralıklarla yumurta bırakır. Yumurtalar kremsi beyaz renkte yaklaşık 1-1.2 mm uzunluğundadır. 

Organik maddece zengin gübrelik ve çöplük alan gibi yerlere bırakılan yumurtalardan 24 saat 

içerisinde ilk evre larvalar çıkar ve beslenme davranışı başlar. Art arda 3 larva evresi sürekli olarak 

nemce zengin besin ortamı içerisinde geçer, 8-9 mm büyüklüğe ulaşılır. 18-32 oC arasında larva 

gelişimi olmakla birlikte özellikle en uygun gelişme sıcaklığı 35-36 oC kadardır. Larvalar nemli 

ortamın yüzeye yakın bölgelerinde gelişmektedirler. Bu yüzey nemini kaybettikçe larvalar daha 

derine inebilmektedirler. Nemli ve sıcak ortamı seven larva evresinden pupaya geçişte son evre larva 

organik atıkların yüzeyine yakın, doğrudan güneş almayan kuru bir bölgeye doğru hareket eder. 

Hareketsiz kalan son evre larva 8 mm kadar olan pupaya dönüşür, pupa açık sarı, beyaz-kremsi rengi 

ergin çıkışı yaklaştıkça daha da koyulaşarak koyu kahverengi, siyah bir renk alır. Rengi iyice 

koyulaşmış pupadan birkaç gün sonra ergin ev sinekleri oluşur. Erginler genel olarak 2-3 hafta 

yaşarlar, ancak sıcaklığın düşük olduğu koşullarda ömür süreleri 3 aya kadar uzayabilmektedir. 

Erginler uzak mesafelere 3-4 km uçabilirler. Gündüzleri faaliyet gösteren ergin bireyler ortalama 27-

28 oC derece sıcaklıkta yoğun olarak bulunmakta ve geceleri dinlenmektedirler. Ergin öncesindeki 

evreler genel olarak 12-45 oC derece gelişim gösterirken, bu sıcaklıkların altında ve üstündeki 

değerlerde gelişim bozulmakta ve ölümler meydana gelmektedir.  

Ev sinekleri insanların kullandıkları besin maddeleri ve organik atıklarla beslenmektedirler. 

Direk güneş ışığına maruz kalmayan gölgelikli alanlarda insan ve hayvan barınaklarında sıklıkla 

rastlanırlar. Ev sineklerinde kursak geçici olarak besin deposu görevi de yapar. Besin maddesi 

kursakta bir miktar çiğnenir. Kursak içeriği hortumun ucuna gelerek küçük damlacıklar şeklinde 

zemine damlar. Bu damlatma işlemi hastalıkların yayılmasının başlıca nedenidir. Böylece daha önce 

dışkı, atık maddeler ve bozulmakta olan besinlerden alınan hastalık etmenleri insanlara doğrudan ya 

da besinler aracılığıyla bulaştırılır. Beslenme şekilleri ve davranışları halk sağlığında büyük önem 

taşıyan ev sinekleri insanlarda tifo, kolera, dizanteri, tüberküloz gibi başlıca hastalıklara neden olan 

virus, bakteri, mantar ve nematodlara mekanik vektörlük yaparlar.  
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Hayvan yetiştirme çiftliklerinde popülasyon yoğunlukları fazla olursa tavukların yumurta 

üretimini düşürmekte ve yumurtanın şeklinde bozuklukların ortaya çıkmasına neden olmakta, benzer 

şekilde büyük ve küçükbaş hayvanların süt verimin olumsuz etkilemektedirler. Bu türdeki tesislerde 

yapışkan tuzaklar kullanılarak popülasyon takibi yapılmalıdır.     

 

 

 

Ev Sineği Mücadelesi 

Çöp poşetlerinin çöp toplama amacı ile kullanılması, üreme alanlarının özellikle çöplerin ve 

gübreliklerin yok edilmesi, larva mücadelesinde üreme alanına larvasitlerle ilaçlama yapılması ve 

erginlere karşı kalıcı uygulama, sıcak ve soğuk sisleme çalışmaları yapılması şeklinde yapılmaktadır.  

Soğuk sisleme (ULV) ve sıcak sisleme (TF) çalışmaları genellikle ergin popülasyonunu 

kırmak amacıyla 1-2 hafta aralıklarla uygulanabilir. Ancak yapılan çalışmalarla bu yöntemler ağırlıklı 

olarak yürütülse de larva mücadelesi destekli yapılacak çalışmalar başarıyı arttırır. Özellikle kitin 

sentez inhibitörleri ve juvenil hormon analogları ile yapılacak larva mücadele çalışmalarında 2-3 

hafta içerisinde ergin çıkış oranlarında yüksek oranda azalma görülür. Larva gelişim ortamlarına 

uygulama yapıldığında uygulama yapılan zeminin en az 10-15 cm derinliklerine kadar insektisit 

karışımının ulaşması, nemlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle insektisitlerin bol sulu karışımlar 

olarak uygulanması faydalı olacaktır. Özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerinde açığa çıkan gübrelerin 

yönetimi, üstlerinin kapatılması ve larvasitlerle ilaçlanması oldukça başarılı sonuçlar doğurmaktadır. 

Ülkemizde yapılan birçok çalışmada ev sineklerinde çeşitli insektisit gruplarına karşı yüksek 

seviyede direnç tespit edilmiştir. Bu nedenle kullanılacak ürünlerin etkinlik testlerini yaptıktan sonra 

ürün tercih edilmesi, kullanılacak formülasyonlarda yeterli oranda sinerjist (Örn; PBO) ve düşürücü 

(Örn; Tetramethrin) maddeler bulunması başarı oranını arttırabilir. Bir insektisit sinerjisti olan 

Piperonil butoksit (PBO) böcek dokuları içinde detoksifikasyon enzimlerini inhibe etmektedir. PBO 

kendi başına bir insektisit değildir, insektisit uygulama oranlarının ve direnç sevilerinin azalmasında 

önemli bir role sahiptir ve insektisitlerin potansiyel etkilerinin artmasına katkı sağlar. 
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Dinotefuran, Imidacloprid, Thiamethoxam ve Acetamiprid gibi neonikotinoid aktif maddeler 

içeren ürünlerin etiket dozlarında sprey veya boyama yöntemi yöntemiyle kullanımı ev sineklerine 

karşı oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Formülasyonu içerisinde z-9-tricosane ve benzeri 

cinsiyet feromonunu bulunduran bu türdeki bazı ürünler, yanı sıra üzerinde balık yemi, et, şeker, 

peynir suyu ve meyve bulunan boyama ve yem tuzaklar oldukça çekici özelliktedir. Tuzakların 

çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı noktalara yerleştirilmesi gerekmektedir. Ev sinekleri 

gündüz aktif böcekler olup geceleri nesnelerin kenarlarında, halat ve kabloların üzerinde 

dinlenmektedirler. Öyle ki özellikle beyaz kabloların olduğu alanlarda popülasyonları yüksek 

olduğunda kabloların üzerinde nokta şeklinde siyah lekeler bırakırlar. Bu türdeki halat ve kabloların 

kalıcı insektisit solüsyonlarına batırıldıktan sonra veya yapışkan sürülerek kullanılması evsineklerine 

karşı dinlenme alanlarına asılarak kullanılması oldukça etkilidir.  

 

Ayrıca yerden ortalama 1,5-2 metre yüksekliğe kurulmuş yapışkan içeren ışık tuzakları 

özellikle restoran, gıda işletme tesisleri gibi alanlarda ev sineği mücadelesine yardımcı olmaktadır. 

Beyaz ve sarı renklerde kartlardan hazırlanmış yapışkan tuzaklar popülasyon yoğunluklarının 

takibinde büyük avantaj sağlar. Örn; atık ayrıştırma ve dönüşüm tesislerinde 30 dk içerisinde 

yapışkan tuzak başına otuzdan fazla birey yakalanıyorsa kontrol çalışmaları başlatılmalıdır. Gıda 

işletmelerinde (fırın, mutfak, pastane vb.) açıkta gıda maddesi bırakılmaması kullanılan tüm 

malzemelerin kapalı kaplarda veya streçle ve/veya folyo ile kapatılmış kaplarda tutulması 

gerekmektedir.  
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Pulverizatör kullanılarak yapılan kalıcı insektisit uygulamalarında özellikle sentetik piretroit 

ve neonikotinoid grubu etken madde içeren formülasyonların ev sineklerinin beslendiği ve dinlendiği 

alanlara uygulanması ergin birey sayısını azaltmada başarı sağlamaktadır. Genellikle rezidüel 

uygulamalarda 2-4 litre karışım/100 m2 olacak şekilde uygulama yapılmaktadır. 

Belediyeler tarafından yürütülen temizlik, çöp toplama ve depolama hizmetlerinin düzenli 

yapılması ev sineği mücadelesi açısından oldukça önemlidir. Çöp depolama alanlarında vahşi 

depolama yapmak yerine düzenli depolama yapmak gerekmektedir. Çöp depolanan alanda çöplerin 

üzerinin kısa sürede toprakla kapatılması sağlanmalıdır. Çöp konteynırlarının düzenli olarak 

boşaltılması, temizlenmesi/yıkanması ve insektisit uygulaması yapılmalıdır.    

Ev sinekleri ile mücadelede biyolojik mücadele ajanları pupa parazitoidleri üzerine de 

araştırmalar bulunmaktadır. Bu canlılar doğal ortamda yumurtalarını ev sineği pupaları içerisine 

bırakmakta, çıkan larvalar pupa ile beslendiğinden pupa gelişimi olamamaktadır. Çoğu laboratuar 

denemeleri oldukça başarılı sonuçlar verse de özellikle arazide aynı başarı yakalanamamaktadır. 

Spalangia cameroni Perkins (Hymenoptera: Pteromalidae) ve Muscidifurax raptor Girault & Sanders 

(Hymenoptera: Pteromalidae) iç ve dış mekânlarda ev sineği parazitoidi olarak bilinen türlerdir.  
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HAMAMBÖCEKLERİ  

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Biyoloji Bölümmü  

 

Yüksek adaptasyon yetenekleri sebebiyle dünya genelinde 3500’den fazla tür ile temsil edilen 

hamamböceklerinin 30 kadar türü insanların bulunduğu mekânlarda yayılış gösterir. Ülkemizde 

yayılış gösteren ve en çok bilinen 4 önemli türü bulunmaktadır. Bu türler; 

Blattella germanica L. (Alman Hamamböceği).  

Blatta orientalis L. (Doğu-Oriental hamamböceği), 

Periplanata americana L. (Amerikan hamamböceği), 

Supella Longipalpa (F.) (Kahverengi-bantlı hamamböceği)’dir. 

 

Hamamböcekleri hemimetabol (yarı başkalaşım) geçiren böceklerdir, yaşam döngülerinde 

yumurta, nimf ve ergin evreleri bulunmaktadır.  

 

Bir hamamböceğinin yaşam döngüsü 

Gece aktif (nokturnal) türlerdir, gündüzleri sıcak/serin, karanlık ve kuru/nemli yarık ve 

çatlaklarda saklanarak geçirirler. Foseptikler, bodrum katları, mutfaklar, banyolar, fırınlar, logarlar, 

kiler ve depolar önemli gizlenme ve yaşama ortamlarıdır.  

Hamamböcekleri aktif hareket ettiklerinde kendi tükettikleri besinden daha fazlasını çeşitli 

hastalık etmenleri ile kontamine ederler. GIDA, SU VE SICAĞA İHTİYAÇLARINDAN DOLAYI 

İNSAN OLAN HER YERDE AKTİFTİRLER. Çiğneyici ağız yapısına sahip hamamböcekleri 

yaşadıkları ortamda bulunan hemen hemen her türlü şeyle beslenirler.   

Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, verem, gastroenteritis, antrax, pnomoni, hepatit, mantar 

hastalıkları, astım gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar. hamamböceklerinin 

bulunduğu konutlarda yaşayan kişilerde özelliklede çocuk ve yaşlılarda alerjik reaksiyonlar ortaya 

çıkma olasılığı daha yüksek seviyededir. astım hastalarının büyük çoğunluğunun, astım hastası 

olmayan kişilerin yaklaşık %10’nun hamamböceklerine alerjisi ortaya çıkabilir. bacakları birçok 

robot bacağı için esin kaynağı olan hamamböcekleri hızlı hareket edebilme ve birçok zemine 

rahatlıkla tırmanabilme yeteneğine sahiptirler.  
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Ülkemizde yaygın olarak görülen dört önemli türün biyoloji ve ekolojilerini inceleyecek olursak;  

Supella longipalpa  (F.) (Kahverengi bantlı hamamböceği, Mobilya hamamböceği) 

Kitaplık, mobilya çekmeceleri, fotokopi makineleri ve gardırop gibi sıcak ve kuru yerleri 

severler yılda yaklaşık iki nesil verirler. Dişileri 10-12 mm, erkekleri 13-15 mm vücut uzunluğuna 

sahip bu hamamböceklerinin kahverengi veya sarımsı kahverengine dönük renkte vücutları vardır. 

Erkekler abdomen ucuna kadar uzanan kanatlara sahip ve uçabilirken, dişilerde kanatlar kısadır ve 

uçamazlar.  

 

Dişi yumurta paketi (ooteka) yaklaşık 4-5 mm uzunluğunda, 14-18 yumurta içermektedir. 

Dişiler yumurta paketlerini ağız salgıları ile uygun bulduğu bir yüzeye yapıştırarak bırakılar. Ortam 

sıcaklığı arttıkça yumurtalardan nimflerin çıkma süresi kısalır. Örneğin ooteka 23 ◦C’de, 96 günde; 

25 ◦C’de 75 günde, 30 ◦C’de 37 günde açılır. Erkekler 8, dişiler 6 nimf evresi geçirir. 

Yetişkin bireyler oluştuktan sonra 4-5 gün çiftleşirler, dişiler 8-10 gün kadar sonra yumurta 

paketi oluşturabilirler. Bir dişi ömrü boyunca 10-20 arasında yumurta paketi oluşturur. Normal oda 

koşullarında açlık ve susuzluğa 10-15 gün dayanabilirler. Yaklaşık ergin ömürleri 90-100 gündür. 

Gündüzleri gizlenir, geceleri aktif hale geçerler. 

 

Blattella germanica (L.) (Alman hamamböceği, Kalorifer böceği) 

Kuru ve sıcak yerleri tercih etmesi nedeniyle Kalorifer böceği olarak da bilinmektedir. Dişileri 

erkeklere göre daha koyu renklerde olmakla birlikte, açık kahverengiden, sarımsı kahverengiye dönük 

renklerde, ergin boyutları 12-16 mm arasında olan hamamböcekleridir. Dişilerin abdomenleri koyu 

kahverengi ve uç kısmı daha daireseldir. Ergin bireyler oda koşullarında yaklaşık 150-250 gün 

yaşayabilirler ve kanatlara sahip olmasına rağmen iyi uçucu değildir. Özellikle mutfaklarda, 

kilerlerde, oturma odalarında ve banyolarda görülürler. Ergin ve nimfleri bir arada yaşar ve geceleri 

faaldirler.   

 

Dişiler hayatları boyunca içerisinde 30-40 adet yumurta bulunan ve yaklaşık 8-10 mm 

uzunluğunda paketlerden (ooteka) 4-8 adet kadar bırakırlar. Ergin dişinin yaşı ilerledikçe yumurta 

paketlerinin açılma başarısı azalmaktadır. Yumurta paketleri 35 ◦C’de yaklaşık 14 günde açılır.  
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Alman hamamböceği dişileri yumurta paketlerini yumurta gelişimi tamamlanana kadar 

abdomen uçlarında taşırlar. Bazı durumlarda anne yumurta paketini taşırken dahi yumurta paketi 

açılabilmekle birlikte genel olarak, yumurta paketi bırakıldıktan sonra 24-48 saat içerisinde ilk evre 

nimfler ortaya çıkar. Yumurta paketinden yeni çıkmış nimfler yaklaşık 2-3 mm uzunluğundadır. 

Yüksek neme sahip ortamlarda, 30-35 ◦C’de gelişimleri 60-70 gün sürmektedir. Üreme başarısı 

oldukça yüksek olan bu tür bir yılda dört nesil verebilmektedir.  

 

Periplaneta americana (L.) (Amerikan hamamböceği) 

Erginlerin vücut büyüklükleri ortalama 3-5 cm’dir. Renkleri kırmızımsı-kahverengi olan bu 

türün uzak mesafelere çok iyi uçabilmesi nedeniyle ülkemizde kentsel alanlarda yayılışı oldukça 

geniştir. Özellikle kanalizasyon sistemi, logar, foseptik, bodrum katı, depo, telefon kablo kanalları 

gibi sıcak ve nemli yerleri severler. 

 

İçerisinde 14-16 yumurta bulunan yumurta paketi (ooteka) yaklaşık 8-10 mm uzunluğunda 

olup, dişi hamamböceği tarafından yumurtadan çıkacak nimflerin rahatlıkla besin bulacağı bir alana 

genellikle yapıştırılarak bırakılır. Oda sıcaklığında yumurta paketinin açılım süresi 50-60 gün 

arasındadır. Ortam sıcaklığı arttıkça yumurtaların açılma süresi kısalmaktadır. Dişilerin bir defa 

döllenmesi ve spermlerin depolanabilmesi sayesinde her ooteka oluşumu için eşleşmeye gerek 

duyulmaz. Yedi-on üç (7-13) nimf evresi geçirirler.  

Erkek bireyler biraz daha kısa süre yaşamakla birlikte ergin ömür uzunluğu 15 ay kadardır. 

Unlu mamuller, saç, ölü hayvan, kirli giysi, kağıt vb. akla gelebilecek hemen hemen her türlü şeyle 

beslenebilirler. Özellikle nem ve sıcaklığın yüksek olduğu rögar sistemleri ve bodrum katlarında 

yüksek popülasyon yoğunluğunda bulunabilirler. 

 

Blatta orientalis (L.) (Doğu hamamböceği) 

Oldukça koyu renklere sahip oldukları için karafatma olarak bilinmektedirler. Kanalizasyon 

sistemi, rögar sistemleri, bodrum katı gibi nemli ve serin/sıcak yerleri tercih ederler. Renkleri koyu 

kahverengiden siyaha dönük olan bu hamamböceği 2-3 cm boyutlarındadır. Erkekler belirgin şekilde 

gelişmiş, karın kısmının üçte ikisini kapsayacak uzunlukta iki kanata sahip iken, dişilerde kanatlar 

çok kısa, başın hemen arkasına kadar uzanan boyutta ve işlevsizdir. Ömür uzunluğu 15 aya kadar 

çıkabilir. 
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Dişiler tarafından bırakılan ootekalar 10-12 mm uzunlukta olup, 16-18 kadar yumurta 

içermektedir. Çevre sıcaklığı 15 ◦C’nin altına düştüğü durumlarda dişilerin yumurta paketi 

oluşturmadığı görülmüştür. Ergin dişiler uygun koşullarda 24 saat içerisinde oluşturdukları yumurta 

paketini, 1-2 gün üzerinde taşıdıktan sonra korunaklı bir alana ağız salgıları yardımıyla yapıştırırlar. 

Dişiler ortalama 2 hafta aralıklarla 6-10 arasında yumurta paketi oluşturabilirler.   

 

Hamamböceği Mücadelesi 

Özellikle yüksek vakum kapasitesine sahip elektrikli süpürgelerle yapılan temizlik sayesinde 

hamamböcekleri ve yumurta paketleri rahatlıkla toplanabilir. Hamamböceklerinin bulunduğu 

ortamlarda alerjen miktarı çok yüksek oranlarda bulunabileceğinden mutlaka filtreli cihazlar 

kullanılmalıdır.   

Yapışkan tuzaklar hamamböceklerinin bulundukları ortamdaki yoğunluklarının takip 

edilmesinin yanı sıra az sayıda hamamböceğinin yakalanmasını da sağlar. Yapışkan tuzaklar evcil 

hayvanların ve çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlere yerleştirilmelidir.  

Yeni evlerde, taşınacak mobilyalarda hamamböceği yerleşme olasılığı fazladır. Bu sebeple 

küçük kutu ve ambalajlarda hamamböceği bulaşması olabilir. Küçük kutular plastik bir çantaya 

konup, ağzı kapatıldıktan sonra kış aylarında dış ortamda, yaz aylarında sıfır dereceye yakın 

sıcaklıklarda 10 güne kadar tutulabilir. Soğutucudan çıkarılan malzemeler temizlendikten sonra 

tekrar kullanılabilirler.  

Eğer hamamböceği popülasyonu beklenilenden daha yüksek seviyede ise öncelikle 

yoğunluğunun takibi için yapışkan tuzaklar kullanılır. Yapışkan tuzaklar özellikle 

hamamböceklerinin bulunabileceği dolap arkaları, lavabo altları, fırın ve buzdolabı gibi cihazların 

motorlarının arkaları, kiler ve depo gibi alanlara zemine ve köşelere yakın yerleştirilir. Yapışkan 

tuzaklara yakalanan birey sayısı dikkate alınarak insektisit uygulaması yapılmalıdır.  

Hamamböceklerine karşı yaygın olarak kullanılan ürünlerin başında kalıcı özellikteki sentetik 

piretroit grubu ürünler gelmektedir. Bu ürünler genellikle sırt pulverizatörü yardımıyla 

hamamböceklerinin gizlenebileceği veya hareket halinde bulunabileceği süpürgelik, dolap arkası, 

lavabo gider çevreleri, foseptik kapaklarının iç yüzü, rögarlar gibi alanlara uygulanırlar ve uzun süre 

etkinlik gösterirler. El tipi aerosol ürünler ise genellikle hamamböceğine karşı kısa sürede etkinlik 

sağlamaktadır.  
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Hamamböceklerine karşı rezidüel çalışmalarda kullanılan bazı 

ürünler (WHO/CTD/WHOPES/97.2) 

Etken madde Sınıfı Uygulama dozu (gr 

ai/m2) 

α-

Cypermethrin 

Sentetik piretroit 0.03-0.06 

Bifenthrin Sentetik piretroit 0.048–0.096 

Cyfluthrin Sentetik piretroit 0.04 

Deltamethrin Sentetik piretroit 0.05 

Etofenprox Sentetik piretroit 0.1-0.3 

λ-Cyhalothrin Sentetik piretroit 0.02–0.03 

Cyphenothrin Sentetik piretroit 0.3 

Cypermethrin Sentetik piretroit 0.05-0.2 

Permethrin Sentetik piretroit 0.25 

Bu tabloda verilen ürünler örnek olarak verilmiştir. Önerilen 

dozlar Dünya Sağlık Örgütü dozlarıdır ve bölgeden bölgeye, 

direnç sevileri gibi faktörlere göre etkinliği değişebilmektedir. 

Ürün etiket dozları dikkate alınmalıdır. 

 

Hamamböceği yem tuzakları ise genellikle plastik ambalajlar içerisinde bulunur. Yem 

tuzaklar hamamböceklerinin gizlenebilecekleri ortamlara bırakılır. Çocukların ve evcil hayvanları 

rahatlıkla ulaşabileceği ortamlara yem konulmamasına dikkat edilmelidir. Yem tuzakları içerisinde 

farklı etken maddeler (Örn; fipronil vb.) bulunmakla birlikte, özellikle borik asit içeren yemler 

oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak bazı tuzaklarda gerçek başarıyı elde etmek için bir süre 

(2-3 hafta) beklemek gerekli olabilir. Yem tuzak istasyonları içerisinde hamamböceklerini çekici 

özellikte çeşitli maddeler bulunabilir, tuzaklar genellikle hamamböceklerinin rahatlıkla içine 

girebileceği şekilde tasarlanmıştır.   

Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan jel şeklindeki yem tuzaklarda geniş çaplı 

bir insektisit uygulamasına gerek kalmadan rahatlıkla hamamböceği mücadelesinde başarı 

sağlamaktadır. Jel yemler, kullanımının kolay ve başarısının yüksek olması, çevreye insektisit 

bulaşmasının en az seviyede tutulması yönünden özellikle kreş, bakım evi, restoran, hastane gibi 

alanlarda büyük avantajlara sahiptir. Jel yem tuzaklarla beslenen hamamböcekleri gizlendikleri 

alanda ölmekte, diğer hamamböcekleri tarafından ölen bu böcek yenilebilmektedir. Bu davranış 

öldürücü aktif maddenin (Örn; fipronil) sonraki bireylere aktarılmasına ve domino etkisi şeklinde 

yeni ölümlere neden olmaktadır. Bir veya birkaç metrekareye düşecek şekilde bir minik damla (0,01-

0,02 gr) veya toplu iğne başı kadar miktarda uygulama yapılması çoğu zaman yeterli olabilmektedir. 

Jel ve yem uygulamalarında uygulama yapılan alanın boşaltılması gerekmez. Jel yem uygulamaları 

enjektör şeklinde hazırlanmış ambalajlar içerisinde ya tabancalı ya da tabancasız şekilde 

uygulanabilir. Uygulama yapıldıktan sonra yemlerdeki tüketimin takip edilmesi gerekmektedir. 

Yoğun bir popülasyon var ise yeniden yem uygulaması gerekebilir. Ülkemizde fipronil, abamectin, 

imidacloprid, hydramethylnon vb aktif maddeleri içeren jel ürünler bulunmaktadır.  

Aerosol formülasyonlar hızlı etki göstermeleri, kolay kullanım sağlamaları nedeniyle 

insektisit tüketici pazarında önemli paya sahiptirler. Aerosol formülasyonlar, aktif (öldürücü) 

maddenin itici gaz ile basınçlandırılarak doldurulduğu özel kutular, el spreyleri şeklinde 

üretilmektedir.     
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KAPALI ALANLARDA UYGULANMASI 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü 

 

Vektör türler olan sivrisinekler, hamamböcekleri, ev sinekleri, kemirgenler ve diğerleri 

insanların yaşamını sürdürdüğü temel alanlar olan evler, okullar, yurtlar, alış veriş merkezleri, 

restoranlar ve hastaneler gibi birçok alanda rahatlıkla üreme ve gelişme ortamı bulabilirler. Bu 

sebeple haşere (vektör) mücadelesinde görev alan kuruluşların bu alanlarda vektör mücadele 

hizmetini etkin ve doğru şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Yapılan uygulamalarda çevre ve insan 

sağlığı dikkate alınarak uygulama yapılması gerektiğinden tedbirli davranılması ve etkili mücadele 

yöntemlerinin entegre bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Bazı durumlarda konutlar ve işyerleri 

içerisinde bulunabilecek cam elyafı, kağıt, lifler ve halılar gibi bazı yapılar insanlarda alerjilere, ciltte 

kızarıklıklara sebep olabileceğinden ortamda vektör-haşere türler olabileceği hissi uyandırabilirler.     

 

Konutlar temel alındığında vektörler için en önemli gelişme ve gizlenme alanları mutfaklar, 

banyolar, tuvaletler ve oturma odalarıdır. Bu alanlarda; 

 

1. Mutfak dolapları içinde saklanan gıda maddeleri (un, şeker, kraker, yağ vb) haşereler tarafından 

besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Biyosidal ürün uygulamasından önce bu ortamların 

temizlenmesi sağlanmalı, gıdalar uygun ambalajlara alınarak saklanmalıdır. Gıdaların saklandığı 

yerlere sprey ve toz uygulamalarından kaçınılmalıdır. 

2. Elektrikli sinek öldürücüler kullanılabilir. Ancak bu tür cihazların gıdaların işlendiği alanlarda 

yüksekte asılı olmaması gerekir. Elektrik akımına çarpılan böcekler gıdaları kontamine 

edebilirler.   

3. Kapılar sürekli kapalı olarak tutulmalı, havalanması gerekiyorsa ince gözenekli ağ ve elek 

sistemleri ile kapatılmalıdır. Mümkünse çift kapı sistemi kullanılmalıdır. 

4. Poşet kullanımı yerine cam kavanozlar, contalı kapaklara sahip kaplar veya plastik kapaklı 

kutular kullanılması haşerelerin gıdalara ulaşmasını engelleyebilecektir.  

5. Mutfakta dökülen herhangi bir şey hemen su ve deterjan yardımı ile silinmeli, yemek atıkları ve 

çöpler çöp poşeti kullanılarak günlük olarak atılmalıdır. Cihazların etrafı ve zeminler vakumlu 

cihazlarla düzenli olarak temizlenmelidir.  

6. Gıda maddelerinden bozulabilecek ve kontamine olabilecek her türlü ürün ve meyveler 

buzdolabında saklanmalıdır.  

7. Bulaşık makinesinde bulaşıkları uzun süre yıkamadan bekletmek yerine, bu tür bulaşıkları az 

sabunlu su içeren suya daldırarak bekletmek veya günlük yıkamak daha sağlıklı uygulamalardır.  
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Mutfakta kontrol edilmesi gereken noktalar; Buzdolabı ve bulaşık makinesi etrafı, lavabo 

borusunun duvara bağlantı yaptığı kelepçe kenarları, çekmecelerin içi ve etrafı, dolapların içi 

ve çevresi, mikrodalga fırın, kahve makinesi, tost makinesi arkası 

 

8. Mutfak kuru tutulmalıdır, damlayan musluklar tamir edilmeli, birikintiler oluşması 

engellenmelidir. 

9. Biyosidal ürün uygulaması yapılacaksa lavabo giderleri etrafına, dolap arkalarına, 

süpürgeliklere, çekmecelerin alt kısımlarına veya dipte kalabilecek noktalarına temas 

edilemeyecek yerlere uygulama yapılır. 

10. Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve davlumbaz/aspiratör gibi cihazlarının arkalarına, altlarına 

elektrik aksamlarına temas etmeyecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılmadan 

önce cihazların elektrik bağlantıları kesilmeli, tekrar çalıştırılacakları zaman kablo ve fiş 

uçlarının ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.  Davlumbaz ve aspiratörlerin baca bağlantılarının 

olduğu bölgelerde elek ve benzeri yapılar kullanılmalı, uygumla yapılması gerekiyorsa baca 

kanallarının giriş noktalarının etrafına uygulama yapılmalıdır.  

11. Kablo kanalı ve elektrik panoları içerisine gerekli ise jel ürünlerle müdahale edilmelidir.    

12. Tuvalet ve banyo gibi alanların havalandırma pencereleri elekli sistemlere sahip olmalı, vektör 

giriş çıkışını engelleyecek özellikte olmalıdır.  

13. Döşemeler ve halılar vakumlu cihazlarla düzenli olarak temizlenmelidir. 

14. Priz ve elektrik butonlarının tam ve doğru olarak duvara montajlanmış olması sağlanmalı, kablo 

kanallarının açık olmamasına özen gösterilmelidir.  

15. Duvalarda ve fayanslar arasındaki çatlaklar ve açıklıklar alçı, derz veya harç yardımı ile 

kapatılmalı, konutlara vektörlerin girmesini kolaylaştıracak, bitkiler, yığılmış odunlar uzak 

tutulmalıdır. Kapı ve pencerelerde fiziksel bariyer olarak tel elekler ve sineklik gibi yapılar 

kullanılmalıdır.  
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Çok zaruri durumlarda kemirgenlerle ilgili bir problem var ise mekanik veya yapışkan tuzak 

kullanılmalı, açıkta rodentisit kullanılmamalıdır. Tuzaklar evcil hayvan ve çocukların 

ulaşamayacağı noktalara kurulmalıdır. Uyarıcı özellikte ibarelerle tuzak olduğu ve 

dokunulmaması gerektiği belirtilmelidir. Yaptığımız gözlemler ve edindiğimiz tecrübeler 

göstermiştir ki kapalı alanlarda rodentisit kullanımının zaman zaman sakıncalı durumlar 

doğurduğu, kemirgenin nerede öleceğinin tahmin ve tespit edilememesi ve çocuklar ile evcil 

hayvanların, rodentisit ve kemirgenle temasının gerçekleşebildiği görülmüştür. 

 
 

16. Boş ambalaj kutuları, eski ahşap mobilyalar ve gazeteler gibi birçok eşya vektörlere uygun ortam 

oluşturduğundan ambalaj kolileri ve kutular mümkünse bekletilmeden ortamdan 

uzaklaştırılmalıdırlar. Gerekli iseler düzenli olarak kontrol edilmeli gerekirse biyosidal ürün 

uygulanmalıdır. 

17. Balkon ve banyo gibi alanlarda bulunan zemindeki su giderlerinin üzeri ince gözenekli yapılarla 

kapalı olmalıdır.   

18. Yatak kenarlarındaki dikiş yerleri, halı altları, çekmece içleri, tablo arkaları, süpürgelik gibi 

noktalar düzenli kontrol edilmelidir. Tahtakuruları ile mücadelede zararlının saklandığı 

ortamlara sıcak buhar uygulaması yapılması ortamda bulunabilecek yumurta, nimf ve erginlerin 

sıcak etkisi ile ölümlerine neden olur.  

 

19. Konutlara ait sığınak, kiler ve depo gibi alanlarda saklanan malzemelerin düzenli kontrolleri 

yapılmalı, bozulan gıda ve yıpranan eşyalar bu ortamda tutulmamalıdır. Haşerelerle 

karşılaşılması durumunda uygun ürünler kullanılarak mücadele edilmelidir.  

20. Bina bodrumlarında ve sığınaklarda bulunan su sayaçlarının sızıntı ve damlama yapıp yapmadığı 

düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.  

21. Saksı altlarındaki kaplarda su birikim engellenmeli, evcil hayvanlar için kullanılan suluklar en 

azından haftada bir tamamen dökülerek, suları yenilenmelidir.   

22. Eğer uygulama yapılacak alanda vektör türler kullanılan ürünlere direnç geliştirdi ise mekanik-

fiziksel yöntemlere ağırlık verilmelidir. Yapışkan tuzaklar, mekanik tuzaklar, yüksek sıcaklık 

uygulamaları ve nem azaltılması gibi yöntemler başarıyı yakalamamızda yol gösterici olacaktır.  

23. Kütüphanelerdeki kitaplıklar, eski kağıt ve gazeteler, dergiler düzenli olarak kontrol edilmeli 

temiz tutulmalıdır.   
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24. Kapalı ortamlarda sivrisinek, yakarca gibi kan emen böceklere karşı uygulama yapılacaksa 

dinlenme davranışlarından dolayı yerden ortalama 2-2.5 m yükseklikte bulunan yan duvar 

yüzeylere ve tavana uygulama yapılmalıdır.  

25. Ev sineği ve hamamböceği gibi haşerelerin konutlar içerisine girişinde temas etme olasılıkları 

olan kapı ve pencerelerin dış çevrelerine ve duvarlara kalıcı uygulamalar yapılabilir.  

26. Eğer popülasyon yoğunluğu yüksek bir bölgede yaşanıyorsa mekanik olarak korunmak için 

sineklerin büyüklüklerine uygun gözeneklere sahip cibinlik kullanımı sağlanabilir.  

27. Kapalı alanlarda yüzeyin güneş ışınlarının görüp görmemesi, yüzeyin özellikleri (tuğla, fayans, 

cam, plastik vb) gibi bazı faktörler kullanılan ürünlerin etkinliğini değiştirebilir.  

 

 

Kaynaklar: 

1. http://www.fmcprosolutions.com/BedBugs/PestProfessional/ATotalApproach/Control.aspx  

2. http://www.fowlerpestcontrol.com/reasons.html 

3. http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/vector/bed-bug-guide.pdf 

4. http://www.cieh.org/library/Policy/Publications_and_information_services/Policy_publicati

ons/Publications/Pest_Minimisation-Best_practice_for_the_hospitality_industry.pdf 

5. Çetin H., Kent Zararlıları, Biyoloji, Ekoloji ve Mücadele Yöntemleri (Vektörler ve diğerleri), 

Yıldız Ofset, ANTALYA, 2016. 203 sayfa 
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   BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI VE AMBALAJLANMASI 

 

Kimyager Sevda YÜKSEL 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 

 

          Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Ambalajlanması; 

              26.12.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve 

Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 

(SAE)  hükümlerine göre yapılır.  Söz konusu Yönetmeliğe göre biyosidal ürünler insan sağlığı ve 

çevre açısından tehlikeli olarak kabul edilir.  

       11.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Maddelerin ve Karışımların 

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) hükümleri 

maddeler için 1/6/2015, karışımlar için 1/6/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

      Sınıflandırma: Sınıflandırmanın amacı, maddenin normal elleçleme veya kullanım sırasında 

risk oluşturabilecek, fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerini tanımlamaktır. 

Madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak 

için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmelidir.  

Maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için gerekli bilgiler aşağıda belirtilen yollarla 

elde edilebilir: 

•  Önceki testlerin sonuçları, 

•  Tehlikeli maddelerin taşınması üzerine uluslararası kuralların gerektirdiği bilgiler, 

•  Referans çalışmalar ve literatürden edinilen bilgiler, 

•   Pratik deneyimlerden elde edilen bilgiler. 

Delil ağırlığının belirlenmesi zararlılığın belirlenmesine yönelik mevcut tüm bilgilerin bir 

arada incelenmesi anlamına gelir. 

Sağlık zararlarının sınıflandırılması amacıyla, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen uygun 

çalışmalarda görülen veya sınıflandırma kriterleriyle tutarlı beşeri deneyimlerde görülen belirli 

zararlılık etkileri sınıflandırmaya esas teşkil eder. Hem insanlardan hem de hayvanlardan edinilen 

delillerin var olması ve bulgular arasında bir anlaşmazlık olması halinde, sınıflandırma sorununu 

çözüme kavuşturmak için her iki kaynaktan edinilen delillerin niteliği ve güvenilirliği değerlendirilir. 

 Genel olarak, insanlara yönelik yeterli, güvenilir ve temsili veriler (epidemiyolojik çalışmalar veya 

istatistiki olarak desteklenmiş deneyimler dahil) diğer verilere kıyasla öncelikli kabul edilir. 
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Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 

Hakkında Yönetmelik (SEA)’ye göre sınıflandırma 3 ana grupta yapılır. 

1- Fiziko kimyasal özelliklerine göre 

a) Patlayıcılar 

b) Alevlenebilir gazlar 

c) Alevlenebilir aerosoller 

d) Oksitleyici gazlar 

e) Basınç altındaki gazlar ( Sıkıştırılmış gaz,  sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş sıvı gaz, 

çözünmüş gaz) 

f) Alevlenebilir sıvılar 

g) Alevlenebilir katılar 

h) Kolay tepken madde ve karışımlar 

i) Pireforik sıvılar 

j) Pireforik katılar 

k) Kolay ısınabilir madde ve karışımlar 

l) Suyla temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar 

m) Oksitleyici sıvılar 

n) Oksitleyici katılar 

o) Organik peroksitler 

p) Metal aşındırıcılar 

 

2- İnsan sağlığına etkilerine göre sınıflandırma 

a) Akut toksisite 

b) Cilt aşındırıcı 

c) Ciddi göz hasarı  / göz tahrişi 

d) Solunum veya cilt hassaslaştırıcı 

e) Üreme hücresi mutajenisitesi 

f) Kansorejen 

g) Üreme sistemine toksik ayrıca laktasyon üzerinde veya aracılığıyla etkileri için ek 

kategori 

h) Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT), tekli maruziyet ve sadece bayıltıcı etkiler ve 

solunum yolları tahrişi 

i) Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT), tekrarlanan maruziyet 

j) Aspirasyon zararları 

 

3- Çevreye olan etkilerine göre 

a) Sucul çevre için zararlı 

b)Ozon tabakası için zararlı 
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BİRİNCİBÖLÜM 

FİZİKSEL ZARARLAR 

1.1 PATLAYICILAR: Bir patlayıcı madde veya karışım çevreye zarar verecek 

sıcaklıkta, basınçta ve hızda gaz üretme hususunda kendiliğinden kimyasal tepkimeye sebep 

olabilece  katı veya sıvı bir madde veya maddeler karışımıdır.  

 

Tablo 1.1: Patlayıcılar için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma 
Kararsız 

Patlayıcı 
Kısım 1.1 Kısım 1.2 Kısım 1.3 Kısım 1.4 Kısım 1.5 Kısım 1.6 

GHS İşaretleri 

     

  

UyarıKelimesi Tehlike Tehlike Tehlike Tehlike Dikkat Tehlike 
UyarıKelisi 

mevcutdeğl 

Zararlılık 

İfades

i 

H200: 

Kararsız 

Patlayıcı. 

H201:Patlayı

cı; kütlesel 

patlama 

zararı. 

H202: 

Patlayıcı; 

ciddi 

yansıtım 

zararı. 

H203: 

Patlayıcı; 

yangın, 

patlama 

veya 

yansıtım 

zararı. 

H204: 

Yangın 

veya 

yansıtım 

zararı. 

H205: 

Yangında 

kütlesel 

patlamaya 

yol açabilir. 

Zararlılık 

ifadesi 

mevcut 

değil. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P201 

P202 

P281 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

Önlem 

ifadesi 

mevcut 

değil 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P372 

P373 

P380 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P38

0 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

 

Önlem 

ifadesi 

mevcut 

değil 

Önlem ifadesi  

Depolama 
P401 P401 P401 P401 P401 P401 

Önlem 

ifadesi 

mevcut 

değil 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
P501 P501 P501 P501 P501 P501 

Önlem 

ifadesi 

mevcut 

değil 
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1.2. ALEVLENİR GAZLAR 

 

1.2. Tanım: Alevlenir gaz 101,3 kPa standart basınçta ve 20°C havada bir alevlenme 

aralığına sahip olan bir gaz veya gaz karışımıdır. 

 

Alevlenir gazlar için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşareti 
 

İşaret mevcut değil 

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 
H220: Çok kolay alevlenir 

gaz 

H221: Alevlenir gaz 

Önlem İfadesi  

Tedbir P210 
 

P210 

Önlem  İfadesi  

Müdahale 

P377 

P381 

P377 

P381 

Önlem ifadesi  

Depolama P403 
P403 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
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1.3. ALEVLENİR AEROSOLLER 

 

Aerosoller; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş bir gaz içeren ve 

içerisinde bulundurduğu maddeyi sıvı tanecikler halinde püskürtebilecek bir tertibat 

takılmış metal, cam veya plastikten yapılmış ve tekrar kullanılamayan kaptır. 

 

 

Alevlenir aerosoller için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 
H222: Çok kolay 

alevlenir aerosol. 

H223: Alevlenir 

aerosol. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P211 

P251 

P210 

P211 

P251 

Önlem İfadesi  

Müdahale 
  

Önlem ifadesi  

Depolama P410 + P412 P410 + P412 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
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1.4. OKSİTLEYİCİ GAZLAR 

 

 Tanım: Oksitleyici gaz,  oksijen vererek diğer malzemelerin yanmasına havadan daha 

fazla neden olan veya katkı sağlayan herhangi bir gaz veya gaz karışımıdır. 

 

                               

                                                   Oksitleyici gazlar için etiket unsurları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflandırma Kategori 1 

GHS İşareti 

 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Zararlılık İfadesi 
H270: Yangına yol açabilir veya yangını 

şiddetlendirebilir; oksitleyici.  

Önlem İfadesi - Tedbir P220 

P244 

Önlem İfadesi - Müdahale P370 + P376 

Önlem ifadesi - Depolama P403 

Önlem ifadesi - Bertaraf  
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1.5. BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR 

 

 Tanım: Basınç altındaki gazlar 200 kPa veya daha yüksek bir basınçta bir haznede tutulan 

veya sıvılaştırılmış ya da sıvılaştırılmış ve soğutulmuş gazlardır. 

 

Basınç altındaki gazlar için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Sıkıştırılmış gaz Sıvılaştırılmış gaz 
Soğutulmuş 

sıvılaştırılmış gaz Çözünmüş gaz 

GHS İşaretleri 

    

Uyarı Kelimesi Dikkat Dikkat Dikkat Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H280: Basınçlı 

gaz içerir; 

ısıtıldığında 

patlayabilir. 

H280: Basınçlı 

gaz içerir; 

ısıtıldığında 

patlayabilir. 

H281: Soğutulmuş 

gaz içerir; soğuktan 

yanma veya 

yaralanmalara yol 

açabilir. 

H280: Basınçlı gaz 

içerir; ısıtıldığında 

patlayabilir. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 
  P282  

Önlem İfadesi  

Müdahale 
  P336 

P315 
 

Önlem İfadesi  

Depolama P410 + P403 P410 + P403 P403 P410 + P403 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
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1.6. ALEVLENİR SIVILAR 

 

 Tanım: Alevlenir sıvılar 60°C’den düşük bir parlama noktasına sahip sıvılardır. 

 

                                   Alevlenir sıvılar için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS İşaretleri 

   

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H224: Çok 

kolay  alevlenir 

sıvı ve buhar. 

H225: Kolay 

alevlenir sıvı ve 

buhar. 

H226: Alevlenir 

sıvı ve buhar. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P233 

P240 

P241 

P242 

P243 

P280 

P210 

P233 

P240 

P241 

P242 

P243 

P280 

P210 

P233 

P240 

P241 

P242 

P243 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P303 + P361 + 

P353 

P370 + P378 

P303 + P361 + 

P353 

P370 + P378 

P303 + P361 + 

P353 

P370 + P378 

Önlem ifadesi  

Depolama 

P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 

P501 P501 P501 
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     1.7. ALEVLENİR KATILAR 

 

 Tanım: Alevlenir bir katı, kolay yanabilen veya sürtünmeye bağlı olarak yangına neden 

olabilen veya katkıda bulunabilen bir katıdır. 

 

Alevlenir katı maddeler için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi H228: Alevlenir Katı  H228: Alevlenir Katı  

Önlem İfadesi - Tedbir 

P210 

P240 

P241 

P280 

P210 

P240 

P241 

P280 

Önlem İfadesi- Müdahale P370 + P378 P370 + P378 

Önlem ifadesi -Depolama   

Önlem ifadesi -Bertaraf   
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1.8. KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDELER VE KARIŞIMLAR 

 

 Tanım: Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya karışımlar, oksijen (hava) katılımı 

olmadan dahi güçlü bir ekzotermik ayrışmaya uğrayabilecek termal olarak kararsız sıvı veya katı 

maddeler veya karışımlardır. 

 

Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler ve Karışımlar için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma A Tipi B Tipi C ve D Tipi  E ve F Tipi G Tipi 

GHS İşaretleri 

 

 

 

  

Bu zararlılık 

sınıfına ait herhangi 

bir etiket unsuru 

yoktur 
Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H240: Isıtma 

patlamaya 

yol açabilir.  

H241: Isıtma 

yangına veya 

patlamaya yol 

açabilir.  

H242: Isıtma 

yangına yol 

açabilir. 

H242: Isıtma 

yangına yol 

açabilir. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375 

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375 

P370 + P378 P370 + P378  

Önlem ifadesi  

Depolama 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
P501 P501 P501 P501  

Tip G, atanmış herhangi bir zararlılık iletişimi unsuruna sahip değildir ancak diğer zararlılık 

sınıflarına ait özellikler taşıdığı göz önünde bulundurulur. 
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1.9. PİROFORİK SIVILAR 

 

 Tanım: Piroforik sıvı, çok küçük miktarlarda dahi hava ile temasa girdikten sonra beş 

dakika içerisinde tutuşabilen  sıvı madde veya karışımdır. 

 

 

                                         Piroforik sıvılara ilişkin etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 

GHS İşareti 

 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Zararlılık İfadesi H250: Hava ile temas ettiğinde ani 

yangınlara yol açabilir.  

Önlem İfadesi - Tedbir 
P210 

P222 

P280 

Önlem İfadesi - Müdahale P302 + P334 

P370 + P378 

Önlem ifadesi - Depolama P422 

Önlem ifadesi -Bertaraf  
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1.10. PİROFORİK KATI MADDELER 

              Tanım: Piroforik katı, çok küçük miktarlarda dahi hava ile temasa girdikten sonra beş 

dakika içerisinde tutuşabilen bir katı madde veya karışımdır. 
 

Piroforik katı maddelere ilişkin etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 

GHS İşareti 

 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Zararlılık İfadesi 
H250: Hava ile temas ettiğinde 

ani yangınlara yol açabilir. 

Önlem İfadesi - Tedbir 
P210 

P222 

P280 

Önlem İfadesi - Müdahale P335 + P334 

P370 +P378 

Önlem ifadesi - Depolama P422 

Önlem ifadesi - Bertaraf  
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1.11. KENDİLİĞİNDEN ISINAN MADDE VE KARIŞIMLAR 

 

 Tanım: Kendiliğinden ısınan bir madde veya karışım, piroforik sıvı veya katı madde 

dışında, hava ile tepkimeye girerek ve enerji gerektirmeksizin kendiliğinden ısınmaya 

yatkın bir sıvı veya katı madde ya da karışımdır. 

               Bu madde veya karışım sadece büyük miktarlarda (kilogram) ve uzun bir süre sonunda 

(saatler veya günler sonra) tutuştuğundan piroforik sıvı veya katı maddelerden farklıdır. 

 

 

 

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlara ilişkin etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 
H251: Kendiliğinden 

ısınır; alev alabilir. 

H252: Büyük miktarlardakendiliğinden 

ısınır; yangına yol açabilir. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P235 + P410 

P280 

P235 + P410 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 
  

Önlem ifadesi  

Depolama 

P407 

P413 

P420 

P407 

P413 

P420 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
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1.12. SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR ÇIKARAN MADDE VE 

KARIŞIMLAR 

 

 Tanım: Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran madde veya karışımlar, su ile  

tepkimeye girerek aniden alevlenir hale gelmeye veya tehlikeli miktarlarda alevlenir gaz  

çıkarmaya yatkın olan katı veya sıvı madde ya da karışımlardır. 

 

Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran maddeler ve karışımlara ilişkin etiket 

unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS İşaretleri 

   

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H260: 

Su ile temas ettiğinde 

kendiliğinden 

tutuşabilen alevlenir 

gazlar yayar. 

H261: 

Su ile temas ettiğinde 

alevlenir gazlar 

yayar. 

H261: 

Su ile temas ettiğinde 

alevlenir gazlar 

yayar. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P223 

P231 + P232 

P280 

P223 

P231 + P232 

P280 

P231 + P232 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P335 + P334 

P370 + P378 

P335 + P334 

P370 + P378 
P370 + P378 

Önlem ifadesi  

Depolama 
P402 + P404 P402 + P404 P402 + P404 

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
P501 P501 P501 
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1.13. OKSİTLEYİCİ SIVILAR 

 

Tanım:  Oksitleyici sıvı, kendiliğinden pek yanmayan ancak genel olarak oksijen oluşturarak  

diğer materyallerin yanmasına neden olan veya katkı sağlayan bir sıvı madde veya karışımdır. 

 

 

Oksitleyici sıvılara ilişkin etiket unsurları 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS İşaretleri 

   

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H271: Yangına veya 

patlamaya yol açabilir; 

güçlü oksitleyici. 

 

H272: Yangını 

güçlendirebilir; 

oksitleyici. 

 

H272: Yangını 

güçlendirebilir; 

oksitleyici. 

 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P220 

P221 

P280 

P283 

P210 

P220 

P221 

P280 

P210 

P220 

P221 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P306 + P360 

P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Önlem ifadesi  

Depolama 
   

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
P501 P501 P501 
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1.14. OKSİTLEYİCİ KATILAR 

 

Tanım: Oksitleyici katı, kendiliğinden alevlenir olmayıp oksijen oluşturarak diğer  

malzemelerin yanmasına neden olabilen veya katkı sağlayabilen katı bir madde veya karışım  

anlamına gelir. 
 

Oksitleyici katı maddeler için etiket unsurları 

 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS İşaretleri 

   

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H271: Yangına veya 

patlamaya yol açabilir; 

güçlü oksitleyici. 

H272: Yangını 

güçlendirebilir; 

oksitleyici. 

H272: Yangını 

güçlendirebilir; 

oksitleyici. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P220 

P221 

P280 

P283 

P210 

P220 

P221 

P280 

P210 

P220 

P221 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P306 + P360 

P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Önlem ifadesi  

Depolama    

Önlem ifadesi  

Bertaraf P501 P501 P501 
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1.15. ORGANİK PEROKSİTLER 

 

Tanım: Organik peroksitler, bivalent-O-O- yapısı içeren ve bir veya iki hidrojen atomunun  

yerini organik radikaller aldığında hidrojen peroksit türevleri olarak kabul edilebilecek olan  

sıvı veya katı organik maddelerdir. 
 

Organik peroksitlere ilişkin etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Tip A Tip B Tip C & D Tip E & F Tip G 

GHS İşaretleri 

 

 

 

  

Bu zararlılık 

sınıfına ait 

edilmiş 

herhangi bir 

etiket unsuru 

yoktur 

Uyarı 

Kelimesi Tehlike Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık 

İfadesi 

 

H240:  

Isıtma 

patlamaya 

yol açabilir. 

 

H241: Isıtma 

yangına veya 

patlamaya yol 

açabilir. 

 

H242: Isıtma 

yangına yol 

açabilir. 

 

H242: Isıtma 

yangına yol 

açabilir. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale      

Önlem ifadesi  

Depolama 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

 

Önlem ifadesi  

Bertaraf P501 P501 P501 P501  
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1.16. METALLER İÇİN AŞINDIRICI 

 

    Tanım: Metaller için aşındırıcı olan bir madde veya karışım, kimyasal yolla metallere  

maddi hasar veren hatta metalleri yok eden madde veya karışımlardır. 

 

 

Metaller için Aşındırıcı Olan Madde ve Karışımlara Dair Etiket Unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 

GHS İşareti 

 

Uyarı Kelimesi Dikkat 

Zararlılık İfadesi H290: Metalleri aşındırabilir. 

Önlem İfadesi - Tedbir P234 

Önlem İfadesi - Müdahale P390 

Önlem ifadesi - Depolama P406 

Önlem ifadesi - Bertaraf  
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Akut toksisite etiket unsurları 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

GHS İşaretleri 

    

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

- Ağız yolu 

H300 

Yutulması 

halinde 

öldürücüdür. 

H300 

Yutulması 

halinde 

öldürücüdür. 

H301 

Yutulması 

halinde 

toksiktir. 

H302 

Yutulması 

halinde 

zararlıdır. 

- Cilt yolu 

H310: Cilt 

ile teması 

halinde 

öldürücüdür. 

H310: Cilt 

ile teması 

halinde 

öldürücüdür. 

H311: Cilt 

ile teması 

halinde 

toksiktir. 

H312: Cilt 

ile teması 

halinde 

zararlıdır. 

- Soluma 

(bkz: Not 1)  

H330: 

Solunması 

halinde 

öldürücüdür. 

H330: 

Solunması 

halinde 

öldürücüdür. 

H331: 

Solunması 

halinde 

toksiktir. 

Solunması 

halinde 

zararlıdır. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 
P264 

P270 

P264 

P270 

P264 

P270 

P264 

P270 

Önlem İfadesi  

Müdahale (ağız 

yolu) 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + 

P312 

P330 

Önlem ifadesi  

Depolama (ağız 

yolu) 

P405 P405 P405  

Önlem ifadesi  

Bertaraf (ağız yolu) 

P501 P501 P501 P501 

desi  

Önlem (cilt yolu) 

P262 

P264 

P270 

P280 

P262 

P264 

P270 

P280 

P280 P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale (cilt 

yolu) 

P302 + P350 

P310 

P322 

P361 

P363 

P302 + P350 

P310 

P322 

P361 

P363 

P302 + P352 

P312 

P322 

P361 

P363 

P302 + 

P352 

P312 

P322 

P363 
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önlem ifadesi  

Depolama (cilt 

yolu) 
P405 P405 P405  

Önlem ifadesi  

Bertaraf (cilt yolu) 

P501 P501 P501 P501 

Önlem İfadesi  

Önlem (soluma) 

P260 

P271 

P284 

P260 

P271 

P284 

P261 

P271 

P261 

P271 

Önlem İfadesi  

Müdahale (soluma) 

P304 + P340 

P310 

P320 

P304 + P340 

P310 

P320 

P304 + P340 

P311 

P321 

P304 + 

P340 

P312 

Önlem İfadesi  

Müdahale (soluma) 

P403 + P233 

P405 

P403 + P233 

P405 

P403 + P233 

P405 

 

Önlem İfadesi  

Müdahale (soluma) 

P501 P501 P501  
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2.2. CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ 

 

 Tanımlar: Cilt aşınması, bir test maddesinin 4 saate kadar uygulanmasını takiben 

ciltte geri dönüşü olmayan bir hasar, bir başka ifadeyle epidermis boyunca ve dermis 

içinde gözle görülebilir nekroz oluşması anlamına gelir. 

 

Cilt aşınması/tahrişine dair etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 A/1 B/1 C Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  
Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz 

hasarına yol açar. 

H315: Cilt tahrişine 

yol açar. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P260 

P264 

P280 

P264 

P280 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P301 + P330 + P331 

P303 + P361 + P353 

P363 

P304 + P340 

P310 

P321 

P305 + P351 + P338 

P302 + P352 

P321 

P332 + P313 

P362 

Önlem ifadesi  

Depolama 
P405  

Önlem ifadesi  

Bertaraf 
P501  

 

 

 

 

  

  



 

        
    
 
                              

170 

 

 

2.3. CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ 

 

 Tanımlar: Ciddi göz hasarı, bir test maddesinin göz yüzeyinin ön tarafına 

uygulanmasının ardından uygulamadan sonraki 21 gün içerisinde, gözde tamamen geri dönüşü 

olmayan doku zedelenmesi veya ciddi fiziksel görme kaybının meydana gelmesidir. 

 

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi için etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  
Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi H318: Ciddi göz 

hasarına yol açar. 

H319: Ciddi göz tahrişine yol 

açar. 

Önlem İfadesi Tedbir P280 
P264 

P280 

Önlem İfadesi Müdahale P305 + P351 + P338 

P310 

P305 + P351 + P338 

P337 + P313 

Önlem İfadesi Depolama   

Önlem İfadesi Bertaraf   
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2.4. SOLUNUM VEYA CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI 

 Tanım: Solunum hassaslaştırıcı , soluma sonrası  solunum yollarında aşırı duyarlılığa 

neden olan maddedir. Cilt hassaslaştırıcı, ciltle teması halinde bir alerjik yanıta neden 

olan maddedir. 

 

Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı için etiket unsurları 

Sınıflandırma 

 

Solunum hassaslaştırıcılığı Cilt hassaslaştırıcılığı 

Kategori 1 ve  

alt kategori1A ve 1B 

Kategori 1 ve 

alt kategori 1A ve 1B 

GHS İşaretleri 

  

Uyarı kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H334: Solunması halinde nefes 

alma zorlukları, astım 

nöbetleri veya alerjiye 

yol açabilir. 

H317: Alerjik cilt 

reaksiyonların

a yol açar. 

Önlem İfadesi 

Tedbir 

P261 

P285 

P261 

P272 

P280 

Önlem İfadesi Müdahale 
P304 + P341 

P342+ P311 

P302 + P352 

P333 + P313 

P321 

P363 

Önlem İfadesi Depolama   

Önlem İfadesi Bertaraf P501 P501 
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2.5. EŞEY HÜCRE MUTAJENİTESİ 

Tanım: Mutasyon bir hücredeki genetik materyalin miktarı veya yapısındaki kalıcı bir 

değişikliktir. 

Eşey hücre mutajenitesi zararlılık kategorileri 

Kategoriler Kriterler 

KATEGORİ 

1: 

 

 

 

 

Kategori 1A: 

 

 

 

 

 

Kategori 1B: 

İnsan eşey hücrelerinde kalıtımsal mutasyonları tetikledikleri bilinen veya  

kalıtımsal mutasyonu tetikledikleri kabul edilen maddeler. 

İnsan eşey hücrelerinde kalıtımsal mutasyonları tetikledikleri bilinen 

maddeler. 

Kategori 1A kapsamında sınıflandırma, insanlar üzerindeki epidemiyolojik  

çalışmalardan elde edilen pozitif delillere dayanır. 

İnsan eşey hücrelerinde  kalıtımsal mutasyonu tetikledikleri kabul edilen  

maddeler. 

Kategori 1B’deki sınıflandırma aşağıdaki bulgulara dayanır: 

– memeliler üzerinde yapılan in vivo kalıtımsal eşey hücre mutajenisite 

testlerinden elde edilen pozitif sonuç(lar); veya 

– memeliler üzerinde yapılan in vivo somatik hücre mutajenisite 

testlerinden elde edilen pozitif sonuç(lar) ile birlikte maddenin eşey 

hücrelerinde mutasyonlara yol açma potansiyelinde olduğuna dair 

bazı deliller. Bu destekleyici delillerin eşey hücreleri üzerinde 

yapılan in vivo mutajenisite/genotoksisite testlerinden veya 

maddenin veya onun metabolitlerinin eşey hücrelerinin genetik 

materyali ile etkileşime girebilme yetisi gösterilmek suretiyle 

türetilmesi mümkündür; veya 

– insan eşey hücrelerinde mutajenik etkiler gösteren fakat gelecek 

kuşaklara aktarım göstermeyen pozitif test sonuçları; örneğin maruz 

kalan kişilerin sperm hücrelerinde anöploidi sıklığında artış. 

KATEGORİ 

2: 

İnsan eşey hücrelerinde kalıtımsal mutasyonları tetikleyebilme olasılıkları 

nedeniyle insanlar için kaygıya neden olan maddeler.Kategori 2’deki 

sınıflandırma aşağıdaki bulgulara dayanır: 

Memelilerdeki deneylerden ve/veya bazı vakalarda in vitro deneylerden gelen 

ve aşağıdakilerden elde edilen pozitif deliller:  

Memeliler üzerinde yapılan in vivo somatik hücre mutajenisite testleri; veya  

in vitro 

mutajenisite analizlerinden elde edilen pozitif sonuçlarla desteklenen diğer in 

vivo somatik hücre mutajenisitesi testleri.Not: İn vitro memeli 

mutajenisitesi çalışmalarında pozitif çıkan ve ayrıca bilinen eşey hücre 

mutajenleri ile kimyasal yapı faaliyet ilişkisi gösteren maddeler, Kategori 2 

mutajenleri şeklinde sınıflandırılmak için dikkate alınacaktır. 
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Eşey hücre mutajenitesi etiket unsurları 

Sınıflandırma Kategori 1A veya Kategori 1B Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H340: Genetik hasara yol açabilir. 

<Diğer maruz kalma yollarının 

hiçbirinin bu zararlılığı 

oluşturmadığı ispatlanmış 

ise, maruz kalma yolunu 

belirtiniz> 

H341: Genetik hasara yol açma 

şüphesi var.         

<Diğer maruz kalma yollarının 

hiçbirinin bu zararlılığı 

oluşturmadığı ispatlanmış 

ise, maruz kalma yolunu 

belirtiniz> 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P201 

P202 

P281 

P201 

P202 

P281 

Önlem İfadesi  

Müdahale 
P308 + P313 P308 + P313 

Önlem İfadesi  

Saklama 

 

P405 P405 

Önlem İfadesi  

Bertaraf 
P501 P501 
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2.6. KANSEROJENİTE 

 

Tanım: Kanserojen, kanseri tetikleyen veya oluşum sıklığını artıran madde veya madde 

karışımı anlamına gelir. Hayvanlar üzerinde yapılan iyi icra edilmiş deneysel çalışmalarda iyi 

huylu ve kötü huylu tümörleri tetikleyen maddelerin, tümör oluşumu mekanizmasının insanlar 

için ilgili olmadığına dair güçlü deliller mevcut olmadığı sürece, aynı zamanda insanlar için de 

kanserojen oldukları varsayılır veya bundan şüphelenilir. 

 

 

      Kanserojenler için zararlılık kategorileri 

 

Kategoriler Kriterler 

KATEGORİ 

1: 

 

İnsanlar için bilinen veya tahmin edilen kanserojenler  

Bir madde, kanserojenliğe ilişkin olarak epidemiyolojik veriler ve/veya  

hayvan verileri temelinde Kategori 1 kapsamında sınıflandırılır. Bunun 

ötesinde, bir madde  ayrıca aşağıdaki sınıflara yerleştirilebilir: 

Kategori 1A: Kategori 1A, insanlar için kanserojenite potansiyeli olduğu bilinenler,  

sınıflandırma büyük çapta insanlardan gelen delillere dayalıdır; veya 

Kategori 1B: 

 

Kategori 1B, insanlar için kanserojenite potansiyeli olduğu tahmin 

edilenler, sınıflandırma büyük çapta hayvanlardan gelen 

delillere dayalıdır. 

Kategori 1A ve 1B kapsamında sınıflandırma, delillerin güçlülüğü ve 

dikkate alınacak ilave hususlar (delil önemliliği) temelinde 

yapılır (bkz üçüncü Bölüm başlık 3.6.2.2). Bu deliller 

aşağıdaki çalışmalardan elde edilebilir: 

Bir maddeye maruz kalma ile kanser gelişimi arasında bir nedensellik 

ilişkisi gösteren insan çalışmaları (bilinen insan kanserojeni) 

veya 

Hayvanlarda kanserojenitenin gösterilmesi için yeterli delil bulunan 

hayvan deneyleri (varsayılan insan kanserojeni)1). 
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Ayrıca vaka bazında bilimsel muhakeme yapılması, insanlarda sınırlı 

bir kanserojenite delili gösteren çalışmalardan ve deney 

hayvanlarındaki sınırlı kanserojenite delillerinden türetilen 

bilgilerle, bir maddenin insanlar için varsayılan kanserojen 

olduğuna dair bir karar verilmesini kesinleştirebilir. 

KATEGORİ 

2: 

 

İnsanlar için şüpheli kanserojenler Bir maddenin  

Kategori 2 kapsamına alınması,  insanlar ve/veya hayvanlar üzerinde 

yapılan çalışmalardan elde edilen ancak delil güçlülüğü ile 

birlikte ilave hususlar temelinde  (bkz üçüncü Bölüm başlık 

3.6.2.2) maddenin Kategori 1A veya 1B kapsamına alınması 

için yeterince ikna edici olmayan delillere dayanılarak 

gerçekleştirilir.  Bu tür deliller, insanlar veya hayvanlar 

üzerinde yapılan çalışmalardan gelen sınırlı (1) kanserojenite 

delillerinden türetilebilir. 
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Kanserojenite için etiket unsurları 

Sınıflandırma Kategori 1A veya  

Kategori 1B 

Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  
Uyarı kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H350: Kansere yol açabilir. 

<Diğer maruz kalma  

yollarının hiçbirinin bu  

zararlılığı oluşturmadığı  

ispatlanmış ise, maruz kalma  

yolunu belirtiniz> 

H351: Kansere yol açma şüphesi var.        

 <Diğer maruz kalma yollarının  

hiçbirinin bu zararlılığı  

oluşturmadığını ispatlanmış ise,  

maruz kalma yolunu belirtiniz> 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P201 

P202 

P281 

P201 

P202 

P281 

Önlem İfadesi 

Müdahale 
P308 + P313 P308 + P313 

Önlem İfadesi  

Depolama 
P405 P405 

Önlem İfadesi  

Bertaraf 
P501 P501 
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2.7. ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ 

 Tanım: Üreme sistemi  toksisitesi, erişkin erkek ve dişilerde  cinsel fonksiyon ve üreme 

üzerindeki olumsuz etkileri ve yavrularda gelişimsel toksisiteyi içerir. 

Üreme sistemine toksik maddeler için zararlılık kategorileri 

Kategoriler Kriterler 

KATEGORİ 1 

 

İnsanlarda üreme sistemine toksik bilinen veya varsayılan madde 

Maddeler, insanlarda cinsel fonksiyon ve üremede veya gelişimde bir 

olumsuz etkiye neden oldukları bilindiğinde veya olasılıkla diğer bilgilerle 

desteklenmiş şekilde, maddenin insanlarda üreme sistemini etkileme 

kapasitesine sahip olduğu yönünde güçlü bir varsayım ifade edilmesi için 

hayvan çalışmalarından deliller mevcut olduğunda üreme sistemine toksik 

kategori 1’e yerleştirilir. Bir maddenin sınıflandırılması ayrıca, 

sınıflandırma için delillerin temelde insan verileri (Kategori 1A) veya 

hayvan verilerinden (Kategori 1B) elde edilip edilmemesine göre ayırt 

edilir. 

KATEGORİ 1A 

 

Üreme sistemine toksik bilinen madde  

Bir maddenin Kategori 1A’da sınıflandırılması büyük ölçüde insanlardaki 

delillere dayanır.  

KATEGORİ 1B Üreme sistemine toksik varsayılan madde  

Bir maddenin Kategori 1B’da sınıflandırılması büyük ölçüde 

hayvanlardaki çalışmalara dayanır. Bu veriler diğer toksik etkiler yokken 

veya cinsel fonksiyon ve üremede  veya gelişim üzerinde bir olumsuz etki 

için açık delil sağlar veya diğer toksik etkilerlerle birlikte meydana 

geliyorsa üreme sistemi üzerindeki olumsuz etki diğer toksik etkilerin 

belirli olmayan bir ikincil sonucu olmadığı düşünülür. Bununla birlikte, 

insanlar için etkinin önemi konusunda şüphe uyandıran mekanistik bilgiler 

bulunduğunda, Kategori 2’de sınıflandırma daha uygun olabilir. 

KATEGORİ 2 İnsanlarda üreme sistemine toksik şüpheli madde, Maddeler, insanlarda 

veya deney hayvanlarında cinsel fonksiyon ve üremede veya gelişimde bir 

olumsuz etkiye neden oldukları hakkında delil olduğunda veya bunun diğer 

bilgilerle desteklenebilmesi halinde ve maddenin Kategori 1’e 

yerleştirilmesi için yeterli delilin bulunmadığı durumlarda, üreme 

sistemine toksik Kategori 2 olarak sınıflandırılırlar. Bu etkiler diğer toksik 

etkiler yokken gözlenecektir veya diğer toksik etkilerlerle birlikte meydana 

geliyorsa üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkinin diğer toksik etkilerin 

belirli olmayan bir ikincil sonucu olmadığı düşünülür. 
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Üreme sistemi toksisitesi için etiket unsurları 

Sınıflandırma Kategori 1A veya 

Kategori 1B 

Kategori 2 Anne sütü üzerine 

veya anne sütü ile 

geçen etkiler için 

ilave kategori 

GHS İşaretleri 

  

İşaret yok 

Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat Uyarı Kelimesi yok 

Zararlılık  

İfadesi 

H360: Doğmamış 

çocukta hasara 

yol açabilir veya 

üremeye zarar 

verebilir.  

< özel etkileri biliniyorsa 

belirtiniz.> 

 < Diğer maruz kalma 

yollarının 

hiçbirinin bu 

zararlılığı 

oluşturmadığı 

ispatlanmış ise, 

maruz kalma 

yolunu 

belirtiniz> 

H361: Doğmamış çocukta 

hasara yol açma 

veya üremeye 

zarar verme 

şüphesi var.       

< özel etkileri biliniyorsa 

belirtiniz.> 

 < Diğer maruz kalma 

yollarının 

hiçbirinin bu 

zararlılığ  

oluşturmadığı 

ispatlanmış ise, 

maruz kalma 

yolunu belirtiniz> 

H362: Emzirilen 

çocuğa 

zarar 

verebilir. 

Önlem İfadesi  

Tedbir 

P201 

P202 

P281 

P201 

P202 

P281 

P201 

P260 

P263 

P264 

P270 

Önlem İfadesi  

Müdahale 

P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313 

Önlem İfadesi  

Depolama 

P405 P405  

Önlem İfadesi  

Bertaraf 

P501 P501  
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2.8. BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA 

 Tanım: Belirli hedef organ toksisitesi, (tek maruz kalma) bir madde veya karışıma tek 

maruz kalmada meydana gelen belirli ve ölümcül olmayan hedef toksisitesi olarak tanımlanır 

Tek maruz kalmadan sonra belirli hedef organ toksisitesi etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

GHS 

İşaretleri 

   

Uyarı 

Kelimesi 
Tehlike Dikkat Dikkat 

Zararlılık 

İfadesi 

H370: Organlarda hasara 

yol açar < biliniyorsa, 

etkilenen tüm organları 

belirtiniz>. < Diğer maruz 

kalma yollarının hiçbirinin 

bu zararlılığı  oluşturmadığı 

ispatlanmış ise, maruz 

kalma yolunu belirtiniz> 

H371: Organlarda hasara 

yol  açabilir < biliniyorsa, 

etkilenen tüm organları 

belirtiniz>. < Diğer maruz 

kalma yollarının hiçbirinin  

bu zararlılığı  oluşturmadığı 

ispatlanmış ise, maruz 

kalma yolunu belirtiniz> 

H335: Solunum 

yolu tahrişine yol 

açabilir. 

veya 

H336: Rehavete 

veya baş 

dönmesine yol 

açabilir. 

Önlem İfadesi 

Tedbir 

P260 

P264 

P270 

P260 

P264 

P270 

P261 

P271 

Önlem İfadesi 

Müdahale 

P307 + P311 

P321 
P309 + P311 

P304 + P340 

P312 

Önlem İfadesi 

Depolama 
P405 P405 

P403 + P233 

P405 

Önlem İfadesi 

Bertaraf 

P501 P501 P501 
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2.9. BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA 

Tanım: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) bir madde veya karışıma tekrarlı 

maruz kalmadan kaynaklanan belirli hedef organ toksisitesidir. 

Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma için kategoriler 

Kategoriler Kriterler 

Kategori 1 İnsanlarda önemli toksisiteye neden olan veya deney hayvanlarındaki 

çalışmalardan elde edilen delillere göre tekrarlı maruz kalmadan sonra 

insanlarda önemli toksisiteye neden olma potansiyeli olduğu varsayılan 

maddeler 

 

Maddeler hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) için aşağıdaki 

özelliklere göre Kategori 1’de sınıflandırılır: 

- İnsan vakaları veya epidemiyolojik çalışmalardan güvenilir ve iyi 

kalitede deliller veya  

 

- İnsan sağlığı için önemli ve/veya ciddi toksik etkilerin genelde 

düşük maruz kalma konsantrasyonlarında meydana geldiği deney 

hayvanlarındaki ilgili çalışma gözlemleri. Delillerin ağırlığı 

yaklaşımının bir parçası olarak kullanılır, aşağıda sunulan rehber 

doz/konsantrasyon değerleri (bkz üçüncü bölüm başlık 3.9.2.9). 

Kategori 2 Deney hayvanlarındaki çalışmalardan elde edilen delillere göre tekrarlı 

maruz kalmadan sonra insanlarda önemli toksisiteye neden olma 

potansiyeli olduğu varsayılan maddeler. İnsan sağlığı ile ilgili  önemli 

toksik etkilerin genelde orta düzeyde maruz kalma konsantrasyonlarında 

meydana geldiği deney hayvanlarındaki ilgili çalışmalarda elde edilen 

gözlemere göre, maddeler belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz 

kalma) Kategori 2’de sınıflandırılır. Sınıflandırmayı kolaylaştırması için 

aşağıda rehber doz/konsantrasyon değerleri sunulmaktadır (bkz üçüncü 

bölüm başlık 3.9.2.9). 

 

İstisnai durumlarda insanlardan elde edilen deliller da bir maddenin 

Kategori 2’de sınıflandırılması için kullanılabilir (bkz üçüncü bölüm 

başlık 3.9.2.6). 
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Tekrarlı maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi için etiket unsurları 
 

Sınıflandırma Kategori 1 Kategori 2 

GHS İşaretleri 

  
Uyarı Kelimesi Tehlike Dikkat 

Zararlılık İfadesi 

H372: Uzun süreli veya tekrarlı 

maruz kalma sonucu 

organlarda hasara yol açar 

< biliniyorsa, etkilenen 

tüm organları belirtiniz>. 

 < Diğer maruz kalma yollarının 

hiçbirinin bu zararlılığı 

oluşturmadığı ispatlanmış 

ise, maruz kalma yolunu 

belirtiniz> 

H373: Uzun süreli veya tekrarlı 

maruz kalma sonucu 

organlarda hasara yol  

açabilir < biliniyorsa, 

etkilenen tüm organları 

belirtiniz>.  

< Diğer maruz kalma yollarının 

hiçbirinin bu zararlılığı 

oluşturmadığı ispatlanmış 

ise, maruz kalma yolunu 

belirtiniz. 

Önlem İfadesi 

Tedbir 

P260 

P264 

P270 

P260 

Önlem İfadesi 

Müdahale 
P314 P314 

Önlem İfadesi 

Depolama 
  

Önlem İfadesi 

Bertaraf 
P501 P501 
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2.10. ASPİRASYON ZARARI 

  

Tanım: Bu kriterler, insanlar için aspirasyon toksisite zararlılığına neden olabilen 

maddeler veya karışımların sınıflandırılması için kullanılır. 

 

Aspirasyon toksisitesi etiket unsurları 

 

Sınıflandırma Kategori 1 

GHS İşareti 

 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Zararlılık İfadesi 
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması 

halinde öldürücüdür. 

Önlem İfadesi Tedbir  

Önlem İfadesi Müdahale 
P301 + P310 

P331 

Önlem İfadesi Depolama P405 

Önlem İfadesi Bertaraf P501 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEVRESEL ZARARLAR 

3.1. SUCUL ORTAM İÇİN ZARARLI 

 Tanım: Sucul ortama zararlı olan bir maddenin içsel özelliğidir. 

Sucul ortalama zararlık için etiket unsurları 

 

AKUT SUCUL ZARARLILIK 

 
Akut 1 

GHS İşareti 
 

Uyarı Kelimesi Dikkat 

Zararlılık İfadesi H400: Sucul ortamda çok toksiktir. 

Önlem İfadesi Tedbir 
P273 

Önlem İfadesi Müdahale P391 

Önlem İfadesi Depolama  

Önlem İfadesi Bertaraf P501 
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UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK 

 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

GHS 

İşaretleri 

  

İşaret 

kullanılmamaktadır. 

İşaret 

kullanılmamaktadır. 

Uyarı 

Kelimesi Dikkat 
Uyarı Kelimesi 

kullanılmamaktadır. 

Uyarı Kelimesi 

kullanılmamaktadır. 

Uyarı Kelimesi 

kullanılmamaktadır. 

Zararlılık 

İfadesi 

H410: Sucul 

ortamda uzun süre 

kalıcı, çok toksik 

etki. 

H411: Sucul ortamda 

uzun süre kalıcı, 

toksik etki. 

H412: Sucul ortamda 

uzun süre kalıcı, 

zararlı etki. 

H413: Sucul ortamda 

uzun süre kalıcı, zararlı 

etki yapabilir. 

Önlem 

İfadesi 

Tedbir 
P273 P273 P273 P273 

Önlem 

İfadesi 

Yanıt 

P391 P391   

Önlem 

İfadesi 

Saklama 
    

Önlem 

İfadesi 

Bertaraf 

P501 P501 P501 P501 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İLAVE ZARARLILIK 

 

4.1. OZON TABAKASINA ZARARLI 

 

Tanım: Ozon hasar potansiyeli (ODP), her halokarbon kaynağı tür için farklı olan ve CFC-11’e  

ilişkin olarak kütleden kütleye temelinde halokarbondan beklenen stratosferdeki ozona hasar 

derecesini yansıtan bütünleyici bir miktardır.   

 

 

Ozon tabakasına zararlık için etiket unsurları 

 

Sembol/İşaret 

 

Uyarı Kelimesi Dikkat 

Zararlılık İfadesi H420: Atmosferin üst katmanındaki ozon 

tabakasını tahrip ederek kamu sağlığına ve 

çevreye zarar verir.  

 

Önlem İfadesi P273 

P501 
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• AMBALAJLAMA 

• Ambalajlama şartları  

• (1) Zararlı maddeyi veya karışımı içeren ambalajlar aşağıdaki koşulları sağlar: 

• a) Ambalaj, daha özel güvenlik aksamının öngörüldüğü durumlar haricinde, içindekileri 

dışarıya sızdırmayacak şekilde tasarımlanır ve üretilir. 

• b) Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içindekilerin neden 

olacağı hasarlara karşı hassas veya içindekiler ile birlikte zararlı bileşikler oluşturmaya 

yatkın olamaz. 

• c) Ambalaj ve kapatma aksamı, elleçlemenin normal şiddetini ve yükünü güvenli bir 

şekilde karşılayacak ve gevşemeyecek şekilde sağlam ve dayanıklı olur. 

• ç) Değiştirilebilir kapatma aksamı ile donatılmış olan ambalajlar, içindekiler dışarıya 

çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanır. 

• d) Ambalaj kapatma aksamı önceden açıldığını belli edecek şekilde olmalıdır. 

• (2) Halka sunulan veya satılan zararlı maddeleri veya karışımları içeren ambalajlara 

ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir: 

• a) Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış 

yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan 

yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri 

yanlış yönlendirebilecek şekilde olamaz. 

 

 Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile donatılacak ambalajlar 

 

           Kapasitesi ne olursa olsun, kamu geneline tedarik edilen ve akut toksik Kategori 

1,2 ve 3 BHOT – tek maruz kalma Kategorisi 1, BHOT – tekrarlı maruz kalma Kategorisi 

1 veya cilt aşındırma Kategorisi 1 olarak sınıflandırılan bir madde veya karışım içeren 

ambalajlar, çocuk emniyetli kapatma düzenekleri ile donatılır. 

 Kapasitesi ne olursa olsun, piyasaya aerosol şeklinde veya bir spreyleme aparatı 

ile kapatılmış bir kap/kutu içinde sürülen madde ve karışımların haricinde, kamu geneline 

tedarik edilen ve aspirasyon zararı olan madde veya karışımları içeren ambalajlar çocuk 

emniyetli kapatma düzenekleri ile donatılır. 

 Kapasitesi ne olursa olsun, ambalajlarla kamu geneline tedarik edilen ve aşağıdaki 

maddelerden en az birini içeren bir madde veya karışımın belirtilen azami münferit 

konsantrasyonlara eşit veya daha fazla bir konsantrasyonda bulunduğu hallerde, söz 

konusu ambalajlarda çocuk emniyetli kapatma düzenekleri bulunur. 

 

No. 
Maddenin tanımı Konsantrasyon 

sınır değeri CAS No. İsim EC No. 

1 67-56-1 metanol 200-659-6 > %3  

2 75-09-2 diklorometan 200-838-9 > %1  
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Dokunsal uyarı bulunması gereken ambalajlar 

 

Kamuya tedarik edilen ve  

 

- akut toksik, cilt aşınma, eşey hücre mutajenitesi Kategori 2  

-  kanserojen Kategori 2  

- üreme sistemi toksisitesi Kategori 2 

- solunum hassaslaştırma veya BHOT Kategori 1 ve 2  

-  aspirasyon zararı, veya yanıcı gazlar, sıvılar ve katılar Kategori 1 ve 2 

olarak sınıflandırılan madde ve karışımların ambalajlarında, ambalajın özelliğine ve kapasiteye 

bakılmaksızın bir dokunsal uyarı bulunur. 
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI, TAŞINMASI ,  KULLANIMI 

VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 

Kimyager Sevda YÜKSEL 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 

 

Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması ve depolanması 

çok önem verilmesi gereken zor bir konudur. Kimya fabrikalarındaki iş 

kazalarının büyük bir kısmı kimyasalların yanlış depolanması sonucu 

gerçekleşmektedir.  

           Riski azaltmak için kimyasallar herhangi olumsuz bir durumda 

tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde depolanmalıdır. 

DEPOLAMA 

• Öncelikle kimyasalları depolamak istediğimiz depoların bazı 

özellikleri olması gerekir. 

• Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış 

olmalıdır.  

• Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi 

kurulmalıdır. 

• Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici 

malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır. Gerekli yerlerde uygun Tehlike 

Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır. 

•  
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• Depoda yangın 

güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. Boy ve göz duşu 

bulunmalıdır. 

• İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır. 

• Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.gidateknolojisi.org/depolama-tebligi.html&ei=RiRGVKWYBezV7QaqoYGgBA&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNH_Isu7XhfhtRAK0ubpBhzWN8rL2A&ust=1413969350301626
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Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır. 

+ Beraber Depolanabilir 

 - Beraber Depolanamaz 

 o Özel önlemler alınarak beraber depolanabilir. 

Bu sınıflandırma kimyasalların kimyasal özelliklerinden faydalanılarak 

yapılmalı, kimyasallar alfabetik olarak kesinlikle sınıflandırılmamalıdır. 

Bu noktada kimyasal malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 

(MSDS) bizlere yardımcı olacaktır. 

Katıları ve sıvıları ayrı olarak sınıflandırmak ve depolamak temel 

sınıflandırma yöntemlerinden bir tanesidir. 

Daha sonra gruplar bariyerlerle birbirinden ayrılmalı, ya da farklı raflarda 

depolanmalıdır. 
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            Şişeler veya raflar düzgün ve seviyeli olup, ebatları dengeli olmalıdır. Kaplar rafın 

kenarından dışarı çıkmamalıdır.  

Rafların ağırlık kaldırma kapasitesi, belirlenmeli ve bu limit aşılmamalıdır. 

            Yeterli depolama alanı mevcut işletmelerde riski tamamen ortadan kaldırmak için farklı 

kimyasal gruplarda bulunan kimyasallar farklı yerlerde depolanmalıdır. 

 

         Kimyasal maddeleri tüm ateşleme 

kaynaklarından (açık alevler, sıcak yüzeyler, 

direkt güneş ışığı, kıvılcım) uzak tutunuz. 

Asitleri bazlardan ve korozif 

maddeleri hem organik, hem de alev alabilen 

maddelerden ayrı tutunuz. 

           Raflardan düşme tehlikesini en aza 

indirmek için korozif maddeleri tabana yakın 

yerlerde depolayınız. 

           Korozif maddeleri metal raflarda kesinlikle saklamayınız. Havalandırma yardımcı olsa da, 

kimyasallar rafları aşındıracaklardır. 

          Zehirli kimyasal maddeleri diğer tehlike sınıflarından ayrı tutunuz ve soğuk, iyi 

havalandırılan bir yerde ışık ve ısıdan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz. 

 

TAŞIMA 

        Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile 

birlikte bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer  

değiştirmesine olan ihtiyaç da aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise canlılar ve çevre 

üzerinde onarılamaz etkiler bırakan büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen kirlilikler 

meydana gelmiştir. 

        Literatür araştırmalarına göre; kimyasal madde taşıyan araçların yaptığı kazalar 

incelendiğinde, kazaların % 78 inin kimyasal maddelerin açığa çıkması, % 28 inin yanma, % 14 

ünün patlama ve % 6 sının da gaz bulutu şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Kazaların % 73,5 

i darbe veya çarpma ile meydana gelmektedir. 

        Durum böyle olunca kazaları en aza indirmek için; taraf olan tüm ülkeleri bağlayacak 

uluslararası bazı kurallar alınmıştır. Şu an yürürlükte olan kural ADR sözleşmesidir. 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ssi-schaefer.com.tr/is-istasyonu/ueruenler/guevenlik-ve-cevre.html&ei=XCJGVK3xIK-V7Aa2ioHIAg&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNEpbjKq1ih46IW5OYTqW8-HaHu7HA&ust=1413968841166909
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kaiserkraft.com.tr/tehlikeli-madde-tas%C4%B1ma/tehlikeli-madde-depolamas%C4%B1/su-icin-tehlikeli-maddeler-icin-tehlikeli-madde-depolama-konteyneri/p/M67908/&ei=xyJGVOaMJYbP7gaY4oGQCA&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNEjKPmGs5Hvjl23GfD7mMDohBo3ZA&ust=1413968959149822
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        Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

olan ADR Sözleşmesi (ADR: Accord Dangereux Routier) 30 Eylül 1957’de Cenevre’de 

düzenlenmiş olup, karayolu ile uluslar arası taşımacılıkta güvenliğin arttırılmasını 

amaçlamaktadır.  

          Başlangıçta 15 üye ülkenin imzalamasıyla düzenlenen konvansiyon 1968 yılından itibaren 

yürürlüğe girmiştir.  

         Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR Konvansiyonu’na katılım için ilk adım 

30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmıştır. Bundan sonra Kara Ulaştırması Genel 

Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve düzenlemeler ile “Tehlikeli Maddelerin Karayolu 

ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 31 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2009’dur. 

         Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat 

hükümlerinin yerine getirilmesi yanında, trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve 

taşıyanların aşağıdaki esas, usul ve şartlara uymaları zorunludur. 

          Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için kimyasallar gerekli şekilde ambalajlanmış 

olacaktır. 

         Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten 

düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

               
Sürücü, ikaz levhalarının takılmasından ve çıkarılmasından sorumludur. 

      Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu durum 

taşıma sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola 

devam edilmeyecektir. 
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         Tehlikeli madde taşımacılığında; araca yüklenen tüm yüklerin yüke uygun malzeme 

kullanılarak yüklenmesi sağlanmalıdır. Araç üzerindeki yükler hiçbir şekilde hareket 

etmemelidir. 

           Yük güvenliğini sağlamak için gerdirme halatı, sıkma çubuğu, hava yastığı, paletler, takoz 

ve kaymayı önleyici bezler kullanılmalıdır. Tehlikeli maddeler bu sayılan yardımcı malzemeler 

ile aracın kasası ya da konteyner içerisinde sabitlenerek, nakliye esnasında ortaya çıkabilecek 

risklere karşı korunmuş olur. 

         Yukarıda sayılanların haricinde eğer aracın kasası tamamen dolu ise, yük güvenliği 

sağlanmış sayılır. 

 

Gerdirme halatı ve takoz ile sabitleme                 Hava yastığı ve palet ile sabitleme 

 

 
 

          Aracın sert fren yapması, virajlar ve kalkışlar (hızlandırma), yükün kaymasına, 

yuvarlanmasına, devrilmesine hatta araçtan düşmesine sebebiyet verebilir. Uygun ve güvenli 

olmayan yüklemeler de bazen aracın devrilmesine (makaslamasına) neden olabilir. 

          Bu durum sonucunda paketler veya yükün tamamı o kadar zarar görebilir ki, sonunda 

paketler açılarak tehlikeli maddenin dışarıya sızmasına sebebiyet verir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tolkim.com.tr/tolkim.asp?ust_id=3&id=98&ei=BV1GVMla4pftBo3XgYAI&psig=AFQjCNHaUUxNpYxmQ2oXV4WhBU1BthGF2A&ust=1413982961228878
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Yüklemede kuvvet dağılımı   Ağırlık merkezi eşit dağıtılmış yükleme biçimi 

 

  
Biyosidal ürün asla sürücünün bulunduğu kabinde, ve 

yakınında taşınmamalıdır. Kaplar, dökülmeyi ve kimyasal 

buharına maruziyeti önleyecek şekilde güvenceye alınmış 

olmalıdır.  

       Kapalı araçlarda taşıma yapılacaksa iyi havalandırma 

yapılması sağlanmalı, açıkta taşınacaksa güneş ışınları ve 

yağış gibi iklimsel faktörler için koruyucu tedbirler 

alınmalıdır. 

 

       Toz, tablet ve granül 

gibi formülasyonlar daima 

sıvı formülasyonların 

üstünde taşınmalıdır. 

Mümkün olduğunca katlı 

taşınma yapmaktan 

kaçınmalıdır. Ambalajlar 

taşıma kapasitesinin üstünde yerleştirilmemelidir. Düzenli 

aralıklarla sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Ortamdaki aşırı koku sızıntının belirtisi olabilir. 

  Paketler sürücü tarafından asla açılamaz. 
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KULLANIM 

 

 Kabı açmadan önce etiketini okuyun. 

• Size gereken madde olup olmadığını kontrol edin. 

•  Kimyasallar arasındaki şiddetli reaksiyonları düşünün. 

Uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanın. 

•  Kabı, iyi havalandırılmış bir alanda ve dikkatlice açın. 

 

 

 

 

 

Çocuklar pestisitlerin zararlarına büyüklerden çok daha hassastırlar. Büyüklerin yalnızca 

gözlerinde, koltuk altlarında ve genital bölge gibi derilerinin  ince, kılcal damarların çok olduğu 

bölgelerde emilim % 100. Bebeklerin bütün vücutlarında emilim % 100 dür. 

 

     

  

 

• Yağda çözündükleri için dokularda birikebilen bu kimyasallar çevrede 15-20 yıl 

uygulanan miktarın yarısına yakın oranda saptanabilmektedir.  

• Kişilerin pestisitlerden toplam etkilenimi, farklı etkilenimlerin toplamı kadardır. 

• Pestisitler besin zincirinin en üstünde yer alan yırtıcı hayvanlar ve leşçillerde normalin 

80 000 katına kadar yoğunlaşabilmektedirler. 

• Maddeyi çıkarırken ve kullanırken, solumayla, cilt, göz ve giysi temasıyla alınacak riski 

indirgeyen bir metod seçin. 

• Ellerde açık yara, kesik, çatlak v.s varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka bandajla 

kapatınız. 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uysisguvenligi.com.tr/catinfo.asp?cid=399&typ=&brw=&offset=&order=&mrk=&src=&direction=&kactane=90&stock=&ei=pl1GVP_DC6P17AbU_oHYDg&psig=AFQjCNHaUUxNpYxmQ2oXV4WhBU1BthGF2A&ust=1413982961228878


 

        
    
 
                              

196 

 

 

   
 

        Yapacağınız işe uygun eldiven giyiniz. Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde 

çalışırken mutlaka önlük ve önü kapalı ayakkabı giyiniz. 

        Zararlı, zehirleyici, tahriş edici kimyasallarla çalışırken kişisel koruyucular maske, gözlük,  

eldiven v.b.) kullanılmalıdır. 

 

 
 

                 Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde çalışırken uzun saçlar toplanmalıdır. 

Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerde yüzük, künye, kolye, bilezik gibi eşyalar ile çalışmak 

tehlikeli olabilir. Çalışmaya başlamadan önce çıkarınız. Önlük ve pantolon ceplerinde kesici ve 

batıcı aletler taşımayınız.  

 

 Kimyasallarla çalışırken kesinlikle bedensel ve el şakaları yapmayın. 

 Kimyasal maddeyi kullandıktan sonra kabın kapağını dikkatle kapatın. 

 Maddeyi kullanırken kesinlikle bir şey yiyip içmeyin ve sigara içmeyin. 

 Ellerinizi yıkayın, sahayı temizleyin ve sağlığa zararlı tehlikeli maddeni etkisinde kalmış olan 

giysinizi değiştirin. 

 Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerin sürekli güvenli, temiz ve düzenli tutulmasını 

sağlayın. 
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Çalışmalar bittiğinde veya mesai sonunda  

dağınıklıkları toparlamak, atıkları atmak  

ve temizlik yapmak için vakit ayırın. 
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ 

Çev. Müh. Fırat COŞKUN 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 

 

ATIK 

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması 

gereken maddeler atık olarak tanımlanır. 

 

ATIK   ÇEŞİTLERİ 

• Ambalaj Atıkları 

•Evsel Atıklar 

•Tehlikeli Atıklar 

•Tıbbi Atıklar 

•Tehlikesiz Atıklar 

•Elektronik Atıklar 
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TEHLİKELİ ATIK 

İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen zararlı, toksik, kansorejen, korozif gibi 

tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklardır. 

 
 

 

  İLGİLİ MEVZUATLAR 

 Atık Yönetim Yönetmeliği 

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 

 Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik 

TEHLİKELİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 

 Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine, 

nakliyesinden bertaraf tesisine ulaşmasına kadar bütün süreçlerden sorumludur. 

 Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla 

 Atıkların tesis sınırları içerisinde beton zemin üzerine yerleştirilmiş sağlam, 

 sızdırmaz , emniyetli ve uluslararası kabül görmüş standartlara uygun konteynırlar 

içerisinde geçiçi  olarak muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık 

ibaresinin eklemekle ve depolanan maddenin miktarını, tarihini yazarak kimyasal 

reaksiyona girmeyecek şekilde depolamakla sorumludur. 

 Atıklar en fazla 180 gün depolanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim 

planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak 

valilikten onay almakla,  
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 Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla 

ait bilgileri içerecek şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan web 

tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca 

bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. 
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Bu tabloda ‘A’ kodu ile gösterilen atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin 

konsantrasyonlarından bağımsız olarak tehlikeli kabul edilmektedir. ‘M’ kodlu atıklar ise 

içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı olarak tehlikeli ya da tehlikesiz olarak 

sınıflandırılabilir. 

Listede "M" harfi ile gösterilmiş atıklar üzerinde analiz yapılmalı ve analiz sonuçlarına 

göre atık koduna karar verilmelidir. Eğer yapılan analiz sonucunda atık içerisindeki tehlikeli 

bileşenler Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 3-B'de verilen 

konsantrasyonların aşıyorsa atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır ve "M" harfi ile gösterilen altı 

haneli kodla tanımlanmalıdır. 

Bu tabloda ‘A’ kodu ile gösterilen atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin 

konsantrasyonlarından bağımsız olarak tehlikeli kabul edilmektedir. ‘M’ kodlu atıklar ise 

içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı olarak tehlikeli ya da tehlikesiz olarak 

sınıflandırılabilir. 

Listede "M" harfi ile gösterilmiş atıklar üzerinde analiz yapılmalı ve analiz sonuçlarına 

göre atık koduna karar verilmelidir. Eğer yapılan analiz sonucunda atık içerisindeki tehlikeli 

bileşenler Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 3-B'de verilen 

konsantrasyonların aşıyorsa atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır ve 

"M" harfi ile gösterilen altı haneli kodla tanımlanmalıdır. 
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ATIK SINIFLANDIRMA HİYERARŞİSİ 

 

 

EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ 
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DOZ HESAPLAMA VE KALİBRASYON  

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi,  

Biyoloji Bölümü 

 

Vektör mücadele çalışmalarında başarıyı etkileyen en önemli etkenlerden biride hedef 

canlının ürediği, gizlendiği ve beslendiği alanlara doğru oranda ürün uygulanmasıdır. Bu durumu 

etkileyen en önemli faktörler, uygulama süresi, uygulama yapılan cihazın özellikleri, uygulama 

şekli ve uygulayıcının teknik bilgi düzeyidir. Doğru ve etkin dozun uygulanabilmesi için alanın 

büyüklüğü veya hacmi, su ortamıysa derinliği ve akıntı miktarı, uygulanan yüzeyin özellikleri 

(ahşap, cam, seramik vb.), güneş ışınlarına maruz kalıp kalmaması, nem oranı, kirlilik seviyesi 

gibi özellikleri iyi bilmek gerekir.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gerek larva mücadele çalışmaları gerekse ergin 

mücadele çalışmaları için kullanılan aktif maddelere doz aralıkları verilmektedir. Bu değerler 

tavsiye niteliğinde olup, ülkeden ülkeye veya aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye değişik 

etkinliklerde olabilirler. Bazı ülke ve koşullarda önerilen en düşük doz veya daha altındaki dozlar 

oldukça başarılı olurken, bazen de DSÖ tarafından önerilen dozun en üst dozu veya daha üstü 

değerde başarılı olunmaktadır.  

Örneğin DSÖ tarafından Diflubenzuron aktif maddesi (kitin sentez inhibitörü) sivrisinek 

larvaları için 25-100 gr aktif madde-içerik/hektar (ai/ha) olarak önerilmektedir. Ancak zaman 

zaman söz konusu bu dozların altında veya üstündeki dozlarda da etkinlik görülebilmektedir.  

Formulasyondaki aktif madde miktarı yüzde olarak arttıkça, üründen tüketilecek oranda 

düşmektedir (Tablo 1). Ancak ürünlerin isimlerindeki benzerlik veya aktif maddelerin aynı 

olması yeterli teknik bilgiye sahip olmayan uygulayıcıların konsantre ürünleri yüksek miktarda 

kullanmalarına neden olmaktadır. Uygulayıcıların mutlaka etiket değerlerini dikkate alarak 

uygulama yapmaları sağlanmalıdır. Tablo 1’de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hektara 

uygulanan ürünün uygulama alanının tamamını kaplayacak şekilde yeterli miktarda su ile 

karıştırılmış olmasıdır.     

 

Tablo 1. Aktif madde miktarına göre kullanılan ürün miktarını gösteren bir örnek 

Ürün etken (aktif) 

madde miktarı  

(%) 

Önerilen Uygulama 

dozu  

(gr ai/ha) 

1 hektara suyla karıştırılarak 

uygulanması gereken miktar 

(mililitre) 

48 25 52.08 

20 25 125 

15 25 166.6 

  

Ancak sivrisinek gibi bazı böceklerle mücadelede sulak alanların yüzeyinin tamamını 

dikkate almamak gerekir. Sivrisinekler suyun sığ kesimlerine yumurta bıraktıkları ve gelişimi 

olduğu için göl, nehir ve bazı alanların sığ alanlarının yüz ölçümleri dikkate alınmalıdır.  
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Kalibrasyon, uygulamada kullanılan pülverizatör, atomizör, soğuk sisleme ve sıcak 

sisleme cihazlarının uygulamada atılması gereken dozu doğru miktarda ve doğru damlacık 

çapında atılmasını sağlar. Kalibrasyon işlemi kullanılacak cihaz ve püskürtme işleminde etkin  

 

memelerin tipi ve büyüklüğüne bağlıdır. Sarf edilecek sıvı miktarını kullanılacak aletin basıncıda 

etkiler, basınç fazla iken sarf edilen sıvı miktarı fazla iken, basınç azaldıkça atılan miktarda 

azalmaktadır.  

 

Uygulama yaparken doğru doz uygulanabilmesi için ortam sıcaklığı ve rüzgar şiddeti gibi 

değerleri de dikkate almak gerekmektedir. Uygulamada kullanılan aracın hızı da alana atılan ürün 

miktarını değiştirebilir.    

İyi kalibre edilmemiş bir cihazla yapılan uygulamalarda gerekli büyüklükte damlacık 

çapında yapılan uygulama ile ürünün hedef organizmaya yeterince etkin olması sağlanmış olur. 

Örneğin uygulama sırasında 20 mikrometre büyüklüğünde bir damlacığın havada askıda kalma 

ve hedef canlıya temas etme süre ve olasılığı ile daha büyük damlacıkların aynı değildir. (Tablo 

2). Damlacık çağı büyüdüğünde yer çekiminin etkisi ile damlacık daha kısa sürede yere 

düşmekte, hedef canlıya temas etme olasılığı azalmaktadır. Damlacık çapı küçük olduğunda ise 

ürün alanda hava akımı ile uzaklaşabilir veya buhar haline gelebilir. Soğu sisleme cihazları 

(ULV) tarafından üretilen damlacıklar meme ucundan çıktıktan hemen sonra, hızla buharlaşma 

ve dolayısı ile küçülme eğilimindedir. Küçük damlacıkların buharlaşma hızı iri damlacıklara göre 

daha yüksektir. Püskürtme memelerinde çıkış deliği çapı büyüdükçe damlacık çapı da büyür.  

Çok sayıda meme başlığı bulunan bir cihaza sahip olmaktan ise doğru oranda uygulama yapan 

az sayıda başlığa sahip olmak daha doğrudur.  

 

Tablo 2. Bazı damlacık çaplarının askıda kalma süreleri (WHO 2003)  

Damlacık çapı (mikrometre) Düşme süresi (10 metrede) 

1 93.7 saat 

5 3.7 saat 

10 56 dakika 

20 14 dakika 

50 135 saniye 

100 36 saniye 

 

Doğru damlacık çapı ve uygulama miktarı alana yeterli ve etkin dozun düşmesini 

sağlayarak gereksiz ürün kullanılmasını engeller ve maliyetleri düşürür. 

Doğru oranda dozun bir ortama atılması hedef dışı canlıların ve halkın pestisitlerin 

olumsuz yan etkilerinden korunmasını sağlar.  

Kullanılan cihazlar için mümkün olduğu ölçüde yılda en az 2-3 kez kalibrasyon yapılması 

doğru bir uygulamadır.  

Kapalı alanlarda yüzeyin güneş ışınlarının görüp görmemesi, yüzeyin özellikleri (tuğla, 

fayans, cam, plastik vb) gibi bazı faktörler kullanılan ürünlerin etkinliğini değiştirebilir. Su tutma 

gücü düşük yüzeylerde ürün karışımı daha ince damlacıklarla yüzeye tutunacak şekilde 

uygulanmalıdır.  

Kaynaklar 

1) http://www.who.int/whopes/Mosquito_Larvicides_Sept_2012.pdf  

2 ) whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_WHOPES_GCDPP_2003.5.pdf 
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ (*)  

  

Prof. Dr. Nurşen Başaran 

Hacettepe Universitesi, Eczacılık Fakültesi 

Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara 

 

 Besin maddelerinin üretimi, tüketimi, depolanmaları esnasında besinlere zarar veren 

mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, ayrıca bitkilerin büyümesini 

düzenlemek amacıylada kullanılabilen kimyasal yada biyolojik ürünlerin tümüne biyosidal 

ürünler yada kısaca pestisit adı verilmektedir. Pestisitler  kısaca; istenmeyen bitki ve hayvanların 

(pestlerin) öldürülmesinde  kullanılan kimyasal, fiziksel veya biyolojik ürünlerin tümü olarak da 

tanımlanabilirler. 

Pestisitler; kullanım alanları göz önüne alındığında aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler.  

1. İnsektisitler: Böcekleri öldürenler 

2. Rodendisitler: Kemiricileri öldürenler 

3. Fungusitler: Mantarları öldürenler 

4. Bakterisitler: Bakterileri öldürenler 

5. Mitisitler:  Keneleri öldürenler 

6. Larvasitler:  Larvaları öldürenler 

7. Nematositler:  Kurtları öldürenler 

8. Akarisitler:  Örümcekleri öldürenler 

9. Mollusitler:  Yumuşakçaları öldürenler 

10. Herbisitler:  Yabancı otları öldürenler 

İNSEKTİSİTLER 

Kimyasal yapılarına göre 3 grup altında incelenirler; 

1. Klorlu Hidrokarbon Yapısındaki İnsektisitler 

a. Diklorodifeniltrikloretan (DDT), aldrin, dieldrin, klordan vb. 

2. Asetilkolin Esteraz İnhibitörleri 

a. Organofosfatlı insektisitler: Malation, Paration, diazinon, dikorvos vb. 

b. Karbamat grubu insektisitler: Aldikarb, tiram vb. 

3. Piretroit Grubu İnsektisitler 

a. Sentetik piretroid insektisitler: Permetrin, sipermetrin, fluvalinat vb. 
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ORGANİK KLORLU (KLORLU HİDRAKARBON) YAPISINDAKİ İNSEKTİSİTLER 

 

Organik klorlu (klorlu hidrokarbon) pestisitler grubunda klorlu etan türevleri, klorlu 

siklodienler, klorlu siklohekzan ve klorlu benzen bileşikleri yer almaktadır. Kimyasal 

stabilitelerinin ve yağda çözünürlüklerinin yüksek, biyotransformasyon ve yıkımlanmalarının 

yavaş, uçuculuklarının az olması sebebiyle geçmişde çok fazla kullanılmış etkili insektisitlerdir. 

Diklorodifeniltrikloretan (DDT) başta olmak üzere bazı klorlu hidrokarbonlar, 1940-

1960’lı yıllarda tarım ve sağlık programlarında uzun süreli kalıcılıkları ve diğer bileşiklere 

kıyasla daha az akut toksisiteye sahip olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmışlardır.Ancak 

çevrede kalıcılıkları sonucu besin zincirine karışıp konsantre olduklarından günümüzde  

kullanımları  yasaklanmıştır.  

Klorluhidrokarbon yapısındaki insektisitlerden ilk sentezlenen DDT’dir. Toz, sıvı, 

ıslanabilir toz şeklindeki çeşitli formülasyonları insektisit olarak kullanılır. 1944-1960 yılları 

arasında malarya, tifüs gibi vektör hastalıklarının kontrolünde de geniş ölçüde kullanılmıştır. 

1943-1944 yılı kış aylarında İtalya’da, bit kontrolü için doğrudan insanlara uygulanmıştır. 

Amerika’da DDT kullanımı 1972’de yasaklanmıştır. Türkiye’de 1982’den sonra klorlu 

hidrokarbon pestisit etken maddelerinden sadece DDT, BHC (Benzen hekzaklorür), endosulfan, 

heptaklor ve toksafenin kısıtlı kullanımına izin verilmiştir. 1985 yılından sonra  klorlu 

hidrokarbon pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır.Kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünün 

yağ dokusunda, karaciğer, böbrekler, sinir sistemi gibi yağ içeriği yüksek diğer vücut dokularında 

birikip canlıların ölümüne yol açmışlardır. Ölümle sonuçlanmayan durumlarda da üreme 

sisteminde toksik etkiler meydana getirdikleri bildirilmiştir. Doğal hayatta yer alan canlılar ve 

deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda klorlu hidrokarbonların çok güçlü östrojenik ve enzim 

indükleyici özellikte olduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak doğurganlık ve üremeyi etkilediği 

gösterilmiştir. 

Periferal ve santral sinir sisteminin hücre membranında sodyum kanallarını açarak, 

membranda Na+/K+ akışını bozup hücrenin repolarizasyonunu yavaşlatarak oluştururlar. SSS’de 

yaygın doğrudan stimülasyona bağlı tonik-klonik konvülsiyon meydana getirirler. Sempatik 

hiperaktivite belirtilerini ve aşırı eksitasyonu depresyon izler.. 

 

AKUT TOKSİK ETKİ 

DDT’nin insanlar üzerindeki akut toksik etkisi azdır. Toz halinde iken sindirim yolundan 

çok az absorbe olur, deriden ise hemen hemen hiç absorbe olmaz. Alkol, kerozen, sıvı yağ, 

dimetilftalat gibi lipid çözücüler içinde uygulandığında deri yolu ile absorbsiyon hızlanır. Yağlı 

çözeltileri sindirim kanalından kolayca absorbe olur. İnsanlarda akut toksisitenin 70 kg’lık bir 

insan için 1 gramla başladığı ve öldürücü dozun ise 30 gram olduğu tahmin edilmektedir. 

Toksisitesi kerozen ile uygulandığında daha yüksektir (Minimum Letal Doz: 15 gram). Sudaki 

süspansiyonunun toksisitesi ise daha düşüktür. 

Dil, dudak ve yüz uyuşukluğu, uyarılara karşı aşırı duyarlılık, huzursuzluk, denge 

bozukluğu, tremor, tonik ve klonik konvülziyonlar, midriyazis şeklindedir. Semptomlar yüksek 

dozu takiben birkaç saat sonra ortaya çıkar. Ölüm 24-72 saat içinde kalp durması ve ventriküler 

fibrilasyon sonucu oluşur.  
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KRONİK TOKSİK ETKİ 

DDT kronik toksisite açısından önemlidir. Absorbsiyondan sonra organizmada başlıca 

yağ oranı yüksek dokularda (karaciğer, böbrekler, sinir sistemi, adipoz doku) birikir. Plazmadaki  

 

düzeyinin yağ dokusundakinin 1/280’i kadar olduğu gösterilmiştir.  Maruz kalma kesildiği 

zaman, yavaş olarak atılır. Biriken DDT’nin günde %1’inin atıldığı 

hesaplanmıştır.Absorbsiyondan sonra DDT karaciğerde DDE (1,1-bis (p-klorofenil)-2,2-

dikloroetilen), DDD (2,2-bis-(p-klorofenil)-1, 1-dikloroetan) ve DDA’ya (bisklorofenil asetik 

asit) metabolize olur.  DDT’nin başlıca sistemik etki yeri duyu ve motor sinir lifleri ile motor 

sinir korteksidir. Yüksek dozlarda, DDT’nin karaciğer nekrozu yaptığı; düşük dozlarda ise 

karaciğer büyümesine neden olduğu gözlenmiştir. İnhalasyon ile alınan DDT tozlarının 

akciğerlerde irritan etkisi görülmekle beraber, karaciğerdeki etkisi daha önemlidir. 

DDT’nin insan ve sıcak kanlılardaki toksisitesi, kronik maruz kalmayla daha çok önem 

taşır. Akut zehirlenme, daha çok kazaen olur ve sayıca da çok fazla değildir. Kronik maruziyet 

daha çok, çevre kirlenmesi sonucu DDT kalıntısı içeren besinlerin yenmesi ile oluşur. Böylece 

canlılarda yağ dokusunda biriken insektisit, zayıflama sırasında, kana geçerek toksik etkisini 

göstermektedir.İnsanlarda görülen başlıca kronik, toksisite belirtileri; adale zayıflığı, tremor, 

konvülziyondur. Ölüm anoreksi veya hepatik dejenerasyon sonucu oluşur. 

 

ASETİLKOLİN ESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ 

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİTLER  

(Geri dönüşümsüz asetilkolinesteraz inhibitörleri) 

 

Organik fosforlu insektisitlerin hepsi hidroliz olarak suda çözünebilen bileşiklere 

dönüşürler. Bu nedenle çevredeki kalıcılıkları klorlu hidrokarbon bileşiklerine göre çok azdır. 

Çevredeki yarılanma ömürleri nötral pH’da birkaç saat (diklorvos) ile birkaç hafta (paration) 

arasında değişir.Organik fosforluların diklorvos dışındakilerin uçuculuğu düşüktür. Ancak buna 

rağmen buharlaşarak atmosfere karışabilirler ve sonradan yağmur suları ile tekrar yeryüzüne 

dönebilirler. Organik fosforlu bileşiklerin topraktaki kalıcılığı, toprağın pH sı, nem, güneş 

ışığının şiddeti ve sıcaklık gibi kriterlere bağlıdır. Organik fosforlu bileşikler ekim alanlarındaki 

uygulamalardan sonra sızarak veya aşınan toprak ile birlikte sürüklenerek yer altı ve yerüstü 

sularına karışır. Yerüstü sularındaki konsantrasyonları  göllerden denizlere doğru gidildikçe 

azalır. Ekim alanlarındaki uygulamalardan sonra ekinler üzerinde kalan pestisit miktarı hava 

olaylarına ve aradan geçen süreye bağlıdır. Ancak oldukça hızlı parçalanabildiklerinden besin 

zincirine karışmazlar. 30 yılı aşkın bir süreden beri kullanılmalarına rağmen ekosistemde kronik 

etkiler meydana getirdiklerine ilişkin bir kanıt yoktur.  

Organik fosforlular lipofilik yapıda olduklarından inhalasyon veya gastrointestinal 

yoldan hızla absorblanırlar. Organik çözücü içinde hazırlanmış formulasyonlarının deriden 

absorbsiyonları hızlıdır. Organik fosforlular canlılarda başlıca yağ dokusu, karaciğer, böbrekler 

ve salgı bezleri olmak üzere tüm vücut dokularına dağılır. Ancak organizmada depolanıp 

biriktiklerine dair kanıt  yoktur. Dünya Sağlık Örgütü, organik fosforlu pestisitlerin memelilerde 

karsinojen olduğunu ispatlayacak delillerin olmadığını veya yetersiz olduğunu bildirmektedir.  
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Organik fosforlu bileşiklerin çoğu insektisit olarak kullanılmaktadır. Fosfor atomuna çifte 

bağ ile oksijen bağlı ise bunlara fosfatlar, sülfür bağlı ise bunlara da tiyofosfatlar denir. Fosfat 

grubu içerenler direkt etkili organik fosforlu insektisitler olmasına rağmen Tiyofosfat grubu  

içerenler indirekt etkili organik fosforlu insektisitlerdir. İndirekt etkili organik fosforlu 

insektisitlerin toksik etki gösterebilmeleri için canlı organizmasında mutlaka oksidasyona 

uğraması gereklidir.  

 

 

İndirekt etkili olanlar 

(Tiyofosfatlar) 

 

 

Direkt etkili olanlar 

(Fosfatlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

İndirekt etkili olanlar 

(Tiyofosfatlar) 

 Direkt etkili olanlar 

(Fosfatlar) 

 

 

 

Şekil 1: “Direkt” ve “İndirekt” etkili organik fosforlu insektisitlere ait örnekler 
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BÖCEK VE MEMELİLERDEKİ  METABOLİZMA 

Organik fosforlu insektisitlerin metabolizması böcek ve memelilerde aynı enzim sistemleri ile 

ancak farklı hızlarda gerçekleşir. İşte böcek ve memelilerde gözlenen metabolizma hızlarındaki 

farklılık, organik fosforlu insektisitlerin böceklerde insanlarda olduğundan daha toksik olmasının 

en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Aşağıdaki Şekil 3’de Tiyofosfat yapısında 

indirekt etkili bir organik fosforlu insektisit olan Malation’un böcek ve memeli organizmasındaki 

biyotransformasyonu görülmektedir. Görüldüğü gibi Malation böcek veya memeli 

organizmasına girdiğinde karışık fonksiyonlu oksidazlar (KFO) ile hızlı bir şekilde aktif formuna 

(Malaokson’a) oksitlenir. Malaokson ise böcek ve memelilerde karboksiesterazlarla inaktif 

hidroliz ürünlerine metabolize edilerek inaktif konjügasyon ürünleri halinde idrarla atılır. Ancak 

Malaokson’un (Malationun aktif formu) karboksiesterazlarla metabolize olması böceklerde 

oldukça yavaş olmasına karşın memelilerde hızlıdır. Sonuçta Malation’un aktif formu olan 

Malaokson’un memelilerde, böceklere oranla çok daha hızlı inaktif hidroliz ürünlerine 

metabolize olması Malation’un böceklerde daha toksik olmasına neden olmaktadır.  

 

 

Şekil 2: Malationun biyotransformasyonu 

 

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİTLERİN TOKSİK ETKİ MEKANİZMASI 

1. Asetilkolinesteraz Enziminin (AChE) irreversible inhibisyonu; 

İnsektisitlerle olan zehirlenmelerin çoğu organik fosforlu bileşiklerle meydana gelir. Bu 

zehirlenmelerin çoğu intihar amaçlı veya kaza ile meydana gelen  olaylardır. Ayrıca dermal yolla 

maruziyet sonrasında da mesleki zehirlenmeler rapor edilmiştir.  

Organik fosforlu insektisitler toksik etkilerini asetilkolinin (ACh) hidrolizinden sorumlu 

olan AChE’ı (irreversible) inhibe ederek gösterirler. AChE inhibisyonu sinaptik sinir uçlarında 

ACh birikmesi ile sonuçlanır. Sonuçta kolinerjik sinirlerin aşırı uyarılması ile zehirlenme 

belirtileri ortaya çıkar. Muskarinik reseptörlerde ACh birikimine bağlı olarak; 
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Salgıların aşırı artması, terleme, miyozis, bulantı, kusma, şiddetli ishal, idrar tutamama, 

bronkospazm, göğüste sıkışma, nefes darlığı, akciğer ödemi, aritmi gibi belirtiler meydana gelir. 

İskelet kaslarının motor sinir sonlarında asetilkolin birikimine bağlı olarak kaslarda seyirme, 

istem dışı hareketler ve güçsüzlük, ileri dönemde çizgili kas felci görülür.  

Talamus ve beyincik korteksinde belirgin AChE inhibisyonu nedeni ile konvülsiyonlar, 

konuşma güçlüğü, solunum ve dolaşım merkezlerinde depresyon ve koma görülebilir. 

Uzun süreli bir AChE inhibisyonu neticesinde uzayan nörotransmitter-reseptör 

etkileşmesi sonucunda kaslara aşırı derecede Ca+2 iyonu girişi nedeni ile kas nekrozu meydana 

gelebilir. Sonuçta kas güçsüzlüğü ve sinir kas felci meydana gelir. Ölüm genellikle 

bronkokonstrüksiyon ve sinir kas felcine bağlı solunum durmasından kaynaklanır. 

AChE ın % 50 oranında inhibe olması zehirlenmeye yol açar. İnhibisyonun % 80-90 lara 

ulaşması ise ölümle sonuçlanır. 

 

2. Organofosfatların indüklediği gecikmiş nöropati (OPIDN); 

Organik fosforlular nadiren de olsa merkezi ve periferal sinirlerin hasarına bağlı olarak 

nörotoksisiteye de neden olabilirler. Bu toksik etkinin organik fosforluların Nöropati Target 

Esteraz (NTE) enzimini de inhibe etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak 

ekstremitelerde zayıflık ve felç ile kendini göstermektedir. Nadiren görülen bu etkiler genelde 

şiddetli bir akut zehirlenmenin 14-28 gün ardından ortaya çıkmakta ve semptomları 1 ay ile 1 yıl 

arasında sürebilmektedir. Ancak bugüne kadar ölüme neden olduğu görülmemiştir. 

Organik Fosforlu İnsektisitlerle olan zehirlenmelerin tedavisinde antidot olarak başlıca; 

• Atropin ve  Pralidoksim (2-PAM) den faydalanılır. 

Tedavide Atropin Sülfat kullanılmasının amacı; 

Sinir uçlarında aşırı miktarda biriken asetilkolin miktarına bağlı olarak oluşan muskarinik 

etkileri antagonize etmektir. Farmakolojik olarak atropin, asetil kolinin oluşturduğu etkileri 

antagonize edeceğinden zehirlenme semptomlarında kısmi bir düzelme oluşturur. Ancak atropin 

hiçbir zaman fosforile AChE’ı reaktive etmez. Ancak buna rağmen atropin tedavisi çoğu zaman 

hayat kurtarıcıdır. 

Tedavide 2-PAM kullanılmasının amacı; 

Kolinesteraz enzimini reaktive etmek ve enzim yaşlanması işlemini yavaşlatmak. 

Solunum depresyonu ve şiddetli derecede kas zayıflığı ve kaslarda seğirme var ise Pralidoksim 

uygulanmalıdır. Erken uygulandığında (48 saat den önce) zehirlenmeye bağlı olarak görülen 

nikotinik ve muskarinik etkileri ortadan kaldırır. Zehirlenmeden birkaç gün sonraki 

uygulamalarda (fosforile durumdaki enzimden bir alkil grubunun kopması ile enzim eskimesi 

denilen hadise geçekleşmiş olabileceğinden) enzim reaktivasyonu mümkün olmayabilir. Bu 

nedenle zamanlama önemlidir. 

 

 

Şekil 3: Enzim Reaktivatörünün (2-PAM) İşleyişi 
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KARBAMAT GRUBU İNSEKTİSİTLER  

(Geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörleri) 

 

Pek çok karbamat bileşiği oda sıcaklığında buharlaşıp toprak ve su yüzeyinden havaya 

dağılabilir. Çözünürlüğü yüksek olduğundan sularda kolayca dağılır. Ancak sulu ortamlarda ışık 

absorblayarak çabuk parçalanırlar. Bu nedenle uzun süreli kontaminasyon meydana gelmez. 

Topraktaki hidrolizi; nem, adsorbsiyon, pH, sıcaklık, ışık mikroorganizma varlığı ve 

çeşitliliği ile orantılı olarak gerçekleşir. Bitkilerin lifli yüzeylerinden absorbe olmaz ancak 

köklerden kolayca absorbe olur ve bitkinin tüm bölümlerine yayılır. Bitkiler karbamatları başlıca 

aril hidroksilasyon, konjügasyon veya hidroliz ile detoksifiye ederler. 

İnsanlarda,,  karbamatlar deri, mukoza, solunum ve gastrointestinal yoldan 

absorblanabilirler. Dermal absorbsiyon içinde çözündüğü çözücüden etkilenir. Tüm doku ve 

organlara dağılır. Karaciğer ve Böbreklerdeki düzeyleri diğer dokulardan daha yüksektir. 

Karbamatlar hızlı metabolize olurlar. Karbamatların çoğunun hidrolizi (organik fosforlularda da 

olduğu gibi) memelilerde, bitki ve böceklere göre daha hızlıdır. Başlıca idrar, safra ve feçesle 

atılır. 

Toksik etkileri Organik fosforlu insektisitler gibidir. Ancak AChE inhibisyonu geri 

dönüşümlü ve daha kısa süreli olduğundan toksik etki şiddetei daha azdır. Organik fosforlular 

gibi gecikmiş nöropati oluşturduklarına dair bir bilgi yoktur.  

Hayvanlarda bazı karbamatların kanserojenik olmalarına rağmen insanlarda kanserojenik 

olduklarına dair yeterli delil bulunmamaktadır. 

 

Karbamat Grubu İnsektisitlerin Genel Yapısı 

Karbamat grubu insektisitler direkt etkili AChE inhibitörleridir. Ancak organik fosforlu 

insektisitlerin tersine bu inhibisyon geridönüşümlüdür (reversible). Bu nedenle toksik etki 

şiddetleri daha düşüktür.  

 

            Karbaril  Baygon (Propoksur)  

Şekil 4: Karbamat grubu insektisitlere 2 örnek 

Organik fosforlu insektisitlerde olduğu gibi toksik etkilerini asetilkolinin (ACh) 

hidrolizinden sorumlu olan AChE’ı inhibe ederek gösterirler. AChE inhibisyonu sinaptik sinir 

uçlarında ACh birikmesi ile sonuçlanır. Sonuçta kolinerjik sinirlerin aşırı uyarılması ile 

zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Organik fosforlulardan farklı olarak AChE inhibisyonu geri 

dönüşümlüdür (reversibl). Organik fosforlu insektisitlerde olduğu gibi tedavide atropin antidot 

olarak kullanılır. 
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 Ancak 2-PAM veya benzeri bir enzim reaktivatörünü antidot olarak kullanmanın bir 

faydası olmaz. Bazı durumlarda tehlikeli bile olabilir.vBu duruma dikkat edilmelidir. Diğer 

destekleyici tedavi prensipleri de organik fosforlu insektisitlerde olduğu gibidir. 

PİRETRİN GRUBU PESTİSİTLER 

Piretrinler insan ve pekçok memeli hayvana toksik olmayan , böcekler için son derece 

toksik olan ancak çabuk parçalanarak çevrede birikmedikleri için genellikle güvenli olarak kabul 

edilen pestisitlerdir. Evlerde sineklere , sivrisineklere ve hamam böceklerine , tarım alanlarında 

ise tahılları koruyucu olarak ve tahılların tozlanmasına karşı kırkkanatlı böceklere, tırtıl ve 

kurtlara karşı ve ağaç koruyucu olarak kullanılır. İnsanlarda uyuz tedavisinde de 

kullanılmışlardır. Sinek kovucu özellikleri de bulunmaktadır. 

Doğal piretrinler  Asteraceae familyasındaki Tanacetum cinerariifolium( 

Chrysanthemum cinerariifolium) (Kafkasya bitotu) , Tanacetum coccineum ( Pyrethrum roseum 

) (oltu otu veya pire otu ) , Chrysantheum marshali gibi bitkilerin çiceklerinde yaygın olarak 

bulunurlar.  

Bu tip bileşikler suda çözünmezler ancak alkol, petrol eteri, kerozen, karbon tetraklorür 

gibi organik çözeltilerde çözünürlükleri fazladır. Doğal piretrinlerin böceklere karşı kullanımı 

antik çağlara kadar uzanır. Doğal piretrinler pekçok uçucu yağın bileşimine girerler, Lavandula 

türlerindeki lavandulil asetat, santolinatrien,  örnek olarak gösterilebilir. Doğal piretrinlerin gün 

ışığında yarılanma ömürleri 10 dakikadan fazla değildir ve hemen hidroliz olurlar. Doğal 

piretrinlerin bazıları yapılarında piretrik asit taşırlar bu piretrinlerin genel olarak ‘ yere düşürme 

‘ etkisi az ancak daha stabil olmaları nedeniyle daha öldürücü etkileri vardır. Bazıları ise 

krizantemik asit taşırlar , bu grup doğal piretrinlerin de ‘yere düşürme ‘ etkileri daha fazladır 

ancak letal etkileri daha azdır zira bu gruptaki doğal piretrinlerin metil esterleri böceğin sinir 

sisteminde hızla parçalanarak etki göstererek böceği paralize ederler  (bioalletrin, sipermetrin 

permetrin gibi... ).    

Piretrinlerin toksisitelerinin az olması, değişik ve daha aktif pekçok sentetik piretroid 

yapımına yol açmıştır. Sentetik piretroidler yapıca piretrinlere benzeyen ama ışığa dayanıklılığı 

artırmak için kimyasal yapıya klor, brom ve siyanür grupları takılmış , 1950 yılından itibaren 

sentezi yapılmaya başlanmış ve 1980 lerde piyasaya sürülmüş bileşiklerdir. Güneş ışığında çok 

çabuk yıkılıp aktivitelerini kaybeden bu esterler doğal piretroidlerden daha etkili ve daha 

stabildir. 

Sentetik piretrinlerin dünyada tüketimi hızla artmaktadır . Sentetik piretrinlerin uygulama 

alanı doğal eşdeğerlerinden fazladır ( rezmetrin, fenotrin ve tetrametrin gibi... )  

Piretrinler böceğin sinir sisteminden kolayca penetre olarak uçmasını veya uzaklaşmasını 

engelleyerek etki eden temas zehirleridir. Bazı böceklerde enzimlerce hızla 

detoksifiyeedildiklerinden , enzimin etkisini geçiktirmek, letal dozu sağlamak ve ürünün 

etkinliğini artırmak için formülasyona organofosfatlar , karbamatlar ve etkiyi artırıcı diğer 

maddeler katılır. Piretrinler sinir sistemi zehiridir. Duyu organlarına, hareket kaslarının liflerine 

etkir, koordinasyon kaybına, hiperaktiviteye, paralize ve ardından ölüme neden olur. 

Piretrin grubu pestisitler bitkiler, mikroorganizmalar ve pekçok hayvan tarafından hızla 

metabolize edilip su ve toprakta hızla yıkılır .Suda hızla yıkılmalarına rağmen balıklara ve diğer 

su canlılarına son derece toksiktir.  Hava ve ve ışık ile temas parçalanmayı artırır. Hava, su ve 

toprakta kalıntı düzeyleri hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Besin zincirine karışmaları ve 

çeşitli türlerde birikimleri önemsiz miktarlardadır.   Piretrinlerin insana ve evcil hayvanlara olan 

akut toksik etkileri oral yolla önemsizdir. LD 50 yaklaşık 2g/kg dır.  
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 Piretrinler  gastrointestinal kanaldan tam absorbe olmazlar. Doku ve organlarda  az birikip 

vücutta etkin şekilde detoksifiye edildiklerinden insanlarda ve hayvanlarda kronik toksik etkileri 

yoktur.  Memelilerde bileşiğin yapısı ve metabolizma yolağının baskınlığına bağlı olarak 

oksidasyona ve hidrolize uğrarlar. Hızlı metabolize olmaları ve gastrointestinal yoldan tam 

absorplanmamaları nedeniyle akut toksisiteleri de düşüktür.   Inhalasyon ve dermal toksisite 

potansiyelleri düşüktür ancak deride irritasyon ve duyarlık  gibi alerjik reaksiyonlar 

oluşturabilirler. 

 

Piretrin grubu pestisitlerin toksik etkileri:  

Oral yol ile  alındıklarında toksisiteleri düşüktür, bulantı , kusma , karın ağrısı, baş 

dönmesi, istahsızlık, yorgunluk , göğüste sıkışma, bulanık görme, parestezi ve çarpıntı yaparlar. 

Yüksek dozda santral sinir sistemini uyararak aşırı heyecan, hiperapne, koordinasyon bozukluğu 

ve konvülsiyonlara neden olurlar.  

Şiddetli zehirlenmelerde konvulsif ataklar 30-120 saniyede bir tekrarlar; zehirlenmeden 

sonraki haftada günde 10-30 kez görülebilir ancak sıklık zamana bağlı olarak azalır ve 2-3 hafta 

içinde hasta iyileşir. 

İnsanlarda piretroit temasına bağlı en sık gözlenen etki temasdan birkaç saat sonra 

özellikle yüzde meydana gelen ve 12-18 saat sonra sona eren parestezidir. Bazı olgularda 

karıncalanma, burun akıntısı, gözlerde sulanma , kızarıkla birlikte şiddetli kaşıntı, yanma hissi 

bildirilmiştir. Piretroidler alerjik rinit, astım ve alerjik alveolit gibi alerjik reaksiyonlara da neden 

olabilmektedirler. Ancak insanlarda alerjik reaksiyonların dışında önemli toksik etkiler 

bilirilmemiştir.    

Son yıllarda bazı çalışmalarda piretroidlerin kronik temas sonucu insan ve hayvanlarda 

yarışmalı olarak androjen  reseptörlerini ve plazma seks hormon bağlayıcı globulini etkileyerek 

androjenik aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Çalışılan piretroidlerden sadece fenvalerat ve 

sumitrinin estrojenik aktiviteye sahip olabileceği  gösterilmiştir.  

Piretroidlerin hepatotoksisite potansiyeline sahip olabileceği ve karaciğer enzim 

düzeylerini değiştirebileceği  bildirilse de piretroidlerin mikrozomal enzim aktivitesine ilişkin 

çalışmalar az ve çelişkilidir. Sipermetrinin erkek ve dişi sıcanlarda doz ve zamana bağlı 

hepatotoksik etkiler gösterdiği ve dişi sıçanların bu etkilere daha duyarlı olduğu , permetrinin 

sıçanlarda mikrozomal enzim aktivitesini artırarak antipirinin yarı ömrünü azalttığı 

bildirilmesine rağmen çalışmalar yetersizdir. Piretroitlerin teratojenik ve karsinojenik etkilerine 

ilişkin kesin bir veri bulunmamaktadır. 

Piretroitlerle zehirlenmelerde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Özgül antidot 

bulunmamaktadır. Organofosfatlı insektisit zehirlenmesinde kullanılan atropin ve oksim 

bileşikleri piretroit zehirlenmelerinde kullanılmaz. 
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Dünya üzerinde fare ve sıçanlar, Antarktika kıtası dışındaki hemen her bölgede bulunur. 

Genelde yaşam yerini seçmede, yiyeceklere ulaşabilme durumunu göz önünde bulundurur. 

İnsanların yaşadıkları hemen her yerde bulunur ve onların besinlerine ortak olurlar. Yediği 

besinlerin yanında en az on katı kadarını kirleterek zarar verirler. Hastalık taşıyıcıdırlar. 

Kemiricilerin bulaştırdığı hastalıkların en korkuncu koyu renk kabarcıkla deride beliren ve siyah 

ölüm denilen veba hastalığıdır. İnsanlara veba hastalığı sıçan piresi tarafından kemiricilerden 

taşınmaktadır.  Kemiriciler gıda maddelerini kıl, dışkı ve idrarları ile kirleterek kullanılamaz hale 

getirirler. Kemiriciler ekili ve depolanmış ürünleri, kumaş ve inşaat malzemelerini tahrip ederler.  

Ayrıca elektrik, telefon, bilgisayar kablolarını, tahrip ederler.  Çevre şartlarına üstün bir uyum 

yeteneği gösterir. İnsanlarla birlikte bulunur ve çok hızlı üreme kabiliyetine sahiptir. Fare ve 

sıçanlar genelde gececidir (gece hareket ederler). Küçük gruplar halinde yaşar ve grup içerisinde 

belli kurallar hâkimdir. Yaşam kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır,  şüpheli herhangi bir yiyeceği 

tüketmeme eğilimindedir, bilmedikleri, yabancı barınaklara girmede ve yerleşmede tereddüt 

ederler.  Fare ve sıçanlar, en hızlı çoğalan canlı türlerindendir. İlkbahar ve sonbaharda üreme 

aktiviteleri artar. Fare ve sıçanların görme yeteneği azdır; buna karşılık koku alma tat ve denge 

için tırmanma, ip üzerinde yürüme gibi hareketleri kolayca yapabilirler. İnsanlarla birlikte 

yaşayan, yiyeceklerine ve kullandıkları malzemelere zarar veren üç tür fare ve sıçanlar 

mevcuttur. Bu türler;  Rattus rattus (siyah sıçan, çatı sıçanı), Rattus norvegicus (Norveç sıçanı, 

gemi sıçanı) Mus musculus (Ev faresi, fındık faresi) dir.  

 

Ev sıçanı (Rattus rattus  L.) 

 

     
 

 

 

Vücut 170-230 mm, kuyruk 200-250 mm arka ayak 35-40 mm. uzunluktadır. Sırt rengi koyu 

kahverenginden siyaha kadar, karın rengi kirli beyazdan koyu griye kadar değişir. Sırt ve  karın 

renklerini ayıran belirli bir yan çizgi bulunmaz. Vücut ağırlığı 120 - 175 gr’dır. 
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Göçmen sıçan (R. norvegicus  Berk.) 

 

                  
 

Vücut 200-260 mm, kuyruk 175-210 mm, arka ayak 40-45 mm uzunluktadır. Sırt rengi açıktan 

koyu kahverengine kadar değişir. Karın rengi beyazımsı açık gridir. Sırt ve karın renklerini ayıran 

belirli bir yan çizgi bulunmaz. Vücut ağırlığı 200 - 400 gr’dır. 

Ev faresi (Mus musculus  L.) 

 

              
 

Vücut 70-85 mm, kuyruk 75-90 mm, arka ayak 15-18 mm uzunluktadır. Sırtı açık veya koyu gri 

olup, karın rengi açık gri veya kirli beyazdır. Sırt ve karın renklerinin birbirinden ayıran belirli 

bir yan çizgi bulunmaz. Vücut ağırlığı 15-30 gr’ dır. 

Bu zararlılar genellikle geceleri faaliyet gösterirler, ancak çok aç kaldıklarında gündüzleri de 

görünürler. Ev sıçanı ve Göçmen sıçan yılda 2-7 doğum yapar ve her doğumda 5-14 yavru 

meydana getirirler. Gebelik süreleri 24 gün kadardır. Yavrular 45-50 günlük olduklarında 

çiftleşme ve yavru verme yeteneğine kavuşurlar. Ortalama 3-4 yıl yaşarlar. Ev faresi yılda 4-8 

doğum yapar ve her doğumda 6-12 yavru meydana getirir. Gebelik süresi 21 gündür. Yavrular 

30-40 günlük olduklarında çiftleşip yavru yapabilirler. Ortalama 2-4 yıl yaşarlar. 

Ambar fare ve sıçanları; depo ve ambarların karanlık, gizli köşelerinde yaptıkları yuvalar içinde 

barınırlar. Bazen toprak altında açtıkları galeri ve yuvaları da kullanılırlar. 

Entegre Mücadele 

Entegre Mücadele; zararlı türlerin populasyon dinamikleri çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, 

uygun olan bütün mücadele metodlarını ve tekniklerini (kültürel tedbirler, biyolojik, mekanik, 

fiziksel, biyoteknik vs) uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların popülâsyonlarını zarar seviyesi 

altında tutan bir zararlı yönetimi sistemidir.  

 

 



 

        
    
 
                              

218 

 

Entegre Mücadele 

Etkili 

Güvenli 

Ekonomik ve Uygulanabilir olmalıdır. 

Entegre Mücadele Stratejisinin Bileşenleri 

Denetleme ve izleme 

Tolerans düzeyi: Mücadele için harekete geçilecek seviye 

Uygulamalar: Fare zararını önlemek veya populasyonu azaltmak için 

Uygulamaların etkinliğinin belirlenmesi 

Entegre Mücadele Bileşenleri (inceleme ve gözlem): İnceleme yapmak için değişik alet ve 

malzemeler gerekir. 

Fener 

Mercek 

Cetvel , Plastik kap, cımbızlar, kurşunkalem, not defteri, izleme veya denetleme formları, 

tuzaklar,  

doğal düşmanlar iç ve dış mekanlarda türlerin teşhisi,  

Potansiyel sorunlu türler belirlenmeli (örneğin kedi ve köpek maması ve diğer evcil hayvan 

maması kemirgenler için yiyecek sağlayabilir)  

Entegre Mücadele Bileşenleri: Tolerans seviyesi 

Tolerans seviyesi halk sağlığı, ürünlerdeki zarar gibi durumlara göre değişmektedir. Müşteri 

isteklerine göre tolerans seviyesi belirlenmelidir. 

Entegre Mücadele  Bileşenleri: Mücadelede 

Eğitim 

Yasal durum 

Habitat modifikasyonu 

Biyolojik kontroller 

Mekanik kontroller 

Kimyasal mücadele 

Eğitim: Kemirgen biyolojisi ve davranışları hakkında müşteri bilgilendirilmelidir. 

Bilgilendirilecek kitlenin okuma alışkanlıkları gibi durumlara göre eğitim materyali 

kullanılmalıdır. 

Yasal Durum: Kemirgen mücadelesinin gerekliliği konusundaki yönetmelik ve standartlar 

hakkında müşteriye bilgi verilmelidir. Çevre Sağlığı, insan sağlığı, evcil hayvanlarda oluşacak 

zararlar gibi konularda hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme sağlanmalıdır. 

Habitat Modifikasyonu: 

Sanitasyon:  

Atık kutularının kemirgenlerin giriş çıkışına uygun olmaması 

Uzun süreli çöp depolamaları kesinlikle dışarıda olmalıdır. 

Çöp bidonları kapalı olmalı ve en az iki haftada bir yıkanmalıdır. 

Evcil hayvan yemlerini kemirgenlerden uzak tutmalısınız. 

Atıkları depolanması en fazla 1 hafta olmalıdır. 

Gıda maddeleri raflarda saklanmalı, paket aralıları çok sık olmalıdır. 

Pencere, kapı boşlukları filtreyle doldurulmalıdır. 

Havalandırma pencereleri ¼ lük çelik tellerle kapatılmalıdır. 

Kapı altlarındaki metal eşikler yerine, kapı altlarına plastik engelleyiciler takılmalıdır. 
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Kanalizasyon, su gider borularının tamir edilmesi ve girişlerinin ince çelik ızgara tel ile 

kapatılmalıdır. 

Bahçe bölümlerinde kemirgenlerin üreme ve yaşam alanları olabilecek yerleri kaldırılmalı veya 

yerleri sıksık değiştirilmelidir. 

Bahçedeki çimler düzenli olarak biçilmeli 

Kaplama malzemeleri kaldırılarak yerlerine çakıllı malzemeler döşenmelidir. 

Sarmaşıklar ve ağaçlar binalardan uzak tutulmalıdır. 

Mekanik Mücadele: 

Tuzaklar Canlı yakalama ve yapışkanlar olmak üzere iki kısımdır. Yapışkan tuzaklar profesyonel 

kullanım için önerilmemektedir. Ancak bazı durumlarda şeffaf naylonlara sürülen yapışkanlar 

başarılı olmaktadır. 

Canlı yakalamalar ilaç kullanımı uygun olmayan yerlerde kullanılmalı, yakalamadan sonraki 

öldürme problem olmaktadır. Bu kullanımda önemli olan tuzak içine yerleştirilecek yemlerdir. 

Yemler  

Norveç sıçanı için fıstık ezmesi, sosis parçaları,  taze elma dilimleri. 

Çatı fareleri fındık, kurutulmuş meyve, taze elma.üzüm, fıstık. 

Evin fareler için, pastırma ile karıştırılmış fıstık ezmesi,  kuru üzüm, çikolata. 

Kimyasal Mücadelede  

Antikoagulanlar 

Antikoagulanların 1930 yılında ABD de sığırlarda görülen thrombosis hastalığının tedavisinde 

kullanılması amaçlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında warfarinin tedavi edici özelliği bulunmuştur. 

Daha sonraki çalışmalarda rodentisit olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 

Antikoagulanların kullanılması kemirgen mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu başarıda; 

1-Antikoagulanların özel kokusunun olmaması 

2-Etkilerinin sonradan ortaya çıkması 

3-Düşük dozlarda kullanılması 

4-Spesifik antidotlarının olması, onları avantajlı kılan noktalardır. 

 

 

 

                  
 

 

Mücadele alanında fare ve sıçanların yemleme kutularına alışmalarını sağlamak için bir ön 

yemleme yapmak gereklidir. Ön yemleme süresi genellikle 4 gündür. Yemlerin daha önce 

yenilmesi halinde bu süre kısaltılabilir. Ön yemleme esnasında her beslenme noktasına 

konulacak yem miktarı 10 gr’dan fazla olmamalıdır. Yemlerin azlığı sıçan ve farelerin bu yeme 

karşı isteklerini artırır.  
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           Ön yemleme ve yem tercih denemesinin uygulaması ile aynı zamanda beslenme 

noktalarının kesin olarak saptanması, dolayısıyla zehirli yemin kısa sürede ve daha çok miktarda 

yenilmesi sağlanmış olur. Ambar fare ve sıçanlarının kimyasal mücadelesinde antikoagulant 

etkili rodentisitlerle hazırlanan zehirli yemler kullanılmalıdır. Zehirli yemler kullanılırken 

kesinlikle yem istasyonlarında uygulanmalı ve açıkta zehirli yem bırakılmamalıdır. Zehirli 

yemlerin özel kutular içinde verilmesi, karanlık ve gizli yerlerden hoşlanan fare ve sıçanların 

daha rahat ve daha çok beslenmelerine yardım eder. Her yemleme kutusuna konulacak zehirli 

yem miktarı 100 gr kadar olmalıdır. İçindeki zehirli yem kısa sürede tamamen yenildiği takdirde 

iki katı zehirli yem konulmalı, eksilenler eklenmeli ve kirlenenler değiştirilmelidir. İlaçlamaya 

zehirli yemin fare ve sıçanlar tarafından yenilmediği ana kadar devam edilmelidir.  

 

Not: Yazının hazırlanmasında Zirai Mücadele Teknik Talimatlarından yararlanılmıştır. 
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KENELERİN BİYOLOJİLERİ, BULAŞTIRDIKLARI HASTALIKLAR VE 

SAVAŞIM YÖNTEMLERİ  

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN  

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi,  

Biyoloji Bölümü 

 

Ektoparazit, kan emici artropodlar (eklembacaklılar) olup, dünyanın hemen hemen her 

bölgesinde yayılış gösterirler.  

Ülkemizde insanlar arasında sakırga, yavsı, kerni adlarıyla isimlendirililen ve dünyada 

yaklaşık olarak 900 kadar türü tespit edilen bu canlıların ülkemizde yaklaşık 32 türü tespit 

edilmiştir. 

Erginlerinde dört çift bacak bulunur ve bacak uçlarında çengeller vardır. Ön ayaklarının 

uçları dokunma ve koku alma için özelleşmiştir.  

Ormanlarda, yüksek boyda bitkilerin bulunduğu alanlarda bir hayvan geçtiği takdirde 

üzerine düşüp derisine yapışır ve etine hortumunu sokarak kanını emer. Hyalomma gibi bazı 

cinslerde konaklarını arar, bulur ve üzerine tırmanırlar.  

Dişi keneler yumurtalarını taş, toprak ve merada yaprakların altına, toplu ve birbirine 

yapışık şekilde bırakırlar.  

Yumurtlama süresi ve miktarı, dişi kenenin az veya çok kan emmesine ve diğer dış 

faktörlere bağlı olarak değişir. Her seferinde 25-30 olmak üzere, binlerce yumurta bırakabilirler.  

Dişiler kan emip doyunca normal büyüklüğünün 10 katı kadar genişleyebilir. Dişi 

keneler, erkeklerden daha fazla kan emerler.  

Hayatlarının her evresinde (larva-nimf-

ergin) kan emmek zorundadırlar.  

Dişilerde ovaryum ile barsak irtibat 

halindedir. Bu yüzden bazı keneler kan emerken 

parazitleri sindirim sisteminden ovaryumlarına 

geçirirler. Bu parazitler ovaryumdan yumurtaya 

geçerek, yumurtadan çıkan larvaları enfekte 

ederler. Bu larvalar kan emerken parazitleri de 

hayvanlara taşırlar.  

Keneler konakların tutunup ağız parçalarını deri içine sokarlar ve burada sabitlenip 

doyana kadar aynı yerden kan emerler. Argasidaeler çok kısa sürelerde çok miktarda kan emip 

doydukları halde, Ixodidae ailesindeki kenelerin doyması için birkaç gün ile birkaç hafta arasında 

süre gerekmektedir.  
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Ixodidae türleri, genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimleri arasında aktiftirler. Bunlar 

evcil hayvanların kulak kepçesi içinde ve dışında, boyun altında, karın, anal ve perianal bölgeler 

ile sırt ve kuyruk üzerinde bulunurlar.  

 

Kenelerin konak sayılarına göre kenelerin sınıflandırılması  

 

a-Bir konaklı kene: Merada yumurtadan çıkan larvalar konak hayvana hücum eder, ondan kan 

emip doyduktan sonra konak üzerinde gömlek değiştirip nimf olur. Aç nimf kan emip doydukyan 

sonra konak üzerinde gömlek değiştirir. Ortaya çıkan aç olgun kenenin erkek ve dişisi kan 

emdikten sonra çiftleşir, dişiler konak hayvanı terkedip toprağa düşer yumurtlar ve ölür. Yani 

larva-nimf ve olgun safhalar bir hayvanda geçer. Örneğin, Boophilus annulatus.  

b-İki konaklı kene: İki konaklı kenelerde, larva ve nimf dönemini bir konakta geçirir, nimfler 

kan emip doyduktan sonra konak hayvanı terk ederler. Meskende veya merada gömlek değiştirip 

aç olgun hale gelirler. Aç olgun keneler ikinci bir hayvana hücum ederek ondan kan emer, 

çiftleşir ve doyar. Daha sonra dişi kene toprağa düşer, yumurtlar ve ölür. Yani larva-nimf bir 

hayvanda, olgunu ise başka bir hayvanda geçer. Örneğin, Hyalomma türleri ve Rhipicephalus 

bursa.  
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c-Üç konaklı kene: Üç konaklı kenede larva bir hayvandan kan emip doyar ve toprağa düşer. 

Toprakta gömlek değiştirip aç nimf olur. Aç nimfler ikinci bir hayvana hücum ederler. Ondan 

kan emip doyduktan sonra toprağa düşerler ve gömlek değiştirip aç olgun kene haline gelirler. 

Aç olgun keneler üçüncü bir hayvana hücum eder, kan emer ve çiftleşirler. Doyduktan sonra 

dişiler konak hayvanı terk edip toprakta yumurtlar ve ölürler. Yani bu kene türleri, larva, nimf 

ve olgun dönemlerinde ayrı ayrı veya aynı hayvana 3 kez gelmek suretiyle kan emer, gömlek 

değiştirme dönemlerini ise toprakta geçirirler. Örneğin, Ixodes ricinus, Dermacentor 

marginatus ve Haemophysalis punctata.  

Kenelerin sağlık açısından önemleri 

 Hastalık yapıcı bakteri, virus, parazit, mantar taşıyabilirler.  

1) Lokal İrritasyon: Konaklarının derisine yangı oluşumuna neden olurlar. Kan emilen bölgede 

bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir. Kene eğer dikkatli çıkarılmazsa deri içerisinde kalan ağız 

parçaları daha ciddi ve yaygın bir yangı meydana getirir.  

2) Kenelerin vektörlüğünü yaptığı bazı önemli hastalıklar:  

A) Borreliosis (Lyme hastalığı): Hastalık etkeni Borrelia adlı bir mikroorganizmadır. 1975'te 

önce insanlarda ve 1980'lerin ortalarında evcil hayvanlarda teşhis edilmiştir. Hastalık etkeni 

bakteriler kenenin bağırsakları ve salya bezlerine yerleşir ve kan emme sırasında konakçıya 

bulaşır. Semptomları, ısırık noktasında 1-3 hafta sonra gelişen derideki kızarıklık, ateş ve lenf 

yumurtalarının şişmesi ile seyreden grip benzeri semptomlar Birkaç hafta veya ay sonra vücudun 

etkilenen yerlerinde ağrılı nevritis ve felçler meydana gelebilir. Köpekte belirgin semptomlar 

başlangıçta çevreye kayıtsızlık ve 40-41 oC ateş, daha sonra ise topallık, kas eklem ağrısı ver 

diğer sinirsel bozukluklardır. Almanya'da kenelerin 10% oranında Borrelia ile enfekte olduğu, 

bu oranın bazı bölgelerde 20% 'ye kadar çıktığı bildirilmiştir. 

 B) Babesiosis: Bir kan paraziti olan Babesia, ülkemizde yaygındır. Yoğun turist trafiği 

sayesinde hastalık orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine de giderek yayılmaktadır. Parazit alyuvarlar 

içinde çoğalır ve alyuvarları parçalar. Bulaşmasından 1-3 hafta sonra konakçıda ateş, giderek 

artan durgunluk, anemi, mukoza ve göz kapaklarında sarılık, dalak şişmesi ve kan işeme 

meydana gelir.  

 

 

3) Kene Felci: Kan emme davranışı sırasında deri içerisne enjekte edilen nörotoksinler sinirsel 

impuls geçişini bozar. Hastalık bulaşan köpeklerin arka bacaklarında ilerleyen bir felç ve nadir 

vakalarda solunum felcine bağlı ölüm meydana gelir. Kenelerin kısa sürede uzaklaştırılmaları ile 

semptomlar 24 saat içinde kaybolur.  

4) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi:  Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ülkemizde 

son 6-7 yılda ölümlere neden olması ile oldukça korkulan ve kenelere karşı yoğun bir mücadele 

çalışmasının yapılmasına neden olan bir hastalıktır. Dünyanın birçok ülkesinde rastlanılan bu 

hastalığa Türkiye'de 2002'de Tokat ilinde rastlanmıştır. Bu Türkiye'deki ilk bilinen epidemidir. 

Daha sonra 2003 ve 2004 yıllarında Türkiye'nin farklı illerinde sendroma rastlanmıştır. 

Ülkemizde 2011 yılına kadar 5318 vaka saptanmış, bunlardan 267’si hayatını kaybetmiştir.  
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Her yıl ortalama %5 oranında ölüme neden olan bu hastalık sebebiyle kenelere karşı yapılan 

mücadele çalışmaları özellikle yaz aylarında çok yoğun bir şekilde devam etmektedir (Tablo 1).  

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin bulaşmasında Hyalomma soyuna ait keneler daha büyük bir 

yere sahip olmakla birlikte, 30 kadar kene türünün bu hastalığı bulaştırabileceği bildirilmektedir. 

Bunların dışında hastalık tablosu Suudi Arabistan, birleşik Arap Emirlikleri, Umman da 

görülmüş, hastalık tablosu sebebiyle ölüm vakaları ortaya çıkmıştır. Örneğin, 1989-1990 

arasında Suudi Arabistan'daki Mekke Şehrinde tanımlanan 40 olgudan 12'si ölümle 

sonuçlanmıştır. 

KKKA’yı bulaştıran Hyalomma soyuna ait keneler genel olarak Nisan ve Ekim aylarında 

aktiftirler. Günümüzde hastalığın başlıca vektörlerinin Hyalomma marginatum marginatum, 

H.m.rufipes, H.anatolicum anatolicum, Dermocentor marginatus olduğu bilinmektedir. Ancak, 

Hyalomma türlerinin olmadığı bazı ülkelerde etkenin Ixodes ricinus, Dermacentor spp., 

Rhipicephalus spp. ve Boophilus annulatus gibi kenelerden izole edilmiş olması, diğer kenelerin 

de vektörlük potansiyelinin düŞünülmesi gerektiğini göstermektedir.  

H.a.anatolicum ve H.m.marginatum genellikle iki konutlu gelişim gösterirler. 

H.a.anatolicum’un, gerek larva ve nimfleri, gerekse erginleri genellikle evcil ruminantları 

(özellikle sığırları) tercih etmesine karşı, H.m.marginatumun’un genç gelişme dönemleri (larva 

ve nimf) çoğunlukla küçük hayvanları (tavşan, kirpi, kanatlılar, fare, yabani memeliler) ve az 

olarak da büyük memeliler ve insanı tercih etmekte, erginleri ise ağırlıklı olarak evcil memeliler 

(sığır, at, koyun, keçi, köpek) ve az olarak da küçük memeliler (tavşan, kirpi) ile insanı tercih 

etmektedir. Göç eden kuşlar bu kenenin bölgeler arasında yayılışından büyük ölçüde sorumludur.  

H.marginatum, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu, Kafkaslar ve Eski Sovyet 

Cumhuriye’lerini içine alan geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bu keneler Şubat ile Aralık ayları 

arasında hayvanlar üzerinde görülebilse de, erginler Mart-Ağustos, larva ve nimfler ise Haziran-

Kasım dönemlerinde aktif olarak kan emerler. Kışı, genellikle doymuş nimf veya aç erişkin 

şeklinde, ahırlardaki duvar çatlaklarında veya meralardaki (yarı-ormanlık alanlarda) kemirici 

yuvaları, toprak içinde veya ağaç kovuklarında geçirirler. Bu nedenle öncelikle konakçılar 

kenelerden uzak tutulmalı ve kenelerin kan emmeleri engellenmelidir.  

 

 

KENELERLE MÜCADELE  

Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan (hayvan barınakları, piknik 

amaçlı gidilen su kenarı, otlak şeklindeki yerler, çalı çırpı ve gür ot bulunan yerler, av alanları, 

orman vb.) kaçınılması gerekmektedir. Bulunulması durumunda, çıplak ayakla veya kısa 

giysilerle girilmemeli (lastik çizme giyilmeli veya pantolonların paçaları çorap içine alınmalı), 

vücut belirli aralıklarla kene yönünden aranmalı; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp 

öldürülmeli, yapışan keneler ise ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa 

sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır. 
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Kenelerin yaşam alanlarında yabani otların istenmeyen bitkilerin üremesini engellemek için 

herbisitler kullanılabilir. Ayrıca yabani otlarla mücadelede kontrollü arazi yakılması,  

arazinin sürülmesi, kuru yaprak tabakasının hatta orman örtüsünün ortadan kaldırılması önem 

arz etmektedir.  

Hayvan barınakları kenelerin yaşayamayacağı şekilde yapılmalı, çatlaklar tamir edilmeli 

ve badana yapılmalıdır. 

Gerek insanları gerekse hayvanları kene saldırılarından korumak için repellent (örneğin 

DEET) olarak bilinen böcek kaçıranlar cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek 

kullanılabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların baş veya bacaklarına uygulanabilir; ayrıca, bu 

maddelerin emdirildiği plâstik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir. 

2005 yılında Güney Afrika’da yapılan bir çalışmada % 19,5 oranında DEET içeren repellent 

solüsyonların 1-2 saat arasında keneleri uzak tuttuğu belirlenmiştir.  

Kenelerle mücadele genellikle konak hayvanların ve çevrenin düzenli aralıklarla akarisid 

ilaçlarla ilaçlanması esasına dayanmaktadır. Her ne kadar akarisid kullanımı gerekli isede bu 

yöntem oldukça zahmetli ve masraflıdır.  

Mücadelenin zorlukları 

1. Kenelerin yoğun biçimde tarım ve orman alanları içinde yayılmış olması, çevreye zarar 

vermeyecek düzeyde akarisid kullanımını gerektirmektedir.  

2. Akarisitlerin kenelerin konakları üzerinde tutundukları bölgelere ulaşabilmesi ancak konağın 

tüm vücudunun yıkanmasını gerektirmektedir. 

 3. Konak üzerinde bulunmadıkları süre içinde keneler akarisid ilaçların ulaşamayacağı yerlerde 

saklanmaktadır.  

4. Kenelerin yüksek orandaki üreme yeteneği (3000-7000 yumurta) ilaçlamaların düzenli bir 

sıklıkta yapılmasını gerektirmektedir.  

5. Kenelerin uygun olmayan çevre koşullarında çok uzun süreler boyunca canlı 

kalabilmektedirler. 

 6. Kenelerin konak seçiminde çok alternatifleri bulunmaktadır.  

7. Akarisit direncinin oluşması söz konusudur.  

Biyolojik kontrol  

1. Kenelerin doğal düşmanlarının ortama salınması üzerinde çalışmalar olsa da, çok pratik değeri 

yoktur.  

2. Metarhizium anisopliæ and Beauveria bassiana türü mantarların keneler üzerinde oldukça 

öldürücü etki gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak kontrol etkilerini en azından 1-2 haftada 

gösterirler.  

3. Feramon tuzakları kullanılabilmektedir. Bu türde tuzaklar Guanin, kısantin ve hematin gibi 

bileşikler içerirler. Afrika’da yapılan çalışmalarda özellikle yeşil alanlarda akarisit karışımı ile 

birlikte uygulandıklarında kenelerin tuzak etrafında toplandığı ve öldüğü rapor edilmiştir.  

Kendi kendine ilaçlama yöntemi: Bu yöntem özellikle yaban hayvanları üzerindeki keneleri de 

etkilediğinden oldukça umut vericidir. Hayvanların ilgisini çekecek çeşitli obejelerin (yemlik, 

içinde yem bulunan plastik boru, ilaçlı pamuk) üzerine uzun etkili akarisid salınımını sağlayan 

düzenekler kurularak hayvanların kendi kendilerini ilaçlaması sağlanmaktadır.  
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Mera, çayır, çırpı ve gür otların bulunduğu yerler gibi kenelerin yaşamasına müsait alanlarda, 

diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden, insektisit uygulamalarına başvurulabilir. Açık 

alanlarda yapılabilecek kene mücadelesi amacıyla; carbaryl ve propoxur, deltamethrin ve 

lambda-cyhalothrin, permethrin, pirimiphos-methyl içeren preparatlardan özellikle mikrokapsül 

formulasyona sahip olanları kullanılabilmektedir. Bu kimyasalları içeren formulasyonlarda 

sinerjitik etki gösteren maddeler kullanılabilir.  

Kenelerden korunmak için  

1. Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan (hayvan barınakları, piknik amaçlı 

gidilen su kenarı, otlak şeklindeki yerler, çalı çırpı ve gür ot bulunan yerler, av alanları, orman 

vb.) kaçınılması gerekmektedir. Bulunulması durumunda, çıplak ayakla veya kısa giysilerle 

girilmemeli (lastik çizme giyilmeli veya pantolonların paçaları çorap içine alınmalı), vücut belirli 

aralıklarla kene yönünden aranmalı; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, 

yapışan keneler ise ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola 

oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır.  

2. Kenelerin yaşam alanlarında yabani otların istenmeyen bitkilerin üremesini engellemek için 

herbisitler kullanılabilir. Ayrıca yabani otlarla mücadelede kontrollü arazi yakılması, arazinin 

sürülmesi, kuru yaprak tabakasının hatta orman örtüsünün ortadan kaldırılması önem arz 

etmektedir.  

3. Hayvan barınakları kenelerin yaşayamayacağı şekilde yapılmalı, çatlaklar tamir edilmeli ve 

badana yapılmalıdır. 

4. Gerek insanları gerekse hayvanları kene saldırılarından korumak için repellent (örneğin 

DEET) olarak bilinen böcek kaçıranlar cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek 

kullanılabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların baş veya bacaklarına uygulanabilir; ayrıca, bu 

maddelerin emdirildiği plâstik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir. 

2005 yılında Güney Afrika’da yapılan bir çalışmada % 19.5 oranında DEET içeren repellent 

solüsyonların 1-2 saat arasında keneleri uzak tuttuğu belirlenmiştir.  

5. Kenelerle mücadele genellikle konak hayvanların ve çevrenin düzenli aralıklarla akarisid 

ilaçlarla ilaçlanması esasına dayanmaktadır. Her ne kadar akarisid kullanımı gerekli isede bu 

yöntem oldukça zahmetli ve masraflıdır.  
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DİĞER HALK SAĞLIĞI ZARARLILARI 

Dr. Abdullah YILMAZ 

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü  

SIMULIIDLER 

Simuliidler; küçük, esmer, kalın vücutlu, kambur sırtlı Nematocerlerdir. Simuliumlar dışarıda 

yaşarlar (exophilic) ve dışarıda beslenirler (exophagic). Kanat uzunlukları 1,5-6 mm ve 

genellikle gündüzcü sineklerdir. Dişilerde tek tek elementlerden oluşmuş (ommatidia) olan 

gözler küçük ve antenlerin dorsalinde ayrı olarak yer almıştır. Erkeklerde ise gözler daha geniş 

ve antenlerin dorsalinde bitişiktirler. Antenler her iki cinste de aynıdır ve genellikle 11 

segmentlidirler. Palpler 5 segmentli olup kısa olan hortumdan oldukça uzundurlar. Kanatlar kısa, 

geniş, pulsuz, beneksiz ve parlaktır. Zayıf görünümlerine rağmen kanatlar oldukça güçlüdürler. 

Bu sayede uzak mesafelere uçma yeteneği kazanmışlardır (Şekil 1).  Durgun havalarda 100 

km’den fazla uçabilirler. Etkin uçuş alanları 18 kilometrelik çap içerisindedir. 

Karasineklerin pek çok türünün biyolojilerinde 

farklılıklar vardır. Simuliidlerin larva dağılımına 

etki eden en önemli etkenler mevsim, akıntı hızı, 

madde tipi ve su derinliğidir. Yumurtaları yaygın 

olarak 30-800 arasında, ortalama 200-300’lük 

gruplar halinde akan suların kenarlarına ya da direkt 

olarak suyun içine bırakırlar (Şekil 2).  

Şekil 1. Simulium ergini 

 

         
Şekil 2. Simulium türlerinde hayat siklusu, 1: Ergin sinek; 2: Yumurtlama; 3: Larva; 4: Pupa; 5: 

Pupadan çıkış 
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Yumurtalar, önce krem-beyaz, sonra siyaha yakın bir renge dönüşürler. 100-400 µm 

uzunluğunda ve oval-üç köşelidir. Yüzeyleri düzdür.  Sonbaharın sonlarında bırakılan 

yumurtalardan takip eden baharda su sıcaklığı 

yükselene kadar larva çıkışı olmaz. Simuliid 

yumurtaları kuruluğa karşı hassastırlar (Şekil 

3). 

Yumurtalar, larva üretmek için açılırlar. Hava 

sıcaklığı 20-22oC iken 4-5 günde yumurtadan 

larva çıkar. Larva kuyruk emicisi ile taş, 

kütük veya su bitkileri gibi herhangi bir 

objeye tutunur ve ipeksi ipliği ile ıslanmaktan 

korunur. Larva, kendi yaşamını sürdürüp 

yerleşebileceği bir yer bulur ve orayı ipek bir 

ağ ile (zarla) örmeye devam eder. Aynı 

zamanda larvalar maddelere tutunmak için bol miktarda protein yapıştırıcı da üretirler. Larvalar 

su yüzeyine yakın kalırlar. Hızlı akımın olduğu çok büyük nehirlerde larvalar birkaç metre 

derinlikte bulunabilirler.  

 

Şekil 3. Simulium yumurtaları  

Larvalar bir çift basit göz, sklerozite başı ve kum saati gibi uzamış vücuda sahiptir. Vücutları 

90o-180o bükülme hareketi yapar. Baş kısmında yelpaze taşımaktadır. Larvalar genellikle 10-100 

µm büyüklüğündeki organik besinlerle (mikroorganizmalar, Örn: Bakteriler) beslenirler.  Bunlar 

su akımının hızlandığı yerlerde boldur (Şekil 4).  

 

           
 

Şekil 4.Simulium larvaları 

Son larva döneminden sonraki gelişim evresidir. Pupanın başı ve toraksı tek bir parça halinde 

yani sefalotoraks içinde birleşmiştir ve segmentli bir karın bulunmaktadır. Toraks, dikenleri ve 

koza iplikleri ile ilgili kancaları oluşturur ve pupa yerinde kalır. Sefalotoraks kozanın akım 

yönüne doğru yer değiştiren bir çift uzamış dallara ayrılmış solungaçlar taşır.  
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Beslenmeyen pupa, içinde erişkin geliştiğinden gitgide kararır. Pupa kabukları dağıldığında 

erişkin hava akımıyla sürüklenir ve hemen uçmaya başlar (Şekil 10). Pupadan ergin sineklerin 

çıkması, genellikle ve çoğunlukla ışık ve ısıya bağlı olarak gündüz olmaktadır. Pupadan 

erginlerin çıkışı, hava sıcaklığı 24-28 oC aralığında ve su sıcaklığı en düşük 8 oC iken olmakta 

ve 9.00-12.00 saatleri arasında pik seviyeye ulaşmaktadır (Şekil 5). 

           
Şekil 5. Simulium pupa ve ergini 

Ergin sinekler üreme yerlerinde birbirlerine yaklaşırlar ve çiftleşme yerde şekillenir. Erkek 

simulidler dişileri 50 cm’den tanıyabilir ve çiftleşmek için onlara yönelirler. Döllenen dişi 

simulid 30-800 adet yumurta bırakabilir. Döllenmiş dişiler sürü halinde gün batımı ve karanlığın 

başladığı zaman aralığındaki kısa sürede yumurtalarını akışkan olan su üzerindeki otlara 

bırakırlar. Bazı türler cm2’ye 2000-3000 yumurta bırakırlar. Simuliidler sadece hızlı akan 

sularda, barajlardan bırakılan sularda ve dağlardan nehirlere akan su kesimlerinde 

üremektedirler. Simulium spp. dişileri gündüzleri konaklarından kan emmek için saldırırlar. Bazı 

türler, vücudun burun, kulak ve göz gibi organlarına girmek isterler. Bu özellikleri insanları ve 

evcil hayvanları rahatsız eder. Erkekleri ise bitki özütü ile beslenirler. Dişi simulidlerin çoğu 

yumurtaların gelişimi için kan emmeye ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla insan ve birçok memeliden 

kan emebilirler. Erkekler ise bitki nektarı ile beslenirler. Bu sinekler özellikle gündüz 9.00 - 17.00 

saatleri arasında maksimum aktivite gösterirler. Kan emen dişilerin ömrü 30 güne kadar uzarken 

bitki özütü ile beslenen erkekler ortalama 10 gün yaşarlar. Simuliidler kan emerek zarar 

vermeleri yanında, pek çok patojeni de naklederler. Bu şekilde patojenlere vektörlük yapmaları 

medikal ve veteriner önemlerini daha da artırmaktadır. Bu sinekler insan ve hayvanların ağız, 

burun delikleri, gözleri, kulakları başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerime saldırarak 

rahatsızlık verirler  

 

 

 

Şekil 6. İnsanlara ve hayvanlara saldıran Simuliidler 
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Çok az ses çıkarırlar ancak, aydınlanmış ortamlarda derhal derinin üzerine konarak kan emerler 

(Şekil 7). Genellikle çok sayıda ortaya çıkarlar, kümes hayvanları ve diğer çiftlik hayvanlarına 

sürüler halinde saldırarak hayvanların solunum yollarını tıkayarak ve/veya toksinleri 

(similotoksikozis) ile ölümlere sebebiyet verebilirler. Bu sineklerin sokmaları oldukça irritatiftir. 

Vücudun açıkta kalan bölümlerini, özellikle yüz ve boyun bölgelerini sokarlar. Simulid 

karasinekler tarafından insanlara nakledilen en önemli parazitler Onchocerca volvulus ve 

Mansonella ozzardi türü nematodlardır. Bu türler, dünyanın Afrotropikal ve Netropikal 

bölgelerinde yaklaşık 17 milyon insanın yakalandığı “onchocerciasis veya nehir körlüğü” olarak 

bilinen hastalıktan sorumludurlar. Tıbbi önemlerinin yanında, Simuliidler akarsu ekolojisinin 

temelini oluştururlar. Zira bu sineklerin aquatik gelişim evreleri (larva) bulundukları sudaki 

çözünmeyen organik maddelerin filtrasyonunu sağlayarak besin zincirinde suyun içilebilir hale 

gelmesinde katkıda bulunurlar. Karasinekler, temiz su kaynaklarının çevre kirliliğine karşı 

düzenli kontrollerinde de çok önemlidirler. Çünkü aquatik gelişim evreleri nehirler gibi temiz su 

yataklarının organik ve inorganik kontaminantlara (örn.,  şeker fabrikası atıkları,  çiftliklerden 

gelen hayvansal atıklar,  tarıma açık ekilip biçilen alanlardan çevreye yayılan zirai mücadele ilacı 

insektisitler ve gübreler) karşı oldukça duyarlıdırlar.  

 
Şekil 7. Simuliid saldırısından korunmaya çalışan insanlar ve  İnsanlardan kan emen Simulium 

 

Simulium Türleri İle Mücadele 

Simuliid sinekler Insekta sınıfında mücadelesi en zor olan arthropodlardandır. Bu sineklere karşı 

dünyanın çeşitli bölgelerinde mücadele programları uygulanmıştır. Özellikle sınır aşan 

nehirlerde, ülkeler arası işbirliği ile kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Bu mücadelelerde Dünya 

Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından izin verilen larvicid etkili Bacillus thuringiensis var.  

 

israelensis (Bti) kullanılmaktadır. Kanadada ,Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, 

Hindistan, Türkiye ve Afrika kıtasının birçok bölümünde Simiulidae mücadelesinde Bti 

sistematik şekilde kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Simulium türleri ile mücadelede 

öncelikli olarak akan su içerisinden temiz bitki örnekleri, temiz cam, taş, odun, parçalarında 

Simulium larva ve pupaları aranmalıdır. Toplanan örneklerin alındığı alanlar kaydedilmelidir. 

Simuliumların yaşam alanlarının bulunduğu suların kesilmesi mümkün ise su debisinin 

azaltılarak veya tamamen kurutularak açıkta kalan larvaların ölmesi sağlanır. Bu imkanların 

bulunmadığı alanlarda larvalara karşı Bti kullanılarak populasyonun azaltılmasına çalışılır.  
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Şu unutulmamalıdır ki erginlere karşı uygulanan kimyasal mücadele kesinlikle sonuç 

vermeyecektir. Bu durum ekonomik ve çevre sağlığı açısından büyük kayıptır. Su içerisinden 

alınan larva örneklerinin %90 ına yakını 4-5-6. dönem larva olduğu zaman Bti uygulaması 

yapılmalıdır. Bti uygulamadan önce uygulama yapılacak suyun debisi ölçülmelidir. Ölçülen 

debiye göre larvasitin üzerindeki etikette tavsiye edilen en alt dozdan başlayarak denemeler 

yapılmalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra akar su sisteminin çeşidine göre (dere, Irmak vs.) belirli 

aralıklarla ilaç uygulama noktasından suyun akış yönüne doğru ölü ve canlı larva sayımı 

yapılmalıdır. Larva ölüm oranının en az %70 e kadar düştüğü nokta larvasitin etkinlik mesafesi 

olarak alınmalıdır. Uygulamadan sonra en az haftalık periyotlarla su içerisindeki larva gelişimi 

takip edilerek  larva örneklerinin %90 ına yakını 4-5-6. dönem larva olduğu zaman ikinci ilaç 

uygulaması yapılmalıdır (Şekil 8-9). 
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HETEROPTERA YATAK TA HTAKURULARI (CİMİCİDAE) 

Tahta kurusu (Cimex lectularius) 

 

Memelilerden kan emerler, geceleyin yalnız kan emmek 

amacıyla konukçularına gelirler, diğer zamanlar karanlık 

yerlerde saklanırlar. Vücut büyüklükleri beslenme durumuna 

bağlı olarak 3–6 mm, üstten basık, oval yapılıdırlar. 

İnsanların bulundukları her yerde bulunurlar. Kokularıyla 

tanınabilirler (Viski kokusu) çünkü koku bezlerinin açıklığı 

kapatılmadığından salgı sürekli akmaktadır. Genellikle 

beslenmede ince damarları seçerler, beslenme sırasında 

konukçu hissetmez beslendikten sonra kaşıntı başlamaktadır. Bir defa beslendiklerinde, kan, 

bağırsaklarında uzun süre kalır ve ihtiyaç duydukları anda kullanırlar. Emecek insan 

bulamadıkları zaman her çeşit hayvana saldırabilirler. Nimfler 6 aydan, erginler 1 yıldan fazla 

açlığa dayanabilirler. Chagas, Kala-Azar,Tekrarlayan Humma,Yersinia, Cüzzam, Antrax, 

Paratifo,Tularemi hastalıklarını bulaştırırlar.  

Yumurtalarını küçük gruplar halinde bırakırlar, beş 

nimf dönemi geçirerek 6–8 haftada ergin olurlar. 

Yaşamları 1 yıldan fazla sürer. Birinci dönem nimf 1 

mm.den biraz daha uzundur. Her nimf döneminde, 

dönem değiştirmesi için kan emmeye ihtiyaç duyarlar. 

Değişik tipteki pülverizatörler ile kalıcı insektisit 

uygulaması yapılabilir.  Özellikle mikrokapsül 

formülasyonların uzun süreli kalıcı etkisi 

bulunmaktadır. Duvarlar ve tabanlar için 25–50 m2 ye 

1 liter sıvı uygulanması DSÖ tarafından tavsiye 

edilmektedir. Tahtakuruları ile mücadelede bazen tek 

uygulama yeterli olmayabilir, bu durumlarda ilaçlama 

tekrar edilmelidir. 
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Bitler (Phthiraptera) 

Vücud biti (Pediculus humanus) 

 
İnsanın en önemli asalaklarından biridir. Baş, elbise ve kasık bitini içermektedir.  Ergin 

bir bit 1 kg ağırlığı ezilmeden taşımaktadır. Daha fazla basınçta kitin vücut örtüleri çıt diye bir 

ses çıkararak yırtılır.  Dinlenme sırasında delici hortum kafa içerisinde bulunan bir yarığın 

içerisine tamamen gizlenir. Ergin dişiler bir mm oval yumurtalar bırakırlar. Yumurtaları tek tek 

saç tellerine bırakırlar. 6-8 gün sonra ilk yavru çıkar. 3 gömlek değiştirerek 18-20 gün sonra 

çitleşecek duruma gelirler. Boyları 2.5-3 mm dir. Bitlerin insanlarda kaşıntı ve allerjik 

reaksiyonlar neden olmaları yanında en önemli zararı hastalık taşımalarıdır. Aşırı bitlenmelerde 

bir insanda 16000–20000 bit bulunabilir. Bunlar günde ortalama 50 cm küp kan emebilirler. 

Bit mücadelesinde genel temizlik ve elbise ilaçlaması önemlidir. Elbise ilaçlamasında 

insan sağlığına zarar vermeyen insektisitlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca 

elbiseler 70 C kaynatılması halinde bitler ölmektedir. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı şampuanların 

kullanılması mücadelede önemli yer tutmaktadır. 

Pireler (Siphonaptera) 

Hakkında birçok maniler atasözleri bulunan pireler insanlar ve 

birçok sıcakkanlı hayvan üzerinde asalak olarak yaşamaktadırlar. 

Ancak günümüzde çağdaş yapıların, elektrik süpürgelerinin 

yaygılaşmasıyla populasyonlarında önemli derecede azalma 

meydana gelmiştir. Yalnız bir tür ( Pulex irritans) insanlarda 

asalaktır. Diğerleri diğer sıcakkanlılardadır. Pireler sıçrama 

yetenekleri ile tanınırlar bir pire 30cm yükseklik ve 50 cm uzaklığa 

sıçrayabilir. Erginleri 0.8–8 mm boyunda, yanlarda kuvvetli olarak basılmış, siyah veya 

kahverengi tonlarda, deri kitinleşmiştir. Ağız parçaları diğer kan emiciler gibi sokucu emici ağız 

parçalarından oluşmuştur. Bir pire 3,5 saat kadar kan emmektedir.  

1.İnsanda kaşıntı meydana getirir. 

2.Veba, Tularaemia, Brusellozis vb. birçok hastalığın insanlara bulaşmasına neden olurlar. 

Siphonaptera takımında 4 alttakıma ve 18 familyaya bağlı 2000 tür ve 550 alt türü bulunmaktadır.   
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Ülkemizde 1995 yılı itibariyle tespit edilmiş 24 pire türü 

bulunmaktadır.  Dişiler ancak kan emdikten sonra 

yumurta geliştirmeye başlarlar. Bırakılan yumurtalardan 

4-5 gün sonra larvalar çıkar, Larvalar erginlerin dışlıları 

ile beslenirler. Döl süreleri hava ve besin durumuna göre 

15 gün ila 1 yıl arasında değişir. 

Mücadelesi: Genel olarak yerleşim yerlerinin iç ve dış 

kısımları püskürtme yoluyla ilaçlanır. İç kısımların 

ilaçlamasında; halı altları, uyuma yerleri ve yataklar, 

hayvanların yattığı yerler, tabandaki yarık ve çatlaklar 

ilaçlanmalıdır. Methoprene (%0.1) ve Pyriproxfen 

(%0.01)  oranında kullanılması larva halindeki pirelerin 

ergin olmasını engeller. Sık sık evinizi elektrik süpürgesi ile temizleyin. Zeminde hiçbir yeri 

atlamayın, duvardan duvara halı, parke veya ne olursa olsun, koltukların, masaların, yatakların 

altını her yeri temizleyin, Elektrikli süpürge torbalarını dışarıdaki, kısa süre sonra boşaltılacak 

bir çöp kutusuna atın. Torba henüz tam dolmadığından onu atmazsanız ya da torbayı evin 

içindeki bir çöp kutusuna atarsanız, pireler çıkarak tekrar dönebilir. 

 

 

Gümüş Böceği L. (Lepisma  saccharina) 

 

Vücut 7-10  mm. Erginin üst kısmı gümüş 

renkte pulcuklarla kaplıdır. Yumurtadan 

yeni çıkmış yavrular beyaz renktedir.Bir dişi 

100 kadar yumurta bırakır, hayat devresi  bir 

yılda tamamlanır, erginler 2-3 yıl yaşar. Un fabrikaları ve depoları, kütüphane, ev ve kağıt 

depolarında sık rastlanan böceklerdendir. Nemli sıcak ve loş yerleri sever , şekerli,unlu 

maddelerle, kağıt ve kağıt ürünleriyle beslenirler. Pamuk, naylon, kitap ciltleri, duvar kağıtları, 

nişastalı materyallerle beslenirler. 

Raflar, Dolapların arka kısımları, Su borusu geçen yerler, klozet, kapı ve pencere çevresi, 

kağıt materyal bulunan odalar özellikle ilaçlanmalıdır. 
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Örümcekler (Arachnida) 

Ev içerisinde köşelerde ve sundurmalarda göz zevkini 

bozan ağlar örerler, örümcek ağlarının şekilleri türlere 

göre değişir.Bazı zehirli türler dışında bir zararı yoktur. 

Latrodectus mactans (Kara dul örümceği)zehirli 

türdür. Örümcek ağları sürekli temizlenmeli, ayrıca 

mayıs ayına kadar yapılacak birkaç ilaçlama ile 

popülasyon önemli ölçüde düşürülebilir 

 

 

 

 

 

Kulağa kaçanlar (Dermaptera) 

 Forficula spp 

 

Genelde nemli ve yağmurlu zamanlarda evlere akın ederler. 

Bilinenin aksine zararsızdırlar. 

Ev duvarlarındaki çatlak ve yarıklardan, yürüme yolları ve 

garajdan, etraftaki sarmaşık tipi bitkilerden içeri girmektedir. 

Ev etrafındaki bitki atıkları, taş yığınları gibi rutubet 

oluşturacak alanlar imha edilmelidir. 
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TESPİH BÖCEKLERİ (ARMADİLLO OFFİCİNALİS, ARMADİLLİDAE: İSOPODA) 

 

Bodrumlarda ağaç kabukları altıda rutubetli yerlerde yaşar, 

kendisini küre şekline getirebilir. Uzunluğu 2 cm kadardır. 

 

 

 

 

 

 

Akrepler (Scorpionidea) 

Kıskaçları ve uzun kuyruklarıyla 

kolaylıkla tanına bilirler. Akrepler kızdırıldığı 

zaman zehirli iğnelerini insanlara batırırlar. 

Akrepler geceleri hareket eder gündüzleri ise 

taşların altında, ağaç kovuklarında, molozlarda, 

tavan aralarında ve evlerin alt kısımlarında 

saklanır. Akrepler böcek, örümcek, kırkayak ve 

kara tespih böcekleriyle beslenirler. Çoğunlukla 

karnivordur, pek azı  bitki öz suyu ile beslenirler. 

Bazılarının bir yıl kadar açlığa dayandıkları tespit 

edilmiştir. Kurak yerlerde ve özellikle sıcak 

bölgelerde bulunurlar. Bir çoğu toprakta derinlere  

 

 

 

iner ve yuva yaparlar. Vücutları oransal olarak büyük olmalarına rağmen yassı yapılarından 

dolayı dar aralıklardan geçebilirler.  

 

Akrepler yumurtlamaz, bunun yerine canlı yavrular doğururlar; yavru, doğumdan sonra bir süre 

annenin sırtında taşınır. 

Mücadelede saklandığı alanların yok edilmesi büyük önem taşır. Pestisitlerin akreplerin 

saklandığı klozetler, boru giriş yerleri, tavan araları, bodrum katları gibi yerler, dışarıda taş 

yığınları, odunluklar ilaçlanmalıdır. Ayrıca akrep sokmalarından korunmak için yatarken  

tavandan düşmelere karşı  cibinlik kullanılabilir. 
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YABAN ARILARI (HYMENOPTERA:VESPİDAE) 

 

Yaban arıları ısırmaları ve insanlarda allerjik 

reaksiyonlara neden olarak zarar verirler. Yaban arıları 

ağaç dallarında ve fundalıklarda binaların tavan 

aralarında veya yeraltında yuva yaparlar. 

Yaban arıları ile mücadelede bu hayvanları çekici 

yiyeceklerin ve su birikintilerinin ortadan kaldırılması 

önemlidir. Mekanik olarak tuzaklar içerisine çekici 

yemler konularak arıların buraya girmesi sağlanır ve 

girdikleri zaman çıkamazlar. Kimyasal mücadelede 

yuvaları direk ilaçlanır. İlaçlamanın; yaban arılarının 

içeride bulunduğu zaman yapılması çok önemlidir. 

 

Karıncalar (Hymenoptera:Formicidae) 

 
 

Sosyal yaşayan, yapıları ve görevleri ile farklı sınıflardan topluluk oluştururlar. En kalabalık olan 

sınıf işçi kısmıdır. İşçilerin eşeysel organları körelmiştir. Besin sağlama, yuva yapma, savunma 

ve yavru bakımı gibi işlevleri yerine getirirler. Kraliçe nin ise eşeysel organları oldukça 

gelişmiştir. Sadece yumurta bırakırlar. Çiftleşme döneminde kanatlı olmaları ile işçilerden 

ayrılırlar. Bazıları 15-20 yıl yaşamaktadırlar.  

Erkekler; işçi ve kraliçeden belirgin olarak ince yapılı olmaları ile ayrılır. Kanatlarını atmazlar, 

çiftleşmeden hemen sonra yuvadan uzaklaşan erkekler birkaç gün içerisinde ölürler. Kraliçe ilk 

yumurtalarını martta bırakmaya başlar ve ilk yumurtalardan kanatlı eşeysel bireyler oluşur. 

Mayısta çiftleşme uçuşuna çıkarlar. Daha sonraki yumurtalardan işçiler oluşur. Eylülde yumurta 

bırakma durur. 
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 Birçok tür besin depo eder ve özellikle tahıl tanelerini yuvalarına taşırlar. Evlerde istenmeyen 

görüntüler oluşturdukları için mücadele yapılmaktadır. Mücadelede yuvalarının tahrip edilmesi, 

kraliçenin bulunması ve elimine edilmesidir. Karıncalar kış süresince görüldükleri takdirde, iç 

mekanlarda yuva yaptıklarını düşünülmelidir. Yazın dış mekanlarda yuva yapmayı tercih ederler. 

Kimyasal olarak; halk sağlığı alanında kullanılan Sağlık Bakanlığından ruhsatlı insektisitlerin 

kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
    
 
                              

240 

 

 

AKUT ZEHİRLENMELERDE  İLK YARDIM, ANTİDOTLAR, TAŞIMA  

TEKNİKLERİ  

Dr. Galip ŞEF 

Konya Sağlık Müdürlüğü 

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi 

 

 

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 

 

 

İlkyardım nedir? 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı 

ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız 

uygulamalardır. 

 

Acil tedavi nedir? 

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi 

müdahalelerdir. 

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? 

İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. 

Koruma: 

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli 

işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. 

Bildirme: 

Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli 

yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon 

iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 
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112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir? 

 Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı, 

 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli, 

 Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen 

bir yerin adı verilmeli, 

 Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli, 

 Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı, 

 Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli, 

 Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli, 

 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon 

kapatılmamalıdır. 

Hayat kurtarma zinciri nedir? 

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve 

ilkyardımcının görevi değildir. 

1.Halka - Sağlık kuruluşuna haber verilmesi 

2.Halka - Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması 

3.Halka - Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması 

4.Halka - Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. 

 

İlkyardımın ABC si nedir? 

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir: 

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi 

B. Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset) 

C. Dolaşımın değerlendirilmesi  
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TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 
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Solunum ve kalp durması nedir? 

Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı 

olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp 

durması meydana gelir. 

Kalp durması: Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa 

sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. 

Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap 

vermemesi kalp durmasının belirtisidir. 

Temel Yaşam Desteği nedir? 

Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi 

durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten 

kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir. 

  

YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN 

BİRLİKTE UYGULANMASI 

 

1- Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 

2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup   “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer 

bilinci yok ise: 

3- Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;   

4- Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır, 

5- Hasta/yaralının yanına diz çökülür, 

6- Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır, 

7- Hasta/yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır, 

8- Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin 

üzerine yerleştirilir, 

9- Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak 

baş geriye doğru itilir; hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir, 
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10- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile 

kontrol edilir:  

 Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır, 

 Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine 

hafifçe yerleştirilerek hissedilir. 
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11- Hasta/ yaralının solunumu yok ise, 

12- Çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise, kendisi 112’yi arar, 

13- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısının tam 

ortasına bir elin topuğu yerleştirilir, 

14- Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir, 

15- Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir, 

16- Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği 

üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur, 

17- Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü 

kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır, 
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18-  Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,  

19- Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu 

kapatılır, 

20- Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine 

alacak şekilde ağız yerleştirilir, 

21- Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 kurtarıcı 

nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir, 

22- Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2) 

23- Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar 

kesintisiz devam edilir. 
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ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE 

UYGULANMASI 

 

1- Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur, 

2- Çocuğun omuzlarına dokunup  “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci 

yok ise: 

3- Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;   

4- Çocuk sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır, 

5- Çocuğun yanına diz çökülür, 

6- Çocuğun boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır, 

7- Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır, 

8- Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin 

üzerine yerleştirilir, 

9- Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak 

baş geriye doğru itilir; çocuğa baş geri çene yukarı pozisyonu verilir, 

10- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile 

kontrol edilir:  

 Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır, 

 Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine 

hafifçe yerleştirilerek hissedilir. 
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11- Solunum yok ise; alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak çocuğun 

burnu kapatılır, 

12-Baş geri çene yukarı pozisyonunda iken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir, 

13- Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren  2 (ERC 2015 

Kılavuzu 5 kurtarıcı nefesle başlanmasını önermektedir) nefes verilir, havanın geriye çıkması 

için zaman verilir, 

14- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin 

topuğu yerleştirilir, (çocuk yetişkin görünümündeyse yetişkinlerde olduğu gibi iki el ile kalp 

basısı uygulanır ) ,   

15- Elin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsek bükülmeden, göğüs kemiği 

üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur, 

16- Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü 

kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır, 

17- Çocuğa 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır (30;2)  

18- İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,  

19- Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar 

kesintisiz devam edilir. 

 

BEBEKLERDE (0–12 AY) DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE 

UYGULANMASI 

1- Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur, 

2- Ayak tabanına hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise,  

3- Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;  

4- Bebek sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır, 

5- İlkyardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise 

diz çöker, masa v.b. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur), 

6- Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır, 

7- Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır, 

8- Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup 

erişkinlerden farklı olarak baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu 

verilir, 
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9- Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol 

edilir:  

 Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır, 

 Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs 

üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir, 

10- Solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde 

yerleştirilir, 

11-Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2  (ERC 2015 

Kılavuzu 5 kurtarıcı nefesle başlanmasını önermektedir) solunum verilir, havanın geriye 

çıkması için zaman verilir, 

12- Kalp basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini 

oluşturur) göğüs merkezi belirlenir, 

13- Bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir, 

14- Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü 

kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır, 

15- Bebeğe 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır (30;2) ,  

16-  İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,  

17- Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar 

kesintisiz devam edilir. 
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HAVAYOLU TIKANIKLIĞI  

 

 

HAVA YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR?  

Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde 

tıkanmasıdır. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir. 

Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?  

 

Kısmi tıkanma belirtileri: 

 Öksürür, 

 Nefes alabilir, 

 Konuşabilir. 

 

BU DURUMDA HASTAYA DOKUNULMAZ, ÖKSÜRMEYE  TEŞVİK EDİLİR. 

 

Tam tıkanma belirtileri: 

  NEFES ALAMAZ, 

 Acı çeker, ellerini boynuna götürür, 

 Konuşamaz, 

 Rengi morarmıştır.. 
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Bilinci yerinde tam tıkanıklık olan kişilerde Karına bası uygulama nasıl uygulanır?  

  Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir, 

 Hastanın yanında veya arkasında durulur, 

 Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır, 

 Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına ( kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur,  

 Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur, 

  Tıkanıklık açılmadıysa karına bası manevrası yapılır; 

 Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır, 

 Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak 

konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır, 

 

 Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır, 

 Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır, 

 Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur, 

 Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır, 

 Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır, 

  Solunum değerlendirilir, 

 Tıbbi yardım istenir (112), 

 Temel yaşam desteği uygulanır. 

 

Bebeklerde tam tıkanıklık olan hava yolunun açılması (*): 

 Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır, 

 Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve 

yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir, 

 Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur, 

 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına uygun kuvvetle vurulur, 

 Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir, 

 Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır, 

 Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur, 

 Kalp masajı yapılan bölgeye parmaklar göğse paralel olacak şekilde 45-60 derecelik açı ile 

saniyede 1 olacak şekilde 5 bası yapılır, 

 Yabancı cisim çıkana ya da bebeğin bilinci kapanıncaya kadar devam edilir, 

 Tıbbi yardım istenir (112). 
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Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?  

 EĞER KİŞİNİN HAVA YOLUNDA YETERLİ HAVA GİRİŞ ÇIKIŞI MEVCUTSA , 

KAZAZEDE ÖKSÜRMEYE TEŞVİK EDİLMELİ, YAKINDAN İZLENMELİ VE 

BAŞKA BİR GİRİŞİMDE BULUNULMAMALIDIR. KAZAZEDENİN HENÜZ 

AYAKTA DURABİLDİĞİ BU DÖNEMDE ONUN YAN TARAFINDA DÜŞMESİNİ 

ENGELLEYECEK ŞEKİLDE  YER ALINMALIDIR,  

 Bu durumda, kazazede öncelikle bulunduğu pozisyonda bırakılmalıdır, 

 Kazazedenin solunum ve öksürüğü zayıflarsa ya da kaybolursa ve morarma saptanırsa derhal 

girişimde bulunulmalıdır, 

 

 Belirgin bir yabancı cisim, yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar yerinden 

çıkarılır, 

 Eğer yabancı cisim görülemiyorsa ve hastanın durumu kötüye gidiyorsa(Bilinç kapandıysa) 

yukarıda tam tıkanmada anlatılan uygulamalara başlanır. 
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KANAMALARDA İLKYARDIM 

Kanama nedir? 

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) 

doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 

 Kanamanın hızı, 

 Vücutta kanın aktığı bölge, 

 Kanama miktarı, 

 Kişinin fiziksel durumu ve yaşı. 

 

Kaç çeşit kanama vardır? 

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır: 

Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur. 

İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.  

Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan 

kanamalardır. 

Damar tipine göre ise: Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması 

olabilir. Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir.  

 

Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük 

kabarcıklar şeklindedir. 

Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir 

 

 

 

 

 

 

Atar Damar Kanaması           Toplar Damar Kanaması                    Kılcal Damar Kanaması 
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Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir? 

Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan 

kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere 

yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş 

baskı noktaları şunlardır: 

 

1-Boyun   : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri 

2-Köprücük kemiği üzeri : Kol atardamarı baskı yeri 

3-Koltukaltı   : Kol atardamarı baskı yeri 

4-Kolun üst bölümü  : Kol atardamarı baskı yeri 

5-Kasık   : Bacak atardamarı baskı yeri 

6-Uyluk   : Bacak atardamarı baskı yeri 

 

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?  

Dış kanamalarda ilkyardım: 

 İlkyardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir, 

 Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır, 

  

 Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC),  

 Tıbbi yardım istenir (112), 

 Yara ya da kanama değerlendirilir, 

 Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır, 

 Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır, 

 Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır, 

 Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır, 

 Kanayan bölge yukarı kaldırılır, 

 Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere 

taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa 

boğucu sargı (turnike) uygulanır!!! 

 Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür, 

 Şok pozisyonu verilir, 
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 Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine 

yazılır, 

 Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) değerlendirilir 

 Hızla sevk edilmesi sağlanır. 

 

İç kanamalarda ilkyardım: 

İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda 

şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır: 

 Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir, 

 Tıbbi yardım istenir (112)  

 Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır, 

 Asla yiyecek ve içecek verilmez, 

 Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa), 

 Yaşamsal bulguları incelenir, 

 Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. 

 

Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır? 

 Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha 

sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için), 

 Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, 

 

 Uzuv kopması varsa, 

 Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa  

Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son 

uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü uzun süreli turnike 

uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden 

olunabilir. 

Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır? 

 Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı, 

 Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı,  

 Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir, 

 Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz, 

 Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez, 
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 Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı, 

 Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir 

turnike gevşetilmeli, 

 Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye 

uygulanır. 

 Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın 

beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da 

turnike uygulanabilir. 

 

BOĞUCU SARGI (TURNİKE) UYGULAMA TEKNİĞİ 

 1-  İlkyardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır, 

2- Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır, 

3- Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir, 

4-  Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır, 

 Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir, 

 Kanama durana kadar sert cisim döndürülür, 

5- Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit edilir, 

6- Hasta/yaralının elbisesinin üzerine,  adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) 

yazılı bir kart iğnelenir, 

7- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T” 

harfi yazılır, 

 

8- Hasta/yaralı pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır, 

9- Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır. 

Eğer; uzuv kopması var ise; 

 1- Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir, 

2- Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir torbanın içine konur, 

3- Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek 

suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv 

parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur. 

4- Torba hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konur, üzerine hastanın adı ve soyadını yazılır, en geç 6 

saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir, 
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5- Tıbbi birimler haberdar edilir (112). 

 

 

Şok nedir? 

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle 

ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir. 

 

Kaç çeşit şok vardır? 

Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır: 

 

 Kardiyojenik şok (Kalp kökenli) 

 Hipovolemik şok (Sıvı eksikliği) 

 Toksik şok  (Zehirlenme ile ilgili) 

 Anaflaktik şok (Alerjik) 

 

Şok belirtileri nelerdir? 

 Kan basıncında düşme 

 Hızlı ve zayıf nabız 

 Hızlı ve yüzeysel solunum 

 Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik 

 Endişe, huzursuzluk 
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 Baş dönmesi, 

 Dudak çevresinde solukluk ya da morarma 

 Susuzluk hissi 

 Bilinç seviyesinde azalma 

 

ŞOKTA İLKYARDIM UYGULAMALARI NELERDİR? 

 Kendinin Ve Çevrenin Güvenliği Sağlanır, 

 Hasta/yaralı sırt üstü yatırılır, 

 Hava yolunun açıklığı sağlanır, 

 Hasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır, 

 Varsa kanama hemen durdurulur, 

 Şok pozisyonu verilir, 

 Hasta/yaralı sıcak tutulur, 

 Hareket ettirilmez, 

 Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112), 

 Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır. 

 

Şok pozisyonu nasıl verilir?  

 Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır, 

 Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur 

(Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.), 

 

 Üzeri örtülerek ısıtılır, 

 Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,Belli aralıklarla (2–3 

dakikada bir)  yaşam bulguları değerlendirilir. 
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Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım: 

Burun kanaması: 

 Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir, 

 Oturtulur,  

 Başı hafifçe öne eğilir, 

 Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,  

 Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.  

 

Kulak kanaması: 

 Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir, 

 Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir, 

 Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır, 

 Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan 

yatırılır, 

 Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama 

örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir. 

 



 

        
    
 
                              

260 

 

 

SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM 

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? 

Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya bazı bozukluklar 

çıkar. Sıcak çarpmasının belirtileri şunlardır: 

 Adale krampları, 

 Güçsüzlük, yorgunluk, 

 Baş dönmesi, 

 Davranış bozukluğu, sinirlilik, 

 Solgun ve sıcak deri, 

 Bol terleme (daha sonra azalır), 

 Mide krampları, kusma, bulantı, 

 Bilinç kaybı, hayal görme, 

 Hızlı nabız. 

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

 Hasta serin ve havadar bir yere alınır, 

 Giysiler çıkarılır, 

 Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir, 

 Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su -1 çay kaşığı karbonat 

-1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilir. 

Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır? 

Sıcak çarpması için özel bir risk grubu bulunmamakla beraber, diğer hastalık ya da 

yaralanmalar için hassas olan kişiler, sıcaktan da diğer kişilere göre daha çok etkilenirler. Bu 

kişiler; 

 Kalp hastaları, 

 Tansiyon hastaları, 

 

 Diyabet hastaları, 

  

 Kanser hastaları, 

 Normal kilosunun çok altında ve çok üzerinde olanlar, 

 Psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, 

 Böbrek hastaları, 

 65 yaş üzeri kişiler, 
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 5 yaş altı çocuklar, 

 Hamileler, 

 Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar, 

 Yeterli miktarda su içmeyenler. 

Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler 

nelerdir? 

 Özellikle şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak aksesuarlar 

kullanılmalıdır, 

 Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir, 

 Bol miktarda sıvı tüketilmelidir, 

 Vücut temiz tutulmalıdır, 

 Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır, 

 Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır, 

 Direk güneş ışığında kalınmamalıdır, 

 Kapalı mekanların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir. 

 

DONMALARDA İLKYARDIM 

Donuk belirtileri nelerdir? 

Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın 

pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donuklar şu şekilde derecelendirilir; 

Birinci derece: En hafif şeklidir. Erken müdahale edilirse hızla iyileşir. 

 Deride solukluk, soğukluk hissi olur, 

 Uyuşukluk ve halsizlik görülür, 

 Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur. 

 

İkinci derece: Soğuğun sürekli olması ile belirtiler belirginleşir. 

 Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur, 

 Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar (bül) meydana gelir, 

 Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür. 

Üçüncü derece: Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. 

 Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur. 
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Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır? 

 Hasta/yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir, 

 Sakinleştirilir,  

 Kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez, 

 Kuru giysiler giydirilir, 

 Sıcak içecekler verilir, 

 Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü temiz bir bez ile örtülür, 

 Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır, 

 El ve ayak doğal pozisyonda tutulur ( eller yumruk yapılmışsa ve ayaklar büzülmüş ise açılmaya 

çalışılmaz), 

 Isınma işleminden sonra hala hissizlik varsa bezle bandaj yapılır, 

 El ve ayaklar yukarı kaldırılır, 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

 

NELERLE KARŞILAŞABİLİRİM? NE YAPMALIYIM? 

SARA NÖBETİNDE NE YAPMALIYIM? 

 Olayla ilgili güvenlik al, 

 Krizi kendi sürecine bırak, 

 Yaralanabileceği şeyleri ortadan kaldır, 

 Giysilerini gevşet 

 

KAN ŞEKERİNİN DÜŞTÜĞÜNDEN ŞÜPHELENDİM NE YAPMALIYIM? 

 ABC’sini değerlendir, 

 Bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şekerli içecekler ver, 

 15-20 dakika bekle. 

 

YANIK DURUMUNDA NE YAPMALIYIM? 

Kişi yanıyorsa koşmasını ve paniğini engelle, 

 Battaniye ile ört ve yuvarlanmasını sağla, 

 ABC’sini değerlendir, 

 Yanık bölgeyi 20 dakika su altında tut, 

 Yüzük, saat, bilezik gibi eşyalarını çıkar, 
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 Giysilerini çıkar, 

 Yanık üzerini temiz bezle ört,  

 Su toplamış yerler (bül) patlatılmaz. 

ELEKTRİK ÇARMASI NE YAPMALIYIM? 

 Mağdura dokunmadan önce elektrik akımını kes, 

 Mümkün değilse yalıtkan cisim kullan, 

 Su ile müdahale etme, 

 ABC’sini değerlendir, 

 Hareket ettirme, 

 Hasarlı bölgenin üzerini ört. 

KIRIKTA NE YAPMALIYIM? 

 Hareket ettirme, 

 Kolda ise saat, yüzük vb çıkar, 

 Açık yara varsa kapat, 

 Tespit et, 

 Kırık bölgenin nabız, deri rengi ve ısısını kontrol et, 

 Kişinin bacaklarını yukarı kaldır, 

 Kişiyi sıcak tut. 

 

BURKULMADA NE YAPMALIYIM? 

 Eklemi tespit et (Bandaj), 

 Şişliği azaltmak için bölgeyi yukarı kaldır, 

 

 Hareket ettirme. 

 Tıbbi yardım 

  

ARI SOKMASINDA NE YAPMALIYIM? 

 

 Yaralı bölgeyi yıka, 

 Arının iğnesini çıkar, 

 Soğuk uygulama yap. 
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HASTA/ YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ 

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir? 

Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır, 

Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır; 

 Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalı, 

 Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı, 

 Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli (Omurilik yaralanmaları riskini 

azaltır), 

 Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmeli, 

 Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalı, 

 Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmeli, 

 Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalı, 

 Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup kalça kasılmalı, 

 Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalı, 

 Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı, 

 Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli, 

 Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı, 

 Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları 

(dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla 

dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalı, 

Hasta/yaralı taşınırken mükemmel bir ekip çalışması gerekmektedir. 

Acil taşıma teknikleri nelerdir? 

 Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü 

bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur. 

 

 En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. 

Sürükleme yöntemleri nelerdir?  

Hasta/yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iriyarı 

kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi 

bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlkyardımcının fiziksel 

kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. 
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Sürükleme yöntemleri şunlardır 

 Ayak bileklerinden sürükleme, 

  

 

 

 

 Koltuk altından tutarak sürükleme. 

  

 

ARAÇ İÇİNDEKİ YARALIYI (RENTEK) TAŞIMA YÖNTEMİ 

 

 

 

DİKKAT: Araç içindeki yaralıyı (Rentek Manevrası) taşıma; kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi 

eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama 

solunum durması; yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır. 
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1- Kaza ortamı değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve ilkyardımcının kendi 

güvenliği sağlanır, 

2- Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol 

edilir, çevrede birileri varsa 112’yi araması istenir,  

3- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlemlenir (göğüs hareketleri izlenir). Eğer 

solunum yok ise, 

4- Hasta/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet kemeri açılır, 

5- Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boynu 

tespit edilir ( Hafif hareketle), 

6- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir, 

7- Hasta/yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir. 
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Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?  

1-Kucakta taşıma: 

Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilkyardımcı 

tarafından uygulanır. 

 Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır, 

 Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır, 

 Yaralıya kollarını ilkyardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende 

hissetmesini sağlar, 

 Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. 

 

 

 

 

 

2-İlkyardımcının omzundan destek alma: 

Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir 

ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir. 
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 Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolanarak destek verilir, 

 İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder. 

 

 

    Omuzdan Destek Alarak Taşıma 

3-Sırtta taşıma: 

Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 İlkyardımcı hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar, 

 Hasta/yaralının kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir, 

 Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır. 

 

 

 

  Sırtta Taşıma Yöntemi 
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4-Omuzda taşıma ( İtfaiyeci yöntemi) :  

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından 

uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek 

alınabilir. 

 İlkyardımcı sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir, 

 Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir, 

 Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır, 

 Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar, 

 Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır. 

 

 

 

İtfaiyeci Yöntemi 

 

 

5-İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma (Altın Beşik Yöntemi) : 

Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik 

yapılarak taşınır. 

İki elle: İki ilkyardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar, diğer 

elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar. 
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Üç elle: Birinci ilkyardımcı bir eli ile ikinci ilkyardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci 

ilkyardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilkyardımcı bir el ile birinci ilkyardımcının bileğini, diğer 

eli ile de kendi bileğini kavrar. 

Dört elle: İlkyardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bileklerini 

kavrarlar. 

 

Altın Beşik Yöntemi 

6-Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma: 

Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki 

ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 İlkyardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri 

ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilkyardımcı hasta/yaralının baş tarafına geçerek 

kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar. 

 

7-Sandalye ile taşıma: 

Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir 

yöntemdir. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 Bir ilkyardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilkyardımcı 

sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar. 
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     Sandalye İle Taşıma           Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma 

Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir? 

1-Kaşık tekniği: 

Bu teknik hasta/yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilkyardımcı tarafından 

uygulanır. 

 İlkyardımcılar hasta/yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler, 

 Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir, 

 Birinci ilkyardımcı baş ve omzundan, ikinci ilkyardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü 

ilkyardımcı dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini hasta/yaralının 

vücudun altından geçirerek kavrarlar, 

 Başını ve omzunu tutan birinci ilkyardımcının komutu ile tüm ilkyardımcılar aynı anda 

hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar, 

 Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler,  

 Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar. 

2-Köprü tekniği: 

Hasta/yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilkyardımcı tarafından yapılır. 

 İlkyardımcılar bacaklarını açıp, hasta/yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler, 

 Birinci ilkyardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilkyardımcı kalçalarından, 

üçüncü ilkyardımcı da dizlerinin altından tutar, 

 Birinci ilkyardımcının komutu ile her üç ilkyardımcı hastayı kaldırırlar, 

 Dördüncü ilkyardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta/yaralı 

sedyenin üzerine konulur. 
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Köprü Tekniği 

3-Karşılıklı durarak kaldırma: 

Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 İki ilkyardımcı hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler, 

 Üçüncü ilkyardımcı hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker, 

 Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır, 

 Baş kısımdaki ilkyardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde hasta/yaralının 

sırtına yerleştirirler, 

 Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilkyardımcı kollarını açarak hasta/yaralının 

bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilkyardımcılar hasta/yaralıyı düz 

olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler. 
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Karşılıklı Durarak Kaldırma 

Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?  

Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır; 

 Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır, 

 Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır, 

 Başı gidiş yönünde olmalıdır, 

 Sedye daima yatay konumda olmalıdır, 

 Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır (Sürekli 

değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar), 

 Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir, 

 Güçlü olan ilkyardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır. 

1-Sedyenin iki kişi tarafından taşınması: 

 Her iki ilkyardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki 

iç kısımlarda dururlar, 

 Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar, 

 Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur. 

2-Sedyenin dört kişi tarafından taşınması: 

Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır. 

 İlkyardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü 

olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile 

sedyeyi kaldırırlar, 
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 Sedyenin sol tarafından tutan ilkyardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye 

başlarlar, 

 Dar bölgeden yürürken ilkyardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler, 

 Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. 

Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında, baş tarafındakiler uyluk hizasında 

tutmalıdır. 

3-Bir battaniye ile geçici sedye oluşturma: 

 Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır. Yaralı 

üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir. 

4-Bir battaniye ve iki kirişle geçici sedye oluşturma:  

Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür. 

 Bir battaniye yere serilir, 

 Battaniyenin 1/3'üne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır, 

 Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir, 

 Battaniyede kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir, 

 Hasta/yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır. 

 

  



 

        
    
 
                              

275 

 

 

KRONİK ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM  

 

Zehirlenme nedir? 

Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. 

Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar 

verebileceğinden zehirli (toksik) olarak kabul edilirler. 

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? 

Zehirlenme yolları üç grupta toplanır. 

 Sindirim yoluyla: En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler 

genellikle ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, 

ilaç ve aşırı alkoldür. 

 Solunum yoluyla: Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur. Genellikle karbon 

monoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları), lağım çukuru veya kayalarda biriken 

karbondioksit, havuz hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ev temizleyicileri gibi 

maddeler ile oluşur. 

 

 Cilt yoluyla: Zehirli madde vücuda direk deri aracılığı ile girer. Bu yolla olan zehirlenmeler 

böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, zirai ilaçlar gibi zehirli 

maddelerin deriden emilmesi ile oluşur. 

 

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir? 

 Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal 

 Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı, kasılma, 

hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri 

 Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, 

kulak çınlaması, oksijen yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma 

 Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması 

 

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?  

 Bilinç kontrolü yapılır, 

 Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el 

sabunlu su ile yıkanır, 

 Yaşam bulguları değerlendirilir, 
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 Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir, 

 Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı (güçlü asit ve güçlü bazik) maddelerin alındığı 

durumlarda hasta asla kusturulmaz, 

 Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, 

 Üstü örtülür, 

 Tıbbi yardım istenir (112), 

 

Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir; Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde tıbbi 

müdahaleye yardımcı olmak için 

 Zehirli maddenin türü nedir? 

 İlaç ya da uyuşturucu alıyor mu? 

 Hasta saat kaçta bulundu? 

 Evde ne tip ilaçlar var? 
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Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? 

 Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır, 

 Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC), 

 Yarı oturur pozisyonda tutulur, 

 Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir, 

 Tıbbi yardım istenir (112), 

 İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri 

almalıdır, 

 Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır, 

 Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz, 

 Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalıdır, 

 Derhal itfaiyeye haber verilir (110). 

 

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? 

 Yaşam bulguları değerlendirilir, 

 Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir, 

 Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır, 

 15–20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır, 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

 

Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir? 

 Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması (Kirli madde vücuttan ne kadar çabuk 

uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir), 

 Hayati fonksiyonların devamının sağlanması,  

 Sağlık kuruluşuna bildirilmesi (112). 

 

 Şofben Kazaları: 

Şofben sıcak su temini için birçok konutta hala kullanılmaktadır. Elektrikle çalışanlar 

genellikle termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve kişiler sıcak su 

yanıkları ile karşılaşabilmektedir. LPG ile çalışan şofbenler ile de kazalar olmaktadır.  
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Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır. LPG zehirli değildir. 

Ancak; 6 m3’den küçük iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında ortamdaki 

oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler.  

Şofben Kazalarında İlkyardım: 

 Kişi ortamdan uzaklaştırılır, 

 Hareket ettirilmez, 

 Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) , 

 Havayolu açıklığı sağlanır, 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

Alınması Gereken Önlemler Nelerdir: 

 Banyo içerden kilitlenmemeli, 

 Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı, 

 Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı, 

 Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm’den uzun olmamalı, 

 Banyodaki kişiler kontrol edilmeli. 

Karbon monoksit Zehirlenmesi: 

Endüstriyel merkezlerde önemli bir sorundur. Egzoz gazları, gaz ve kömür ısıtıcıları, mangal 

kömürleri, kuyular ve derin çukurlarda bulunur. Karbon monoksit renksiz, kokusuz, havadan 

hafif ve rahatsız edici olmayan bir gazdır. Hemoglobine bağlanma kapasitesi oksijenden 280 kat 

fazladır.  

Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir? 

 Aşırı yorgunluk, huzursuzluk, 

 Grip belirtileri, 

 Bulantı- kusma, baş dönmesi, karıncalanma, 

 Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi, 

 Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü,  

 Solunum durması, kalp durması, koma. 

Karbon monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım: 

 Kişi ortamdan uzaklaştırılır, 

 Hareket ettirilmez, 

 Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC), 

 Hava yolu açıklığı sağlanır 

 Tıbbi yardım istenir (112). 
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TARIM İLACI ZEHİRLENMELERİ VE ANTİDOTLAR 

 Hava yolu kontrolü sağlanmalı 

 Solunum sisteminde artmış yoğun salgı ve kas güçsüzlüğü ciddi oksijen 

azlığı ile sonuçlanır. 

 Dekontaminasyon (Arındırma)!!!!  

 Antidot tedavisi: Atropin, Pralidoksim  

 Yoğun kalp ve solunum desteği 

 

      DEKONTAMİNASYON (ARINDIRMA) Nasıl Yapılmalı? 

 İlk 12 saat içinde yapılmalı, süre uzatılabilir 

 Hastanın giysileri çıkarılmalı, deri ve saçlar sabunla ve bol su ile yıkanmalı  

 Alkali pH’ da Organofosfat  ve karbamatlar hidrolize olurlar 

 Kendimizi koruyalım!! Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullan!! 

 

Antidot Tedavisi 

 ATROPİN, PRALİDOKSİM (PAM) 

 DİAZEPAM 

 Destek Tedavisi 

 

ATROPİN 

 

 Artmış muskarinik aktiviteyi kontrol altına alır  

 

 Sekresyon artışı, miyozis, bradikardi, bronkospazm, bronkore, kusma, ishal, terlemeyi geri 

çevirir 

 Nikotinik reseptörlerde etkin değil (Kas güçsüzlüğü, şuur bulanıklığı ve solunum 

yetmezliğini düzeltmez) 

 Asetilkolinesteraz ’ı yenileyici etkisi yoktur  
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PRALİDOKSİM (PAM) 

 Aktif alandan fosforil grubunu ayırarak Asetilkolinesteraz’ı tekrar etkin hale  

 Fonksiyonu bozulmuş yardımcı solunum kaslarında iyileşme sağlar 

 Serbest Organafosfat moleküllerini bağlar 

 Sadece Asetilkolinesteraz yaşlanmamış formda ise faydalı 

 

DİAZEPAM 

  

 Nöbet tedavinde ilk seçenek 

 Organa fosfatların neden olduğu nöbetlerde beyin hasarını azaltmaktadır 

Yoğun Organafosfat maruziyeti durumunda, havale olsun ya da olmasın tedaviye diazepam 

eklemek gereklidir. 
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KRONİK ZEHİRLENMELER  

Dr. Halim DORUK 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

İdari ve mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLER İLE KRONİK ZEHİRLENMELER 

 

BİYOSİT VE BİYOSİDAL ÜRÜN 

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran 

demektir. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak 

kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, 

sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki 

gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, 

uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.1  

 

Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin 

yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.  

 

Biyosidal Ürünler 4 ana gruba ayrılır. ;  

1. Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler,  

2. Koruyucular,  

3. Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler  

4. Diğer Biyosidal Ürünler olmak üzere  

 

Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler 

Rodentisitler: Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir. 

Avisisitler: Kuşların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. 

Mollusisitler: Mollusca(Yumuşakçalar) grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler. 

Pisisitler: Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında 

kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir. 

Insektisitler: Akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler. 

Kovucular ve Çekiciler: Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi 

omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan 

hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.2 

 

Görüldüğü gibi biyosidal ürünler çok çeşitli grup ve etken maddelerden oluşmaktadır. Bu 

bölümde sık kullanılan biyosidal ürünler ile zehirlenmeler tartışılacaktır. Her ne kadar konu 

başlığı olarak kronik zehirlenmeler geçse de biyosidal ürünler ile ilgili kronik etkiler henüz iyi 

tanımlanmadığı için akut etkiler değerlendirilecek, kronik etkiler ile ilgili bilgi olan maddeler 

ürün detaylarında aktarılacaktır. 
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İşçiler biyositlere doğrudan (birincil maruziyet) veya dolaylı olarak (ikincil maruz kalma) 

maruz kalabilirler. Birincil maruz kalma, eğer işçi/operatör aktif olarak biyosidal ürünü 

kullanıyorsa ortaya çıkar. Biyosidal ürünlerin fiili kullanımı veya uygulamasından sonra, örneğin 

kirli iş giysilerini temizlerken ikincil maruz kalma meydana gelebilir.3 

 

Bu bölümde Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünlerde sık kullanılan bazı 

etken maddeler irdelenecektir. Ancak etken maddeler bunlarla sınırlı değildir. 

 

PİRETROİDLER  

KULLANIM ALANLARI: Piretroidler, oldukça aktif böcek öldürücülerdir, 

Chrysanthemum cinerariaefolium'dan türetilen, kimyasal olarak benzer doğal piretrinlerin 

sentetik formlarıdır. Baş ve vücut bitlerini tedavi etmek için kullanılan pek çok ürün permetrin 

içerir. 

 

FARMAKOLOJİ: Piretroidler, memelilerde böceklerden daha düşük toksik etkiye 

sahiptir. Böceklerde güçlü paralitik zehirler olup yeterli dozda ölüme neden olurlar. Bu ajanlar, 

bitler, keneler, pire, akarlar ve diğer eklembacaklılar dahil olmak üzere çok çeşitli zararlılara 

karşı aktiftir. 

 

 TOKSİKOLOJİ: Piretroidler, yapılarına ve doz aşımındaki klinik belirtilerine dayanarak 

iki türe ayrılır.  

Tip I piretroid (örneğin, permetrin, alletrin, biualletin, cismetrin, fenotrin, resmetrin, 

tetrametrin)  

Tip II piretroid (örn., Sirotrin, sipermetrin, deltametrin, fenratrin, fenratrin, fentatrin, 

fenratrin).  

Bazı pretroidler ara özellikler gösterdiğinden bu sınıflar mutlak değildir. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: Piretroidlere maruz kalma yaygındır, ancak önemli toksisite 

nadirdir ve genellikle alerjik reaksiyonlardan kaynaklanır. 

 

Yan Etkileri 

En sık görülen yan etkiler mukoza, dermal veya gözlerde tahriştir. Maruz kalma astım 

hastalarında bronkospazmı tetikleyebilir. 

 

ZEHİRLENME 

Tip II piretroidler genellikle tip I piretroidlerden daha toksiktir.  

Tip I piretroid zehirlenmesi şiddetli ince titreme, belirgin refleks hipereksitabilitesi, 

sempatik aktivasyon, parestezi (dermal maruziyet) ve hipertermi içerir. Bazı yazarlar Tip I 

piretroid zehirlenmesini "T sendromu" (kaba titreme) olarak tanımlamaktadır.  

Tip II zehirlenmesinin sistemik etkileri arasında bol sulu tükrük salgısı, kaba titreme, 

sempatik aktivasyon, arttırılmış ekstansör tonus, orta derecede refleks hipereksitabilitesi, 

nöbetler, koreoatetoz, parestezi (dermal maruziyet), pulmoner ödem, hiperglisemi ve koma 

bulunur. Tip II piretroid zehirlenmesi bazen "CS sendromu" (koreotetoz veya klonik nöbetler ve 

tükürük) olarak adlandırılır.  
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SOLUMA: Baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde yanma veya kaşınması, solunum yolu tahrişi, 

rinit, hapşırma, pulmoner ödem ve pnömoni, öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüs ağrısı ve 

bronkospazm ile karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Nadir de olsa solunum felci 

ve kardiyopulmoner arrest vakası bildirilmiştir. 

 

 GÖZ MARUZİYETİ: Göz tahrişi, yanma, kaşıntı, kornea hasarı, periorbital ödem 

oluşabilir. 

 YUTMA: Ağızda yanma hissi, larenjit, farenjit, bulantı, kusma, ishal, karın krampları, 

gastrit, parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi, hipereksitabilite, nöbet ve koma oluşturabilir. Büyük 

miktarda alımlar karın ağrısı ve kusmaya neden olabilir ve bunu 20 ila 60 dakika içinde komaya 

ve nöbetler takip edebilir. 

 

KRONİK MARUZ KALMA: Alerjik dermatit, alopesi, fasiyal disestezi, kişilik 

değişiklikleri, sensoriomotor polinöropati, bellek ve konsantrasyon bozuklukları oluşturabilir. 

Piretroid emülsiyonlarının yutulması veya solunması durumunda, ksilen ve yüzey aktif 

maddeler gibi yardımcı maddelerin toksisiteye, özellikle disestezilere katkıda bulunabileceği 

bilinmelidir. Ksilen aynı zamanda, yutma ile bilinç kaybına katkıda bulunabilecek bir CNS 

depresanıdır. 

 

ÜREME 

Permetrin, FDA gebelik kategorisi B olarak sınıflandırılır. Sıçan ve tavşan çalışmalarında 

akrinatrin için teratojenik potansiyel görülmemiştir. Gebelerde permetrin teratojenitesini 

belirlemek için yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışmalar yoktur. Permetrin anne sütünün miktarını 

veya bileşimini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Topikal preparatların maternal kullanımı 

genellikle sistemik olarak verilen ilaca göre daha az risk taşır; bebek için risk ilacın doğal 

toksisitesine göre düşünülmelidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, laktasyon sırasında 

bit tedavisi için permetrin kullanılmasını önerir. 

KANSEROJEN ETKİ: Hamilelik sırasında annesi permetrin kullanan bir bebekte 

konjenital lösemi bildirilmiştir. Bir vaka kontrol çalışması, idrardaki metabolit düzeylerinde 

artan piretroid pestisit seviyelerinin, çocukluk çağında akut lenfositik lösemi (ALL) ile yaklaşık 

2 kat artmış riskle ilişkili olduğunu göstermiştir.4 

 

 NEONİKOTINOID İNSEKTISITLER 

 

KULLANIMI: Neonicotinoidler bir böcek ilacı sınıfıdır. Örnekler arasında, niyazin, 

imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxam, nitenpyram, accetamiprid, clothianidin ve dinotefuran 

bulunur. 

 

TOKSİKOLOJİ: Böcek öldürücü etki, nikotinik asetilkolin reseptörlerinin 

aktivasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu böcek öldürücüler, omurgalı nikotinik reseptörleine 

daha düşük bir afiniteye sahip olmaları nedeniyle memeliler için teorik olarak daha az 

toksiktir. Toksisite, CNS dışındaki nikotinik reseptörlerin aktivasyonundan 

kaynaklanabilir. Kostik yaralanma, solvent N-metil-2-pirolidondan (NMP) kaynaklanmaktadır. 
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ZEHİRLENME 

 

 

HAFİF VE ORTA DÜZEYDE ZEHİRLENME: Hafif ila orta dereceli zehirlenme, 

bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve hafif sedasyona neden olabilir. Bu 

maddeler ayrıca göz tahrişine neden olabilir. 

CİDDİ ZEHİRLENME: Büyük miktarlarda maruziyetlerde ajitasyon, nöbetler, metabolik 

asidoz, koma, hipotermi, pnömoni, solunum yetmezliği, hipotansiyon, ventriküler ritmler ve 

ölüme neden olmuştur. 

Yemek borusunda nadir görülen kostik yaralanma bildirilmiştir. Bu, neonikotinoidin 

kendisinin aksine, böcek ilacının çözücü bileşeni (N-metil-2-pirolidon (NMP)) nedeniyle 

olabilir.5 

 

Henüz Neonikotinik intektisitlerin kronik etkileri ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu 

sebeple öncelikle akut maruziyet semptomlarının tanınması ve kronik toksisitenin oluşabileceği 

de düşünülerek maruziyetin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir. 

 

 

           HİPOKLORİT VE İLİŞKİLİ MADDELER 

 

KULLANIM ALANLARI: Hipoklorit, klor gazı suyla reaksiyona sokularak üretilen sulu 

bir çözeltidir. Çoğu ev tipi ağartma çözeltisi % 3 ila % 5 hipoklorit içerirken, yüzme havuzu 

dezenfektanları ve endüstriyel güç temizleyicileri % 20'ye kadar hipoklorit içerebilir. Bir asidin 

bir hipoklorit çözeltisine eklenmesi klor gazı açığa çıkarabilirken, amonyak hipoklorit çözeltileri 

ile reaksiyona girerek klorine benzer özelliklere sahip bir gaz olan kloramin oluşturabilir. Bu 

senaryo, genellikle birkaç farklı ev temizlik ürününün karıştırılmasıyla ortaya çıkar. 

 

TOKSİKOLOJİ: Seyreltik sulu hipoklorit çözeltileri (% 3 ila% 5) cildi orta derecede 

tahriş edici olabilir ancak çok büyük miktarlarda alınmadığı sürece nadiren ciddi yanıklara neden 

olabilir. Daha konsantre endüstriyel temizleyiciler (% 20 hipoklorit) daha ciddi aşındırıcı 

yaralanmalara neden olabilir. Hem klor hem de kloramin gazı solunum sisteminni tahriş edicidir 

ve nemli dokularla (örn. Gözler, üst solunum yolu) teması halinde aşındırıcı bir etki 

yaratır. Kloramin klordan daha az suda çözünür ve daha gecikmeli etkiler yaratabilir. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: Tüm dünyada hipoklorit çözeltilere yönelik uzun yıllardır maruziyet 

vardır, ancak sadece küçük bir yüzdesi tıbbi yardıma ihtiyaç duyar ve nadiren ciddi sonuçlar 

oluştururlar. 

 

ZEHİRLENME 

HAFİF VE ORTA DERECELİ ZEHİRLENMELER: Sulandırılmış (% 3 ila% 5) sulu 

hipoklorit solüsyonlarının yutulması ağızda ve boğazda anında yanmaya neden olur, ancak başka 

bir yaralanma beklenmez. 

CİDDİ ZEHİRLENMELER: Daha konsantre solüsyonların karışımları, önemli özefageal 

ve gastrik yanıklara neden olabilir ve hastalar, disfaji, nefes darlığı ve şiddetli boğaz, göğüs ve 

karın ağrısı oluşturabilir. Hematez ve gastrointestinal perforasyonlar oluşabilir. 
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SOLUMA: En sık görülen solunum yolu semptomları öksürük, üst solunum tahrişi ve 

dispnedir. Bir asidin bir hipoklorit çözeltisi ile reaksiyonu, suda nispeten yüksek çözünürlüğe 

sahip olan klor gazı ortaya çıkartır. Bu, mukozalarda (örn. Gözler, burun ve boğaz) tahriş edici 

bir etkiye yol açar ve özellikle astım, KOAH vs. gibi önceden mevcut hastalıkları olanlarda hışıltı  

 

solunum ve diğer solunum semptomlarını tetikleyebilir. Ev ürünleri ile nadir görülen ciddi 

risklerde, üst hava yolu ödemi tıkanmaya neden olabilir ve ölümcül kardiyojenik olmayan 

pulmoner ödem, kimyasal pnömoni oluşabilir. 

 

GÖZ VEYA DERİ MARUZİYETİ: Klor gazı veya hipoklorit çözeltilerine göz veya 

dermal maruz kalma tahrişe ve aşındırıcı yaralanmalara neden olabilir.6 

 

           KATYONİK DETERJANLAR 

 

KULLANIM ALANLARI: Deterjanlar temizlik ve dekontaminasyon için kullanılır. 

 

TOKSİKOLOJİ: Bu ürünlerin birincil etkisi mukoza ve doku tahrişidir. Lipit 

katmanlarını parçalayarak etki ederler. Toksisite riski konsantrasyon ile 

ilgilidir; Konsantrasyon% 7.5'ten fazla olmadıkça ciddi yaralanma nadirdir. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: Ev kimyasallarına maruz kalma yaygındır, ancak genellikle sadece 

küçük tahrişe neden olur. Konsantre ürünlere (% 7,5'ten fazla) maruz kalmak nadirdir, ancak 

aşındırıcı yaralanmalara neden olabilir. Ölüm ve ciddi sakatlık vakaları nadirdir. 

 

ZEHİRLENME 

HAFİF VE ORTA SEVİYELİ ZEHİRLENMELER: Maruz kalma yoluna bağlı olarak 

mukozaların, gözlerin veya derinin tahrişi gelişebilir. Yutulursa kusma, ishal ve karın ağrısı 

oluşabilir. 

 

CİDDİ ZEHİRLENMELER: Konsantre solüsyonların yutulması ağız, farenks ve yemek 

borusu yanıklarına neden olabilir. Hemorajik gastrointestinal (GI) sistem nekrozu ve peritonit 

nadiren gelişebilir. Bronkospazm, aspirasyon pnömonisi, hipoksemi ve akut akciğer hasarı nadir 

görülen komplikasyonlardır. Koma ve şoka kadar giden Santral Sinir Sistemi depresyonu şiddetli 

alım veya korozif GI yaralanması olan hastalarda nadir görülen komplikasyonlardır.   

IV uygulama ardından hemoliz meydana gelen vaka bildirilmiştir.  

Setrimonyum bromürün peritoneal kullanılması sonrası methemoglobinemi rapor 

edilmiştir.  

Göze maruz kalma hafif rahatsızlıktan çok ciddi kornea hasarına kadar etkilere neden 

olabilir.  

Konsantre formülasyonlara maruz kaldıktan sonra dermal nekroz gelişebilir. 

Hipotansiyon ve kalp durması nadiren bildirilmiştir. 

Setrimonyum bromürün parenteral uygulamasından sonra solunum kas felci 

bildirilmiştir.  

Aspirasyon sonrası akut akciğer hasarı ve hipoksemi bildirilmiştir. Tekrarlanan maruz 

kalma ile Mesleki Astım gelişebilir. 

Hepatik nekroz ve yüksek serum hepatik aminotransferazlar bildirilmiştir. 
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Benzoyum içeren bir yara dezenfektanının geniş hacimli alımını takiben gecikmiş sunum 

ile böbrek yetmezliği rapor edilmiştir. 

Metabolik asidoz bildirilmiştir. 

 % 12 ila % 17,5'lik çözeltilerin uygulanmasının ardından dermal nekroz rapor 

edilmiştir. Bu ajanların bir kısmı tahriş edici veya alerjik kontak dermatite neden olmuştur. 

ÜREME 

Postnatal fare tarama testinde Benzethonium Chloride, aşırı maternal mortaliteye, üreme 

indeksinin azalmasına, yavru sağkalım yüzdesinin azalmasına ve doğum ağırlığının azalmasına 

neden oldu.  

Setiltrimetilamonyum Bromid, hamile farelerde ölü doğum sayısını arttırdı. Kötü 

etkilenmiş fetüslerin sayısı doza bağımlıydı ve gözlenen anormallikler yarık damak ve küçük 

iskelet defektleri içeriyordu.7 

 

           ÇİNKO FOSFİT 

KULLANIMI: Çinko fosfit rodentisit olarak kullanılan koyu gri kristalli inorganik bir 

tozdur. 

 

TOKSİKOLOJİ: Toksisitesi fosfin gazı salınmasına ikincildir. Fosfin, sitokrom C 

oksidazı bloke eder. Burada çinko fosfitin yutulmasından kaynaklanan etkilerden 

bahsedilecektir. Fosfin gazı solunmasının etkileri hakkındaki bilgiler sonraki bölümde ele 

alınacaktadır. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: İnsanlarda zehirlenmesi nadirdir, ancak dünya çapında görülür ve 

ölümcül olabilir. 

 

ZEHİRLENME 

HAFİF ORTA DÜZEYDE ZEHİRLENME: Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı 

yaygındır. Taşikardi, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, anksiyete, huzursuzluk, dispne, taşipne 

ve hipoglisemi gelişebilir. 

 CİDDİ ZEHİRLENME: Santral Sinir Sistemi uyarılma veya depresyonu, hipotansiyon, 

aritmi, metabolik ve solunumsal asidoz, sarılık, yüksek karaciğer enzimleri, nöbetler ve akut 

akciğer hasarı gelişebilir. Pankreatit nadir görülen bir komplikasyondur. Hipotansiyon, şok ve 

taşikardi sık görülür. Kardiyak aritmiler ve EKG anormallikleri, çinko fosfit alımını takiben 

bildirilmişlerdir. Hipotansiyon, şok, toksik miyokardit, miyokard yetersizliği ve yüksek kardiyak 

enzimlerle birlikte kitlesel fokal miyokard hasarı oluşabilir. 

 

SOLUNUM YOLU İLE MARUZ KALMA  

Öksürük, dispne, siyanoz, göğüs gerginliği ve takipne oluşabilir. Çinko fosfit alımını 

takiben pulmoner ödem bildirilmiştir. 

Çinko fosfit, ayrışmaya kadar ısıtıldığında toksik ve tahriş edici fosfor ve çinko oksit 

oksitleri serbest kalır. Bu gibi dumanlara solunması halinde bronkospazm, kimyasal pnömoni 

veya kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ile solunum yolu tahrişine neden olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Akut maruz kalma baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve komaya neden olan CNS 

depresyonu ile sonuçlanabilir. 

Kronik maruz kalma nöropsikiyatrik belirtilere neden olabilir. Akut maruziyetten sonra 

nöbetler nadir değildir. Akut çinko fosfit alımının ardından huzursuzluk ve anksiyete görülebilir. 
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Akut maruz kalma hepatomegali ile sarılık üretebilir. Serum transaminazlarının 

yükselmesi not edilebilir. Şiddetli hipoglisemi bildirilmiştir. 

 

Çinko fosfit su veya asitlerle hızla reaksiyona girer.   

 

Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormallikler veya pulmoner ödem gibi bazı toksik 

bulgular, 1 ila 3 güne kadar gecikebilir. 

İleri yaş veya kronik akciğer hastalığı gibi altta yatan diğer faktörleri olan hastalar fosfin 

maruziyetine daha yatkın olabilirler. 

 

ÜREME: Henüz bu maddenin teratojenik potansiyelini, hamilelik veya emzirme 

döneminde bu maddeye maruz kalmanın olası etkilerini değerlendirecek yeterli veri mevcut 

değildir. Deney hayvanlarında çinko fosfitin yüksek oranda anormal sperm üretimi ile ilişkisi 

gözlenmiştir. 

 

            FOSFİN GAZI 

KULLANIM ALANLARI: Fosfin (PH3) yarı iletken endüstrisinde kullanılan renksiz, 

yanıcı bir toksik gazdır. Aynı zamanda bir fumigant, polimerizasyon başlatıcısı olarak ve 

alevlenme geciktiricilerin hazırlanmasında bir ara madde olarak kullanılır.  

Saf olduğunda kokusuzdur, ancak kulanıma sunulan numuneler sarımsak veya çürüyen 

balıklara benzer hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Fosfin ayrıca yasadışı olarak metamfetamin, 

efedrin veya psödoefedrin içeren maddelerin üretiminde de kullanılmaktadır.  

 

Etkilerin büyük çoğunluğu inhalasyon sonucu oluşur. Bir fumigant olarak 

kullanıldığında, alüminyum fosfit, kalsiyum fosfit veya çinko fosfit, bir organizmanın mide asidi 

ile temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarır. 

 

TOKSİKOLOJİ: Zehirlenlenme öncelikle solunması halinde ortaya çıkar, ancak oral 

alımdan veya transdermal kontaminasyondan da toksisite görülebilir. Fosfin gazı hava ile 

patlayıcı karışımlar oluşturabilir ve kendi kendine tutuşabilir. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: İnsanlarda zehirlenmesi nadirdir, ancak tüm dünyada görülür ve 

ölümcül olabilir. 

 

ZEHİRLENME 

HAFİF ORTA DÜZEYDE ZEHİRLENME: Fosfin gazına maruz kalma, bulantı ve 

kusmaya, karın ağrısına, ishal, susuzluğa, nefes darlığına, balgamlı öksürüğe, sarılığa, artmış 

karaciğer enzimlerine, kas ağrısına, baş dönmesine, baş ağrısına, ağır yorgunluğa neden olabilir. 

Parestezi, mukoza tahrişi, proteinüri ile akut böbrek yetmezliği ve hematopoetik kanserler 

görülebilir. 

CİDDİ ZEHİRLENME: Daha şiddetli maruz kalmalar taşikardi ve hipotansiyon, 

metabolik asidoz, ventriküler aritmiler, nöbetler, koma, akut akciğer hasarı (gecikebilir) ve ölüme 

neden olabilir.  

Fosfin gazı gözler üzerinde bilinen hiçbir olumsuz etki yaratmaz. Fosfin gazına cilt veya 

gözlerle temas normalde sistemik toksisite ile sonuçlanmaz. 

Kanserojen Etki: Hematopoetik sistem kanserleri  görülmüştür.8 
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UZUN ETKİLİ ANTİKOAGULANLAR 

 

KULLANIMI: Uzun etkili antikuagulan maddeler kemirgen öldürücü olarak kullanılır. 

 

TOKSİKOLOJİ: Bu ajanlar aktif K vitamini formunun oluşumunu engeller, bu da 

Pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX ve X'in karaciğerde üretimini inhibe eder. Öncelikli etki kanama 

bozukluğu oluşturmalarıdır. 

 

EPİDEMİYOLOJİ: Tüm dünyada yaygın bir şekilde maruz kalınmaktadır, ancak ciddi 

zehirlenme nadirdir ve genellikle sadece kasıtlı alımdan sonra ortaya çıkar. Çocuklarda 

istemeden maruz kaldıktan sonra önemli koagülopati bildirilmemiştir. Nadiren, brodifacoum ile 

karıştırılan esrar içen hastalarda koagülopatiye rastlanmıştır. 

 

İyi temizlenmemiş saklama kapları ile temas ve el yıkamadan beslenme sonucu etkilenim 

oluşabilir. 

ZEHİRLENME 

HAFİF VE ORTA DÜZEYLİ ZEHİRLENME: Genellikle kolay morarma gibi 

asemptomatik veya minimal kanama sorunları görülür. 

CİDDİ ZEHİRLENME: Neredeyse her zaman kasıtlı bir yutmadan kaynaklanır. 

Hastalarda, tedaviye rağmen aylarca sürebilen ciddi bir kanama diyatezi gelişebilir; bu da hastayı 

gastrointestinal kanama, intrakraniyal kanama, hematüri ve intraabdominal kanama gibi yaşamı 

tehdit edici kanama komplikasyonları açısından daha yüksek riske sokar. 

 

ÜREME: Uzun etkili antikuagulan alımı sonrası spontan düşük ve ölü doğum 

bildirilmiştir.9 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN KULLANIMINDA KORUNMA 

 

1. Kimyasal önlemler, mümkün olduğunca temel temizlik koşullarını tamamlayıcı 

olarak değerlendirilmelidir. 

 

2. Uygun bir kimyasal kontrol stratejisi seçme 

i. Bir pestisit ve uygun formülasyonun seçilmesinde, ilgili zararlılara, hedef 
organizmanın duyarlılığına, uygulama yöntemlerine duyarlılıklarına karşı biyolojik 

etkinliklerinin (uygun olduğunda artık aktivite dahil) dikkate alınması gerekmektedir. 

ii. İnsanlarda güvenlik, hedef olmayan organizmalara toksisitesi, böcek ilacının kullanım 

için tescil durumu ve maliyeti değerlendirilmelidir. Mümkünse, bir formülasyonun 

etkinliği ve uygulama yöntemiyle ilgili küçük denemeleryapılalı, pestisit seçiminde, 

kullanım ve uygulama kolaylığına da dikkat edilmelidir. Formülasyondaki aktif 

muhteviyatın formülasyon dozu bilinmelidir. Balık, kuşlar ve faydalı omurgasızlar dahil 

bileşiklerin çevre üzerindeki etkisine de dikkat edilmelidir. Maliyet, yalnızca kimyasal 

ürün için değil, ürüne uygulanan malzemeye dayanarak belirlenmelidir. Bu hususlar, 

potansiyel tedarikçilerin temsilcileri ile  

tartışılmalı, böylece yerel bağlam için en uygun böcek ilacı tespit 

edilmelidir.10 
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iii. Emniyet sorumluluğu: Yeni bir malzemenin değiştirilmesi de dahil olmak 

üzere biyosidal ürün kullanan kişilerin gözetim altında uygulaması 

sağlanmalıdır. Uzmanlık eğitimi vermek için danışmanlar veya teknik 

uzmanlardan destek alınmalı ve, yerel halk ve diğer personel halk sağlığı 

konusunda bilgilendirilmeli. 

iv. Kullanıcıların uygun eğitimi hakkında programlar, her türlü teşhis 

tedbirinin oluşturulması ve gerekli durumunda antidotların sağlanması 

dahil, tedavi için tesislerin düzenlenmesi 

v. Yetki saha operatörüne verilir. Saha ekibinin lideri ve operatörler 

uygulama hakkında doğru dozajları belirleyecek talimatlar almalıdır.11 

 

3. Emniyet eğitimi 

Ürünlerin güvenli kullanımı konusunda eğitim sağlanmalıdır. Böcek ilacının etki 

şekli konusunda entomologlar, mühendisler ve güvenlik süpervizörleri gibi yetkili 

kişilerden bilgi alınmalı, zehirlenme belirtilerinin tanınması için kullanıcılara eğitim 

verilmeli, zehirlenme vakalarının tedavisi için gerekli tesisler belirlenmeli, ekip 

liderleri ve diğer operatörler, güvenlik önlemleri, koruyucu ekipman, erken 

belirtilerin tanınması konusunda bilgilendirilmelidir.  

Toksik maddeler kullanılmadan önce eğitim esastır, Bütün işçilerin yapmaları 

gereken işin tehlikesi konusunda bilgilendirilmesi gerekir 

 

4. Tıbbi gözetim 

İş sağlığı ve Güvenliği kanununa uygun olarak tüm işçilerin periyodik kontrol ve ilgili 

laboratuvar incelemeleri yapılmalı ve İşyeri Hekimi tarafından gerekli görüldüğünde 

incelemeler genişletilmelidir. 

 

5. Kullanılabilecek koruyucu kıyafetler: Maske, eldiven, koruyucu tulum, ayakkabı vs. 

gibi kullanıcınnın etken maddeye maruziyetini engelleyecek tüm Kişel Koruyu 

Donanım materyalleri kullanılmalıdır. KKD seçiminde İş Güvenliği Uzmanlarından 

destek alınmalıdır. 

6. Kişisel hijyen 

Kişisel hijyene titizlikle dikkat edilmesi, güvenli kullanımın önemli bir bileşenidir. 

Uygulama personeli için özellikle iş elbisesi kullanılması sağlanmalı ve iş 

elbiselerinin sıklıkls yıkanması ve gerektiğinde değiştirilmesi sağlanmalıdır.  

• Püskürtme personeline  en az iki üniforma sağlanmalıdır. 

• Bütün iş kıyafetleri günlük işlemlerin sonunda çıkarılmalıdır ve duş veya banyo 

yapılması sağlanmalıdır. 

• Eldivenlere özel dikkat gösterilmelidir, 

• Eller özellikle yemekten önce yıkanmalıdır. 

• Çalışma sırasında yemek yemek, içmek ve sigara içmek kesinlikle yasaklanmalıdır. 

• İş nispeten yüksek toksisiteye sahip böcek öldürücüler içerdiğinde, çalışma saatleri 

malzemeye maruz kalmanın aşırı olmayacağı şekilde düzenlenmelidir. 
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7. Boş ya da neredeyse boş kapların imhası: 

Boş veya neredeyse boş kapların güvenli bir şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır. 

Özellikle bu kapların yiyecek ya da içme suyu için kap olarak kullanabilecek yetkisiz 

kişilerce kullanımı engellenmelidir. 

Konteynırlar yeniden kullanılacak ise zehirlenme riskinin asgariye indirilmesi 

önemlidir. Kullanılmış kaplar, iki veya üç kez durulanarak etkili bir şekilde 

dekontamine edilmeli, su ile dış ve iç kısımları iyice temizlenmelidir. 

 

Özet olarak biyosidal ürünlerle kontakta olan bireylerin olası etkiler konusunda 

bilgilendirilmesi, zehirlenmenin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve her ne kadr 

henüz yeterli veri olmasa da kronik maruziyetler sonucunda kronik zehirlenmelerin de 

oluşabileceği düşünülerek her türlü şikayette tanı ve tedavi amaçlı sağlık profesyonellerinden 

destek alınması gerekmektedir. 
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10. Guidelines for the purchase of public health pesticides. Geneva, World Health 

Organization (unpublished document WHO/CDS/WHOPES/2000.1; available on request 

from Department of Control of Neglected Tropical Diseases, World Health Organization, 

1211 Geneva 27, Switzerland, and at: 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_WHOPES_2000.1.pdf). 

11. http://www.who.int/whopes/equipment 
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HAŞERE MÜCADELESİ, KULLANILAN ALET VE MAKİNALAR VE 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ  

 

Dr. Yalçın ÜNSAL 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü 

1.GİRİŞ 

 

Hastalık ve zararlılarla mücadelede kültürel, fiziko-mekanik, genetik, biyolojik ve 

biyoteknik gibi yöntemlere rağmen kimyasal mücadele gerek Dünya’da ve gerekse ülkemizde en 

fazla kullanılan yöntemdir. Kimyasal mücadelede temel amaç, çevreye ve insana olan etkinin 

minimuma indirilerek,  zararlı etmenin maksimum düzeyde kontrol edilmesidir. 

Haşere mücadelesinde kimyasallar kullanılarak alan ilaçlaması yapmanın temel amacı, 

insan sağlığı için tehdit oluşturan haşere popülasyonunu hızlı ve etkin bir şekilde düşürmektir. 

Diğer bir amaçta bu zararlıların, hastalık taşıyıcı konuma gelme süresini azaltmaktır. Halk 

sağlığını tehdit eden hastalık taşıyıcılar arasında en önemli ve yaygın olanları; sivrisinekler, 

karasinekler, tatarcıklar, kene ve diğer ısırıcı ve emici sineklerdir. Bu etmenler alan ilaçlaması 

ile kontrol edilebilen en önemli türlerdir. Alan ilaçlaması, acil durumlarda da (salgın hastalık 

gibi) zararlıların hızlı kontrol edilmesini sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir.  

Kimyasal mücadelenin etkinliği ve verimliği;    

-Mücadelesi hedeflenen türlerin biyolojisi ve davranışlarına, 

-Kullanılacak olan kimyasala, 

 -Mücadele tekniği açısından, hangi ekipmanın gerekli olduğu ve nasıl kullanılacağı 

konusunda bilgi sahibi olunmasına,  

 -Uygulamanın verimliliği hedef zararlıların ve bu zararlıların neden oldukları 

hastalıkların gözlenmesi ve takip edilmesine, 

- Kapalı alanlarda yapılan ilaçlamalarda ise, önerilen ilaç miktarını (dozunun) en küçük 

düzeyde tutup, kullanılacak makinaların kaliprasyonlarının yapılıp, bütün koruyucu önlemlerle 

birlikte kontrollerinin yapılmasına bağlıdır.  
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2. ALAN İLAÇLAMALARI 

Alanlarda yapılan ilaçlamaların belkemiğini larva mücadelesi oluşturur. Çöplükler, 

gübrelikler, su birikintileri, foseptik ve kanalizasyonlar, arıtma tesisi, mezbahane gibi üreme 

alanlarının ilaçlanmasıyla populasyon önemli oranda azaltılabilmektedir. 

  (Sırt pülverizatörleri, motorlu sırt atömizörleri, araç üstü bahçe ve turbo atömizörleri, mist 

blower gibi makinalar larva mücadelesinde kullanılmaktadır.) 

Ergin uçkun mücadelesi larva mücadelesini destekleyici olarak kullanılır. Ergin 

mücadelesi ile larva mücadelesinde farklı gruplar kullanılarak direnç gelişimi engellenmelidir. 

Özellikle bulaşıcı hastalık tehdidi söz konusu ise daha sık aralıklarla ilaçlama yapılmalıdır. 

Uçkunları aktif dönemlerinde etkisizleştirmek için küçük damlacıklardan oluşan bir insektisit 

bulutuna rastlamalıdırlar. (ULV ve sisleyicilerler gibi makinalar ergin uçkun mücadelesinde 

kullanılmaktadır). Aşağıdaki fotoğraflarda sahada yapılan uygulamalardan örnekler verilmiştir.  

  

  

Alan çalışmalarında başarılı olabilmek için şu unsurlar dikkate alınmalıdır; 

 

 



 

        
    
 
                              

294 

 

 

Haritalama: Bölgedeki yerleşim birimleri ve çevresindeki türler saptanmalı, üreme, dinlenme ve 

kışlama alanları tespit edilmelidir. 

Direnç testleri: Yörede kullanılan insektisitlerin etkinliğinin belli aralıklarla ölçülmesi. 

Kimyasal ve biyolojik kontrol yöntemleri: Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimleri olmak üzere üç ana 

bölümde yapılmalıdır. 

Kış Kontrol Çalışmaları: Genel olarak Kasım - Mart ayları arasında yürütülür. Türe ve iklime 

bağlı olarak ergin veya larva şeklinde bina bodrumları, kuyu ve foseptiklerde, bitmemiş 

inşaatlarda ve terk edilmiş binalarda, ahırlarda kışı geçirebilirler. Haritası çıkarılmış kışlaklara 

15-30 gün aralıklarla yapılacak ergin ve larva mücadelesi yaz aylarında karşılaşılacak 

populasyonun büyük ölçüde çökmesine neden olur. 

İlkbahar Kontrol Çalışmaları: Mart - Mayıs arasında yürütülür. Havanın ısınmasıyla kışlaktan 

çıkan erginler çiftleşmek ve yumurta bırakmak amacıyla su kenarlarına, çalılıklara ve ağaçlık 

bölgelere uçarlar. Bu periyotda amaç dinlenme ve üreme yerlerindeki erginlerin yok edilmesidir. 

Uygun olan yerlerde larva mücadelesi de yapılmalıdır. 

 Yaz Kontrol Çalışmaları: 

Yaz ayları boyunca larva mücadelesine ara vermeksizin devam edilmelidir. Mahalle aralarında 

yapılan ergin mücadelesi sadece yoğun bir istila söz konusu ise düşünülmelidir. Aksi halde 

maliyeti ve populasyonun büyüklüğü göz önüne alındığında uçkun üzerindeki kontrol gücü 

oldukça yetersizdir.  

İyi bir kış ve ilkbahar mücadelesi yapılırsa yaz aylarında ergin mücadelesi kolay ve daha etkili 

olur 

2.1. Açık Alan Uygulamaları 

Açık alan ilaçlama uygulamalarında, damlacıklar havada asılı kaldığı sürece etki 

gösterirler. Damlacıklar yerçekimi kuvvetiyle yere düşerken çeşitli nedenlerle, özellikle açık alan 

uygulamalarında büyük çoğunluğu havada kaybolur ve atmosfere karışırlar. Damlacıkların yere 

düşüş hızı damlacığın kütlesiyle orantılıdır.10 metre mesafeden; 20 mikron çapındaki bir 

damlacık 15 dakikada,100 mikron çapındaki bir damlacık 36 saniyede  düşmektedir. Genel 

olarak 10-30 m çapındaki damlacıklar optimum damlacık boyutu olarak kabul edilmekle 

birlikte bu ebattaki damlacıklar buharlaşmadan havada asılı kalabilmekte ve uçan haşerelere karşı 

etkili olmaktadır. 

Sivrisineklerle mücadelede ideal damlacık büyüklüğü 10 – 20 m, daha büyük sinekler için 

(Çeçe sineği) damlacık büyüklüğü 30 m çapındadır. 
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Herhangi bir alan ilaçlama uygulama programında, önce problemin net olarak bilinmesi, 

mücadele edilecek türün tespit edilmesi, uygulama yapılacak alanın hava ve yüzeyinin iyi 

tanınması gerekmektedir. Böyle bir ön araştırma uygulamanın doğru aletlerle, doğru zamanda 

yapılmasını ve dolayısıyla etkili olmasını sağlar. Hedef haşere türlerinin, uçuş davranışları ve 

gün içi aktivitasyon zaman aralıkları uygulamanın verimliliği açısından önemlidir.  

Uygulama sıklığı ve uygulama aralıklarına karar vermek için, operasyonun amacı iyice 

belirlenmelidir. Uygulama aralığı, vektörde bulunan patojen organizmanın kuluçka süresinden 

az olmalıdır. 

Makinaların sayısı ve tipi, (ör: portatif-elle taşınabilir, taşıtla kullanılan), makine 

operatörlerinin sayısı ve yardımcı personel sayısı, uygulama yapılacak olan alanın büyüklüğü ve 

coğrafik özellikleri, uygulamanın ne kadar zaman içinde bitirilmesi gerektiğine ve hangi sıklıkta 

tekrarlanacağına bağlı olarak tespit edilir.  

Açık alanlarda yerden uygulama yapmadan önce, güzerğah planı yapılmalıdır. Sislemede 

taşıtla girilemeyen bölgelere, elle taşınabilir sisleyici, sırt pülverizatörü veya atomizörler gibi 

kombinasyonlar kullanılabilmektedir. 

Açık alan uygulamalarında dikkate alınması gereken diğer noktalar şunlardır; 

 

Şekil 1. Rüzğara göre uygulama yönü 

Yağmur yağarken, rüzğar 12 km/h’yi geçtiğinde ve güneş ışınları yoğunken ilaçlama 

yapılmamalıdır. 
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Verimliliği arttırmak ve ilaç bulutunun iyi dağılması için, evlerin ve binaların kapı ve pencereleri 

açık tutulmamalıdır. 

Araç üstü ekipmanlar için, yolların dar olduğu ve evlerin yol kenarına yakın olduğu bölgelerde 

ilaçlama aracın arkasına doğru yönlendirilmelidir. Yolların geniş ve evlerin yola uzak olduğu 

yerlerde araç yol kenarına yakın seyretmeli ve ilaçlama rüzğarın akış yönüne doğru yapılmalıdır. 

Bariyer veya herhangi bir engelin hava akışını etkilediği durumlarda, araç üstü soğuk sisleyicinin 

memesi yukarı doğru yönlendirilmelidir.  

Binaların bulunduğu bölgede, ilaçlama yapılırken, yolların durumu ve güzerğahı, evlerin 

birbirinden ve yoldan uzaklığı uygulamanın başarısını büyük ölçüde etkiler. Araç üstü 

ekipmanlarla yapılan uygulamalarda, 50 metrelik birbirine paralel parkurlar çizerek, rüzğar 

yönünün aksi istikametinde seyretmek, sis damlalarının istenilen yere gitmesi ve operatörün 

sisten etkilenmemesi için tavsiye edilen bir metotdur. 

Önceden belirlenen taşıtın gitmesi gereken hız sağlanmalı ve araç hareketsizken ilaçlama 

mutlaka durdurulmalıdır. İlaçlama her zaman rüzğar yönünün aksine, en aşağıdan yukarıya doğru 

uygulanır 

2.2. Kapalı Alan Uygulamaları 

Kapalı alanlarda uygulama yapılırken aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri alınmalıdır; 

Eğer sisleme yapılıyorsa şalterler kapatılarak tüm elektrik kesilmelidir 

Bütün ısıtıcı ve pişirici aletler kapatılır veya sıcaksa, soğuyana kadar bekletilir. 

Suyla karıştırılan ürünler daha az yangın riski taşır. 

Tüm su içeren kap ve yiyecekler korunmalıdır. 

Balık ve balığın içinde yüzdüğü fanus veya akvaryum başka bir yere alınmalıdır. 

Ev sakinleri ve hayvanlar ilaçlama sırasında dışarıda durmalı ve ilaçlama tamamlandıktan 

sonra 30 dakika içeri girmemelidir. İçeri girmeden önce bina havalandırılmış olmalıdır. 

Maksimum verimi alabilmek için, tüm kapı ve camlar ilaçlamadan önce kapatılmalı ve 

uygulama bittikten sonra 30 dakika kadar açılmamalıdır. 

İlaçlama operatörleri, en az etkiye maruz kalmak için çalışırken makinanın arkasında 

kalmalı ve oluşan sisten kaçınmalıdır. 
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Küçük ve tek katlı evlerde, ilaçlama kapıdan veya açık olan bir pencereden, evin her 

odasına girmeye gerek kalmadan, yeterli püskürtmeyle insektisit damlacıklarının dağılımı 

sağlanabilmelidir. 

Çok katlı binalarda, ilaçlama operatörün görüş alanını iyi tutabilmek için, yukarı kattan 

aşağıya doğru ve binanın arkasından önüne doğru yapılır. 

Kapalı alanda operatör asla maskesiz çalıştırılmamalıdır. Operatör, en uzak noktadan 

ilaçlamaya başlayıp çıkış noktasına doğru ilaçlama yapmalıdır. 

2.3. İlaçlama Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar 

İlaçlama sırasında ilaç, giysi veya ele bulaştığında mutlaka bol su ve sabunla 

yıkanmalıdır. 

İlaçlama sırasında herhangi bir şey yenmemeli, sigara veya içecek içilmemeli, gözleri 

ovuşturup, ağza dokunulmamalıdır.  

İlaçlama asla çocuklara yaptırılmamalıdır. 

İlaçlama sırasında çiftlik hayvanları uzak tutulmalı ve belli bir süre boyunca alana, 

hayvan sokulmamalıdır. 

İlaçlama, uygun hava koşullarında, rüzğarsız havada ve günün uygun saatlerinde 

yapılmalıdır. Sabah çiğ kalkınca başlanmalı, öğle sıcağı başlamadan bırakılmalı ya da öğleden 

sonra geç saatte başlanıp, rüzğar çıktığı zaman bırakılmalıdır. 

2.4. İlaçlama Bittikten Sonra Yapılması Gerekenler 

İlaçlar daima orijinal ambalajlarında bulundurulmalıdır. Alan ilaçlamalarında kullanılan 

tüm insektisitler, üretici tavsiyeleri doğrultusunda, güvenli bir yerde depolanmalıdır.  

Kullanılmış ve seyreltilmiş insektisit, sislemeden veya depolamadan sonra makinanın içinde 

bırakılmamalıdır.  

Boş bidonlar ve fazla insektisitler, doğaya zarar vermeyecek şekilde, önceden belirlenmiş 

standartlarda imha edilmelidir. Boş bidonlar, imha edilmeden önce kullanılmaz hale 

getirilmelidir.  

Besin maddelerinin olduğu yerlerde ilaçlar saklanmamalıdır. 
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3. PÜLVERİZASYON TEKNİKLERİ 

Kimyasal mücadelede, hazırlanan ilaçlı karışımın zararlılar üzerine istenilen şekilde ve 

miktarda ulaştırılmaları pülverizatörlerle sağlanır. Dağılımın istenilen sınırlar içerisinde kalması, 

çevre kirlenmesi ve mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir. 

  Sıvı haldeki ilaçların hedeflenen zararlılara damlalar haline dönüştürülerek iletilmesi 

işlemine püskürtme veya pülverizasyon; bu işlemi gerçekleştiren mücadele makinalarına 

pülverizatör denilmektedir. 

  Mekanik pülverizatörlerle sıvı formülasyonların pülverizasyonunda ilk koşul, sıvının 

basınçlandırılmasıdır. Sıvı, kazandığı bu basınç enerjisi ile boru hatlarında hareket etmekte ve 

basınç enerjisinin kinetik enerjiye dönüştüğü püskürtme memelerine ulaşmaktadır. Püskürtme 

memesinden belirli bir kinetik enerji ile çıkan sıvı karşılaştığı havanın direnci nedeniyle ince 

zerrecikler (damlalar) şeklinde parçalanmaktadır.  

Şekil.2.  Sırt pülverizatörlerinde damla oluşumu 

Şekil.3.  Motorlu sırt atomizörlerinde damla oluşumu 

Pülverizasyonda oluşan damlaların;  çapları, birim alandaki damla sayıları (damla sıklığı), 

damla tekdüzeliği, birim alana atılan ilaç miktarı (ilaç normu), yüzey kaplama oranı ve memeden 

çıkan ilaçlı sıvının hüzme açısı pülverizasyonun en önemli karakteristik özellikleridir. 

Uygulanan basınç, pülverizasyonun tüm karakteristikleri üzerine doğrudan etkili olmaktadır  
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Pülverizasyonda temel amaç, ilaç içeren damlacıkların hedef etmen üzerine ulaşmasıdır. 

İlaçlı damlacık büyük olursa etmen üzerine ulaşamadan yere düşerken, damlacıklar küçük 

olduğunda hedefe ulaşamadan buharlaşmakta veya drift etkisiyle hedef dışı alanlara 

sürüklenmektedir. Uygun damla büyüklüğünün seçimi hedefe ulaşan damlacıkların etmen 

tarafından alımında da büyük önem taşımaktadır.  

4. MÜCADELEDE KULLANILAN MAKİNALAR 

Pülverizatörler, deposuna konulan sulandırılmış ilacı üzerindeki çeşitli tip memeler 

yardımıyla damlalar şeklinde parçalayarak hedefe ileten mücadele makineleridir. 

Pülverizatörlerin sınıflandırmaları; ilacın damlacıklar şeklinde parçalanması ve hedefe iletilme 

biçimine göre yapılır.  

-Etkili madde sıvı bir taşıyıcı içinde damlalar şeklinde iletiliyorsa, bu tip mücadele araçlarına  

PÜLVERİZATÖR, 

-Sıvı ilacı istenilen yüzeye, meydana getirdikleri damlacıklarla, büyüklük ve küçüklük yönünden 

tekdüze bir dağılım gösteren, damlacık çapı 10-20 m ve hacimsel dozları 0,1-0,3 l/da olarak 

uygulayan aletlere ATOMİZÖR , 

-Sıvı ilacı ısı etkisiyle sis halinde (15-30 m damla büyüklüğünde) parçalayıp uygulayan 

makinalara SİSLEYİCİ,  

-Sıvı ilacı çok düşük hacimli 0,03-0,3 l/da olarak 20-50 m damla çapı büyüklüğünde uygulayan 

makinalara  ULV MAKİNALARI, 

-Sıvı ilacı 51-100 m damla çapı büyüklüğünde uygulayan makinalara da MİST BLOWER 

denilmektedir. 

-Etkili madde kapalı bir tesis içinde veya uygun bir çadır altında gaz şeklinde hedefe iletiliyorsa, 

bunlara da FÜMİGATUVARLAR ve FÜMİGASYON ÇADIRLARI adı verilmektedir.  

Pülverizasyonu oluşturan damlalar, çaplarına göre geniş bir dağılım spektrumu gösterirler. Bu 

damla kümesine bir anma ismi verilebilmesi için ortalama çaplar, homojenlik katsayıları veya 

span değeri kullanılmaktadır. 

Damla çapı; hacimsel ortalama çap (VMD), sayısal ortalama çap (NMD), aritmetik ortalama çap, 

sauter çap gibi karakteristik çaplarla ifade edilmektedir. Bunlar arasında en çok kullanılanı ise 

hacimsel ortalama çaptır (Dv(50))(µm). Hacimsel ortalama çap, püskürtülen damlaların toplam 

hacmini iki eşit hacme ayıran çaptır. Elektronik olarak damla analizi yapılan sistemlerde Span 

değeri kullanılmaktadır. 
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Span değeri püskürtme hacminin bir göstergesidir ve aşağıdaki eşitlik yardımı ile 

belirlenmektedir. 

     

Eşitlikte; 

 Span  : İdeal damla çap oranı ( ≤2 ) 

 Dv(10) (µm) : Püskürtme hacminin yüzde 10’nun ortalama damla çapını 

 Dv(90) (µm) : Püskürtme hacminin yüzde 90’ının ortalama damla çapını 

 Dv(50) (µm) : Hacimsel ortalama damla çapını 

 ifade etmektedir. 

 Damla çapı tespitindeki uygulama aşamaları Şekil 4’de  gösterilmiştir. Damla analizi 

yapılacak pülverizatörden ölçüm cihazına püskürtme yaptırılarak damla spektrumu ve analiz 

sonuçları belirlenmektedir. Damla analiz sonuçlarına göre pülverizatörün hangi gruba girdiği 

belirlenmektedir. 
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Şekil.4. Damla analiz aşamaları 

 

 

 Kapalı alanlarda uçan, dinlenen, yürüyen haşerenin öldürülmesi için gerekli olan dozda 

insektisit damlacık boyu 5-25 mikron, açık alan ULV ve sisleme uygulamalarında, uçkuna 

yönelik en ideal damlacık boyu 5-20 mikron, dinlenen haşereye yönelik damlacık boyutu 5-100 

mikron, larvaya yönelik damlacık boyutu 50-200 mikron olarak tesbit edilmiştir. İlacın etiketinde 

önerilen dozdan fazla karışım püskürtülmemelidir. (kapalı alanda 40 ml / m2 ,açık alanda 20 ml 

/ m2, larvasit uygulamalarında 10 ml / m2 )      

 Pülverizasyon damlacık çapı büyüklüğü ve uygulanan hacimsel doz miktarı ve 

ekipmanlara göre yapılan sınıflandırma 

4.1. Damlacık Çapı Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma 

4.1.1. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Sınıflandırması 

Damlacık Çapı (µm) İlaçlama Şekli 

50 Aerosol 

50-100 Toz 

100-400 Pülverizasyon 

400 ≥ Kaba Pülverizasyon 
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Derived Parameters 19 Oct 2009 - 14:35:53
DOĞA MISTER III 60 nolu 1.52 mm.smea\Exp 001 - 19 Oct 2009\Particle Size History 1 2.psd

Start+2:22 (s)     

sTitle Value Average Min Max

Trans (%) 94.6 --- --- --- ---

Dv(10) (µm) 27.73 --- --- --- ---

Dv(50) (µm) 72.51 --- --- --- ---

Dv(90) (µm) 155.3 --- --- --- ---

%V < 10µ (%) 1.035 --- --- --- ---

D[4][3] (µm) 94.75 --- --- --- ---

D[3][2] (µm) 45.97 --- --- --- ---

Cv (PPM) 8.118 --- --- --- ---

Span 1.759 --- --- --- ---  
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4.1.2. FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) Sınıflandırması 

Damlacık Çapı (µm) İlaçlama Şekli 

100 Aerosol 

100-300 Pülverizasyon 

300-400 Orta Dereceli Pülverizasyon 

400-600 Kaba Pülverizasyon 

600-1000 Çok Kaba Pülverizasyon 
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4.1.3. Hacimsel İlaçlamaya Göre Sınıflandırması 

Hacimsel Uygulama Şekli 
Damlacık Çapı (µm) Hacimsel Doz (l/da) 

U.V.(Yüksek Hacimli) 100  3-5  

L.V.(Düşük Hacimli) 35-100  1-2  

U.L.V. (Çok Düşük Hacimli)  ≥50 0,03-0,3  

 

4.2. Ekipmanlara Göre Sınıflandırması 

İlaçlama şekli Damlacık Çapı(µm) Hacimsel Doz (l/da) 

Püskürtme 150-300 100-300 

Çiseleme 50-150 20-30 

Sisleme 20-50 0,3-0,6 

Atomizasyon 10-20 0,1-0,3 

Aerosol ≥10 0,03-0,1 

Tozlama 60 1-3 (kg/da) 

5. SIRTTA TAŞINIR İLAÇLAMA MAKİNALARI 

Büyük hacimli ilaçlamalarda dünyada sırt pülverizatörleri ve motorlu sırt atomizörleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makinaların kullanılma sebepleri; 

 -İlaçlanacak alanın küçüklüğü, 

 -Arazi yapısının askılı tip pülverizatörlere uygun olmaması, 

 -Sırt pülverizatörlerinin daha ucuz olması, 

 -Makina için ayrılacak sermayenin az ve yeterli insan gücü bulunması olarak ifade edilir. 

En mükemmel ilaç bile ancak hedefe doğru dozda ulaşırsa etkili olur. Doğru doz, makinenin; 

 -İyi durumda, 

 -İyi kontrol edilmiş ve 

 -Doğru şekilde ayarlanmış olmasıyla gerçekleşir. 
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Ayrıca ilaçlama doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanmış ise başarıyla sonuçlanır. 

Sırta taşınır ilaçlama makinaları şu şekilde sınıflandırılır; 

 -Düşük Basınçlı Sırt Pülverizatörleri , 

-Mekanik Püskürtücüler, 

 -Motorlu Sırt Atomizörleri  

5.1. Sırt Pülverizatörleri ve Mekanik Püskürtücüler 

Haşere mücadelesinde yoğun olarak kullanılan makinaların çalışma ilkeleri hakkında 

aşağıda genel bilgiler verilmiştir. 

5.1.1. Düşük Basınçlı Sırt Pülverizatörleri (Şekil 5, Şekil 6) 

     
  

 

Şekil.6. Düşük basınçlı sırt pülverizatörü 
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 Düşük basınçlı sırt pülverizatörleri sırtta taşınmakta olup değişik depo kapasitelerine ve 

püskürtme çubukları üzerinde farklı tip memelere sahiptirler. Çalıştırma kolunun aşağı yukarı 

hareket ettirilmesiyle, piston veya membran emme ve basma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu 

durumda silindir gövdesinin altında bulunan sübab açılıp kapanarak depo içindeki sıvı, belirli bir 

basınç altında püskürtme çubuğuna iletilmektedir. Sıvı, püskürtme çubuğundan geçerek 

püskürtme çubuğu ucundaki memelerden pülverize edilmektedir. Sıvı akışındaki kesiklilik 

basınç hattı üzerindeki hava deposuyla önlenmiştir. Ayrıca bazılarında depo içerisinde 

karıştırmayı sağlayan plastik bir palet bulunmaktadır. Bu tip pülverizatörler için farklı meme tipi 

ve delik çapları için örnek değerler Tablo-1’de verilmiştir. 

TABLO-1 Basınca Bağlı Ortalama Püskürtme Memesi Değerleri 

Meme Tipi ve Delik 

Çapı /Orifis 

Boyutları( mm ) 

Girdap Odası 

Hacmi 

Püskürtme 

Basıncı MPa ) 

Püskürtme 

Açısı () 

Püskürtme 

Mesafesi (m) 

Ortalama Debi 

(ml/min) 

Huzmesi 

Ayarlanabilir 

İçi Boş Konik  

Huzmeli 

1,2 

min 

0,15 53 3,0-3,5 405 

0,20 

- - 

480 

0,30 570 

0,40 660 

 0,50* 65 3,5-4,0 740 

max 

0,15 

- 

4,0-5,0 665 

0,20 

- 

770 

0,30 940 

0,40 1080 

 0,50* 5,0-6,0 1215 

  Yelpaze Huzmeli 

 

FF 80/0  8/3 

sabit 

0,15 70 1,5-2,0 550 

0,20 

- - 

670 

0,30 790 

0,40 920 

 0,50* 90 2,0-2,5 1065 

1 bar = kgf / cm2 = 0,1 MPa    *Maksimum çalışma basıncı 
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Bu tip düşük basınçlı pülverizatörden elde edilmiş damla çapı sonuçları verilmiştir. 

 

5.1.2. Mekanik Basınçlı Püskürtücüler (Şekil 7 ) 

   

Şekil 7. Mekanik Basınçlı Püskürtücüler 

 Mekanik basınçlı püskürtücüler omuzda taşınmakta olup değişik depo kapasitelerine ve 

püskürtme çubukları üzerinde farklı tip memelere sahiptirler. Alet depo üzerinde bulunan bir 

basma kolu yardımıyla çalıştırılmaktadır. Bu tip pülverizatörlerde depoların 2/3’ü ilaçlı sıvı ile 

doldurulur. Basma kolunun aşağı yukarı hareket ettirilmesiyle, depo içerisinde basınç 

oluşturulacak şekilde hava basılır ve kol kilitlenir. Depo içindeki sıvı belirli bir basınç altında 

püskürtme çubuğuna iletilmektedir. Sıvı, püskürtme çubuğu ucunda bulunan farklı tip memeler 

yardımı ile pülverize edilmektedir. Ayrıca alet üzerinde çalışma basıncını aşan basınç 

oluştuğunda açılan emniyet ventili bulunmaktadır. Mekanik basınçlı püskürtücüler için farklı 

meme tipi ve delik çapları için örnek değerler Tablo-2’de verilmiştir. 

 

Derived Parameters 12 Nov 2009 - 15:41:58
Düşük bsınçlı YH1.smea\Exp 001 - 12 Nov 2009\Particle Size History 1 2.psd

Start+33 (s)     

sTitle Value Average Min Max

Trans (%) 77.3 --- --- --- ---

Dv(10) (µm) 102 --- --- --- ---

Dv(50) (µm) 190.2 --- --- --- ---

Dv(90) (µm) 346.5 --- --- --- ---

%V < 10µ (%) 0 --- --- --- ---

D[4][3] (µm) 210 --- --- --- ---

D[3][2] (µm) 169.8 --- --- --- ---

Cv (PPM) 143.7 --- --- --- ---

Span 1.286 --- --- --- ---  
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TABLO - 2 Basınca Bağlı Olarak Püskürtme Memesi Ortalama Değerleri 

Meme Tipi 

ve  

Delik Çapı 

(mm) 

Girdap Odası 

Hacmi 

 

Püskürtme 

Basıncı 

(MPa) 

Püskürtme 

Açısı  

() 

Püskürtme 

Mesafesi 

(m) 

Ortalama 

Debi   

(ml/min) 

Huzmesi 

Ayarlanabilir 

1,5 

min 

0,10 36 1,5-2,0 210 

0,20   270 

0,25* 71 2,5-3,0 300 

max 

0,10 

- 

 

3,5-4,0 1150 

0,20  1250 

0,25* 4,0-5,0 1310 

  1 bar = kgf/cm2 = 0,1 MPa   *Maksimum Çalışma Basıncı 

5.1.3. Motorlu Sırt Atomizörleri (Şekil 8 ) 

        

Şekil 8. Motorlu Sırt Atomizörleri 

Motorlu sırt atomizörleri; sırtta taşınmakta olup, üzerinde bulunan iki zamanlı, hava 

soğutmalı, benzinli motorla çalıştırılmaktadır. Motorun krankına direkt akuple edilmiş olan fanın 

oluşturduğu hava akımının bir kısmı ilaç deposu üzerinde bir basınç oluşturmakta, basıncın 

etkisiyle depoda bulunan sıvı, dozaj musluğuna iletilmektedir. 
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 Değişik ayar kademesi bulunan dozaj musluğundan geçen sıvı, püskürtme borusu 

çıkışındaki sıvı parçalanmasını arttırıcı kanatlı yönlendirici başlıktan pülverize edilmektedir. 

Fanın gönderdiği hava akımının etkisiyle pülverize olan ilaç zerrecikleri ilaçlanacak materyalin 

üzerine gönderilmektedir. Bu tip makinaların bazılarında toz ilaç atıma ünitesi mevcut ise toz 

ilaç atabilmektedir. Bu tip motorlu sırt atömizöründen elde edilmiş damla çapı sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

 

6. MİST BLOWER/TURBO-BAHÇE PÜLVERİZATÖRLERİ  

         

Şekil 9 Mist Blower 

Mist Blowerlar, üzerindeki termik motordan hareket almakta olup, pompa, turbo grubu 

ve püskürtme tabancası  gibi ünitelerden oluşmaktadır. Uzaktan kumanda paneli yardımı ile 

motora ilk hareket verilmekte, ayrıca turbo grubunun yönü yatay ve düşey düzlemde serbest 

hareketle istenilen şekilde ayarlanabilmektedir. Bu tip mist blowerdan elde edilmiş damla çapı 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

Average Derived Parameters 15 May 2012 - 11:37:10
(average size distribution, weighted)

anadolu power APW 14 B 4.KONUM 4.smea\Exp 001 - 15 May 2012\Averages\9 um latex 1 1.psd

Sample : 9 um latex

Supplier : Malvern

Lot no. : 39508

Start+0 (s) ::  +50 (s)     

sTitle Average Min Max

Trans (%) 70.6 2.682 65.7 86.0

Dv(10) (µm) 53.81 10.72 38.35 88.57

Dv(50) (µm) 123.1 13.79 103 156

Dv(90) (µm) 241.1 16.85 210.8 279.5

%V < 10µ (%) 0.3454 0.1668 0 0.7911

D[4][3] (µm) 137 13.01 117.6 167.1

D[3][2] (µm) 88.81 14.48 68.62 134.1

Cv (PPM) 100.4 18.9 33.49 148.9

Span 1.522 0.138 1.123 1.942

50 Records Averaged



 

        
    
 
                              

309 

 

 

 

7.ULV MAKİNALARI 

7.1. ULV Uygulama Tekniği 

7.1.1. ULV Uygulamalarında Kullanılan Formülasyonlarda Aranılan Özellikler  

-Etkili maddenin birim alana isabet etmesini sağlayacak, yüksek konsantrasyonda olmalı, 

-İlacın viskozitesi istenilen nispette akışı sağlayacak değerde olmalı, 

-İlacın viskozitesi, ilaçlama tertibatında meydana gelen sürtünmelerden doğan sıcaklık 

artışıyla değişmemeli, 

-İlaç, depoda geri dönüş sonucu sistem içinde hava kabarcıkları ve köpüklenme 

yapmamalı, 

-İlacın, yüzeye bir kinetik enerji ile yapışması ve birim alanda yeterli büyüklük ve sayıda 

damla miktarının bulunmasın için evaporasyon emsalinin düşük ve özgül ağırlığı yüksek olmalı,  

-İlacın yüzey gerilimi optimum çapta damla meydana gelmesini sağlamalı,  

-İlacın alev alma noktasının yüksek olmalı, 

-Plastik ve metal kısımları eritici, aşındırıcı ve paslandırıcı olmamalıdır. 

7.1.2. ULV Uygulama Tekniğinin Sağladığı Yararlar 

-Bu teknikte taşıyıcı madde, çok fazla azaltılmakta veya tamamen ortadan 

kaldırılmaktadır. Suyun aktif olmaması nedeniyle bu metotta atılan preparatın tamamı aktif 

durumdadır. 

-Aynı zaman içerisinde, konvansiyonel usule nazaran daha yüksek bir iş verimi elde 

edildiğinden yeni bulaşma şansı azalmaktadır. 

! Average Derived Parameters 12 Mar 2014 - 10:58:22
(average size distribution, weighted)

ÇEVRE İLAÇ 35 HP (0,4 MM 20 BAR12. DENEME.smea\Exp 001 - 12 Mar 201...\9 um latex 1 2.psd

Sample : 9 um latex

Supplier : Malvern

Lot no. : 39508

Start+7 (s) ::  +1:02 (s)     

sTitle Average Min Max

Trans (%) 96.6 0.5618 94.3 97.2

Dv(10) (µm) 34.41 0.8378 32.83 36.7

Dv(50) (µm) 67.08 1.526 64.12 70.98

Dv(90) (µm) 116.8 4.75 108 125.4

%V < 10µ (%) 0.1595 0.05624 0.08423 0.3254

D[4][3] (µm) 71.99 1.924 68.46 76.13

D[3][2] (µm) 56.32 0.7823 54.75 57.77

Cv (PPM) 6.322 0.9465 5.254 10.94

Span 1.228 0.05358 1.134 1.334

47 Records Averaged
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-ULV sistemi konvansiyonel sisteme göre, daha yüksek rüzgar hızında çalışabildiğinden, 

günlük çalışma saati daha fazladır. 

ULV     15 km/h (4 m/sn) ortalama (2-3 m/s) 

Konvansiyonel    7-8 km/h (2 m/sn) ortalama (1-2 m/s) 

-İlaçlama hacmi küçüldüğünde (Konvansiyonele göre) az sayıda araç, gereç ve elemana 

ihtiyaç duyulmakla beraber ölü zamanlar azaltılarak iş kapasitesi arttırılabilmektedir.  

-Kısa sürede ilaçlama zorunluluğu doğan durumlarda, gecikmeden dolayı meydana gelen 

zararın en aza indirilmesi, mücadelenin entegre mücadele çerçevesinde öngörülen periyotta 

bitirilmesi sağlanmıştır. 

-ULV’de su kullanılmayan formülasyonlar kullanıldığından sutaşıma, havuz, motopomp 

gibi ihtiyaçların olmaması ise daha az insan gücüne gereksinimi olacağından masraf daha az 

olmaktadır. 

-ULV ile atılan ilaçlar yağmurla yıkanmaya karşı daha mukavimdirler. 

-ULV’ de ölü zamanların  (doldurma,  karıştırma,  nakletme,  manevra vs.)  daha az olması 

mücadele faaliyetlerine ekonomiklik kazandırır. 

-İlaçların kolay ve emniyetle kullanılabilmesi zehirlenme riskini kısmen azaltmaktadır.  

-ULV’de damlalar daha küçük parçalara ayrıldığından nüfusu daha kolay olmaktadır.  

7.1.3. ULV Uygulama Tekniğinin Olumsuz Yönleri 

-ULV ile yapılan ilaçlamalarda ilacın rezüdü (bakiye) tesiri fazla olduğundan tatbikat 

sahasına ancak 2-3 gün sonra girilmesine karşın, diğer ilaçlama yöntemlerinde 12-24 saat sonra 

girilebilmektedir.  

-ULV’de kalıcılık özelliğinden dolayı zorluklar çıkabilir. 

-ULV ile yapılan tatbikatlarda, küçük aplikasyon hataları, konvansiyonele nazaran gerek 

fitotoksisite ve gerekse sıcakkanlılar için zehirlenmelere sebep olabilmektedir.  

-ULV’de damla büyüklüğü, sürüklenmenin çok etkili olabileceği bir değerde ise, 

meydana gelebilecek aktif madde kaybı konvansiyonele göre daha fazla olabilmektedir. 

-Konvansiyonele göre kalibrasyon daha titizlikle yapılmalı ve sık sık kontrol edilmelidir. 
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7.1.4. Araç Üstü ULV Makinaları (Şekil 10) 

   

Şekil 10 Araç Üstü ULV Makinaları 

Araç Üstü ULV Makinaları, araç üstünde taşınarak termik motordan veya 220 Voltluk 

şehir şebekesinden alınan akım ile ULV üzerindeki elektrik motoru çalıştırılır. ULV ilaçlama 

başlıklarına kumanda eden kondaktörden veya uzaktan kumandasından selenoid valfe kumanda 

edildiği zaman sağ, sol veya alt taraftaki ULV başlıklarına bağlı elektrik motorları çalışır. ULV 

elektrik motoru fanının oluşturduğu havanın alçak basınç etkisiyle formulasyon deposundan 

emilen sıvı, hortumlar aracılığıyla ULV başlığındaki memeden geçer.  ULV elektrik motoru 

fanının oluşturduğu hava akımı yönlendirici kanatlardan geçtikten sonra, ULV başlığının uç 

noktasında memeden geçen sıvının,  hava akımının oluşturduğu alçak basıncın etkisiyle 

damlacıklar halinde düşmesiyle pülverizasyon gerçekleşir. Araç üstü tip ULV makinasından elde 

edilmiş damla çapı sonuçları verilmiştir. 

 

 

Derived Parameters 19 Oct 2009 - 15:07:45
doga dyna fog nıght star no 3.smea\Exp 001 - 19 Oct 2009\Particle Size History 1 2.psd

Start+20 (s)     

sTitle Value Average Min Max

Trans (%) 78.8 --- --- --- ---

Dv(10) (µm) 21.41 --- --- --- ---

Dv(50) (µm) 52.8 --- --- --- ---

Dv(90) (µm) 95.87 --- --- --- ---

%V < 10µ (%) 2.373 --- --- --- ---

D[4][3] (µm) 56.35 --- --- --- ---

D[3][2] (µm) 38.77 --- --- --- ---

Cv (PPM) 29.71 --- --- --- ---

Span 1.41 --- --- --- ---
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7.1.5. El Tipi ULV Makinaları (Şekil 11 ) 

 

Şekil 11. El Tipi ULV  Makinası 

 Bu tip makinalar elle taşınıp elektrik motoruna direkt akuple olan fanın oluşturduğu hava 

akımı ULV başlığına iletilir. ULV başlığı meme deliğinde hava akımı etkisiyle oluşan alçak 

basınç ve serbest akış etkisiyle sıvı, formülasyon deposundan emme hortumu aracılığıyla hava 

akımı içerisine düşerek pülverize olmaktadır. Elde taşınan makinanın plastik malzemeden 

yapılmış olan formülasyon deposu, elektrik motoru ve 1 adet ULV başlığı bulunmaktadır. 

Formülasyon deposu üzerindeki ULV başlığı, yatay düzlemle 25º lik açı yapacak hareket 

kabiliyetine sahiptir Bu tip ULV makinaları için farklı meme tipi ve delik çapları için örnek 

değerler Tablo-4’de verilmiştir. 

Tablo-4. Debi değerleri  

Vida Adımına 

Göre 

Ortalama Püskürtme Mesafesi  

(m) 

Ortalama Debi  

(l/h) 

Min 3-4 1,1 

Max 5-6 3,3 

 

Makina çalışırken 3 metre mesafeden yürüme hızında, suya duyarlı kağıtlar üzerine 

damlalar düşürülmüştür. Elde edilen damlaların leke çapları, mikroskopta okunmuş ve bulunan 

değerler, bilgisayarda değerlendirilerek sonuçları Tablo-2’ de verilmiştir.  
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           Tablo-5. Damla analiz sonuçları 

Damla Çapı Karakteristikleri Min Max 

Sayısal Ortalama Çap (m) 14,6 37,4 

Yüzeysel Ortalama Çap (m) 15,1 38,2 

Hacimsel Ortalama Çap (m) 15,7 38,8 

Sauter Çap (m) 16,9 40,1 

Tekdüzelik Katsayısı  1,07 1,04 

 

8. SİSLEYİCİLER 

Sıvı ilacı, ısı enerjisi yardımıyla memelerden 15-30 m’lik damlalarda sis bulutu şeklinde 

uygulayan mücadele makinalarına sisleyici veya sisleme makinaları adı verilmektedir. 

Sisleme makinalarının kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: 

-Şehir, köy, kasaba vb. yerleşim alanlarında sinek ve sivrisinek mücadelesinde, 

-Siloların, tahıl ambarlarının vb. depolama alanlarındaki zararlılarla mücadelede, 

depolanmış ürünlerin filizlenmelerine mani olmada, 

-Tarla ve bahçe bitkilerinde oluşan zararlı ve hastalıklarda mücadelede, 

-Seralarda hastalık ve zararlı kontrolünde, 

-Seraların, ağaçlık alanların ve diğer üretim alanlarının dona karşı korunmasında, 

-Tavuk çiftliği, ahır, kafes, süthane vb. alanların dezenfekte edilmesinde, 

-Soğuk hava depolarında nem oranının yükseltilmesinde, 

-Alev başlığı yardımıyla hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünde kullanılabilmektedir. 

 Sisleme soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere başlıca iki şekilde uygulanmaktadır.  
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8.1.Sıcak Sisleme (Termik) (Şekil 12 ) 

    

Şekil 12. Termik Sisleyiciler 

Sıcak sisleme aletlerinde sisleme işi termik olarak ısıtma yoluyla; ya ekzostan 

faydalanılmakta ya da özel ısıtıcılar kullanılmaktadır. Isı enerjili memelerle elde edilen çok 

küçük damlalı sis şeklindeki pülverizasyonlar, özellikle uçucu böceklere karşı yapılan 

mücadelede oldukça faydalı olmaktadır. Termik sisleme makinaları genellikle elde ve sırtta 

taşınır tiptedir. Ancak yüksek kapasiteli tipleri bir taşıt üzerine monte edilerek kullanılmaktadır. 

Bu makinalar bir yakıt tankı, ilaç tankı, elle çalıştırılan bir piston yada körük pompa (hava 

pompası), buji, karbüratör ve uzun bir egzoz borusundan oluşmaktadır. Termik sisleme 

makinalarının bazı tipleri ilaç miktarını kolayca görebilmek için şeffaf ilaç deposuna sahiptir. 

Ayrıca bu depo gerektiğinde değiştirilebilir yapıdadır.  

Termik sisleyici çalıştırılmadan önce hava pompasıyla iki depoda basınç sağlanır. 

Depodan karbüratöre gelen yakıt, gaz hava karışımı olarak yanma odasına geçer. Bu ünitede 

bulunan buji ile karışımın ateşlenmesi sağlanır. İlk ateşlenmeden sonra, bujinin ateşlenmeyi 

sürdürmesi gerekmez. Çünkü ilk ateşlemede yanma odası ısınır ve karbüratörden gelen yakıt 

hava karışımı kendi kendine tutuşur ve patlar. Bu patlamalar zincirleme reaksiyonu halinde, 

saniyede 80-100 arasında değişmektedir. Sisleyici bu şekilde yaklaşık 2 dakika çalıştırıldıktan 

sonra, ilaç deposunda basınç altında bulunan ilaç, bir boruyla gaz çıkış borusunun ağız kısmına 

püskürtülür. 
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Sıcak, yanmış gaz içine ulaşan ilaç sis halinde borudan dışarıya çıkar. İlaç verdisinin 

artması sisleyiciyide üretilen damla çaplarının artmasına neden olmaktadır. Sisleme makinaları 

ile yapılan uygulamalarda, ilaç taşıyıcı olarak, tek başına su kullanılmamaktadır. İlaç taşıyıcı 

olarak, mazot veya S+VK-2 special kullanılmaktadır.  

Sıcak sislemede; insektisit yağ bazlı bir sıvı ile seyreltilmektedir. Karışım halindeki ilacı 

ısıtmak için sıcak gaz kullanılarak, bu şekilde ilacın sis haline gelmesi sağlanmaktadır. Böylece, 

etkinlik daha da artırılmış olmaktadır. Karışım, sisleme yapılan aletten çıkıp daha soğuk havayla 

temas ettiği anda bir sis bulutu oluşmaktadır. Damlacıkların çoğu 20 mikrondan küçüktür. 

Damlacık büyüklüğü, formulasyonun cinsi, akış oranı ve sisleme cihazının oluşturduğu 

sıcaklıktan (genelde 500 dereceden fazladır) etkilenir. 

Haşereyle mücadelede, uygulanan formulasyon miktarı hektara 5-10 litre civarında olup 

bu oran hiç bir şartta hektar başına 50 l’ yi geçmemektedir. Sıcak emisyonlu gaz, motor 

egzozundan, sürtünmeden veya basınç motorundan sağlanır.  

Avantajları: 

-Kolayca görünen sis, dağılır ve gözlemlenebilecek seviyede havaya nüfus eder, 

-Uygulama sırasında gözle görülür bir izleme olanağı olduğundan halk gözünde bir şeyler 

yapıldığı imajının verilmesi ve  

           -Formulasyon içinden bulunan düşük aktif madde sayesinde, uygulamayı yapanların 

formulasyonun etkilerine en az derecede maruz kalmalarıdır. 

Dezavantajları: 

-Uygulama sonucunda kötü koku ve lekeler bırakması, 

-Yüksek maliyet, 

-Uygulama esnasında çevrede bulunan evlere çıkan dumandan dolayı rahatsızlık 

verilmesi, 

-Uygulama sırasında kullanılan yanıcı madde ve karışımdan dolayı yangın tehlikesi, 

-Şehir merkezlerinde trafik problemine neden olmasıdır. 
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8.1.1. Araç Üstü Termal Sisleme Cihazları  

   

 

Büyük sıcak sisleme cihazlarında, benzin pompası, insektisit pompası ve hava 

karıştırıcıyı faaliyete geçirmek için hava soğutmalı motor kullanırlar. Hava karıştırıcıdan, yanma 

odasına hava gönderilir. Burada hava, yakıt buharıyla karışır ve ateşlenir. Böylece 426 ile 648 

derece arasında bir sıcaklık elde edilir. İnsektisit, bu işlem sırasında bir vana aracılığıyla ya 

sisleyiciye ya da direk memeciklere enjekte yoluyla gönderilir. İnsektisit karışımı, sıcak gazların 

yardımıyla dışarıya buhar şeklinde atılır. Bu yüksek ısıya rağmen, insektisit, çok az bir aktif 

madde kaybına neden olur. Bunun nedeni, insektisitin, yüksek ısıda sadece bir saniye gibi, ciddi 

aktif madde kaybına yol açmayacak bir sürede durmasıdır. Daha sonra sıcak gaz makinanın 

dışına çıkar. Çıkan buhar, dışarıda nispeten soğuk olan havayla temas edince, çok küçük 

damlacıklardan oluşan kalın bir beyaz sis tabakası oluşturur. Bazı büyük makinalar dakikada 10 

litre’ye kadar sis üretebilir.      

8.1.2. Havadan Termal Sisleme Uygulamas 

Sıcak sislemenin uçakla uygulanması, seyreltilmiş insektisit formülasyonunun, uçağın 

egzoz sistemine bir bağlantı kurularak, aktarılmasıyla yapılır. Egzoz çıkışına monte edilen bir 

pervane, sis damlacıklarının dağılmasını sağlar. Havadan sıcak sisleme uygulaması çok nadiren 

yapılır.  

8.2.Soğuk Sisleme 

Soğuk sislemede, damlacıklar, karışımın yüksek basınçlı memeciklerden çıkmasıyla veya 

yüksek hızlı çevirimi olan havayla teması sonucu mekanik olarak bölünür. Bazı aletler yüksek 

hızlı dönen memeciklerle donatılmıştır. Sprey damlacıkları, harici bir sıcaklık olmadan elde 

edilir. Soğuk sisleme ile sprey hacminin minimumda kalması sağlanmıştır. ULV insektisit 

formülasyonları genel olarak bu uygulamalarda kullanılır. Soğuk sisleme aletlerinde sisleme işi 

ya mekanik ya da pnömatik olarak yapılmaktadır.  
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Avantajları  

-Bazı formülasyonlar, karışım miktarı minimum seviyede tutulduğundan daha düşük 

uygulama maliyetlerine ulaşılır.  

-Bazı formülasyonlar kullanıma hazır olduğundan uygulayıcı herhangi bir riske maruz 

kalmaz. 

-Su bazlı ve suyla karıştırılabilir formülasyonlar kullanıldığından çevre dostudur ve 

herhangi bir yangın tehlikesi oluşturmaz. 

-Düşük hacimlerde seyreltici kullanıldığından uygulama daha etkilidir.  

-Sisleme sonucu oluşan bulut neredeyse görünmediğinden herhangi bir trafik problemi 

yaratmaz.  

Dezavantajları  

 -Görülmesi zor olduğundan sprey bulutunun hareketini incelemek güçtür;  

 -Sisleme yapılacak ekipmanların etkili kullanılması için iyi derecede teknik bilgiye 

sahip olmak ve ekipmanın kalibrasyonunun yapılması gerekir. 

8.2.1. Araç Üstü Soğuk Sisleme Cihazları 

5-20 BG’ de, 4 zamanlı, benzinli motorla harekete geçen yüksek hacimli hava 

sağlayıcısının dakikada yaklaşık 6 metreküp karışımı, bir veya birden çok memecikten dışarı 

atmasıyla çalışır. Bu memeciklerin açısı ayarlanabilir ve soğuk sisin ne tarafa doğru yön bulacağı 

kontrol edilebilir.  

İlaç deposuna basınç verilerek formülasyonun memeciklere gitmesi sağlanır ya da pompa 

aracılığıyla bu işlem sürdürülür. Şayet pompa kullanılıyorsa, aracın hızına duyarlı hale 

getirilecek şekilde elektrikli bir mekanizma kurulabilir. Böylece araç durduğu zaman 

spreylemede durur. 

Buna alternatif olarak, yüksek basıncın hava kompresörü tarafından sağlandığı, bir 

yöntem tercih edilebilir. Böyle motorlarda, standart memecikler yerine, dakikada 0.5 litre karışım 

tüketecek kadar verimli olan memecikler uyum sağlayabilir. Başka bir dizayn olan, elektrik 

destekli çok yüksek hızda devinimi olan döner memecik de kullanılabilir.  

8.2.2. Havadan Soğuk Sisleme Uygulaması 

Uçaklar ve helikopterler soğuk sisleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Uçaklarla 

yapılan uygulamalarda genel olarak orta ve yüksek basınçlar sağlanarak, düşük hacimli 

memecikler kullanılmaktadır. Bu tip bir uygulamada damlacık büyüklüğü istenilen oranda 

olmadığından, döner atomizör motorları ya da yüksek basınçlı sitemler tercih edilmektedir.  
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Döner atomizörünün, elektrikli motoruyla ya da uçağın hızıyla orantılı fan pervanesiyle 

birlikte harekete geçen silindir şeklinde metal gaz plakası vardır. Uçağın hızıyla orantılı fanın 

bıçaklarının yüzeyi, dönme hızı ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Merkezkaç kuvvetiyle 

elde edilen damlacıklar dışarıdaki havayla karışınca daha da küçük damlacıklar haline dönüşür.  

9. FÜMİGASYON 

 Depolanmış ürünlerin ambar zararlılarından ve zararlı mikroorganizmalardan korunması 

için fiziksel ve kimyasal yöntemlere başvurulmaktadır. Kimyasal yöntemlerden en başarılısı ve 

yaygın olarak kullanılanı fümigasyondur. 

Bu yöntemde kullanılan kimyasal madde(fümigant) gaz halinde difüzyon yoluyla 

depolanmış ürünün her tarafına girerek etki eder. Fümigasyon tekniğinin uygulanması için 

fümigasyon işleminin kapalı bir hacimde veya örtü altında veya vakum altında yapılması gerekir. 

10. KALİBRASYON (AYARLAR) 

İlaçlama neticesinde hastalık ve zararlılara karşı iyi bir sonuç alabilmek için hedefe 

istenilen dozajda ilacı göndermek gerekir. Bu yüzden ilaçlama öncesi yapılan ayar çok önemlidir. 

İlaç normunu hesaplayabilmek için şu bilgilere ihtiyaç vardır; 

İlerleme / Yürüme  hızı (m/min) 

Püskürtme / İş genişliği (cm) 

Meme debisi (l/min) 

Çalışma basıncı (bar)  

10.1. İlerleme/Yürüme Hızı  

İlaçlanan alanın durumuna, ilaçlanan materyale ve gelişme evresine bağlıdır. Bu yüzden 

ilerleme/yürüme hızı doğrudan ilaçlama yapılan alanda ölçülmelidir. İlerleme hızı aşağıdaki 

eşitlik yardımı ile bulunur. 

V = z x 3.6 / t 

Burada;  

V = İlerleme/yürüme hızı (km/h)  

z = Alınan yol mesafesi (m)  

t = z yolun ne kadar sürede alındığı (s)  
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Hız değeri bulunurken; bilinen bir yol mesafesinin ne kadar sürede alındığı kronometre 

ile ölçülmektedir. Böylece bilinen yol mesafesi, alınan süreye bölünerek (km/h) cinsinden hız 

değeri bulunmaktadır. 

10.2. Püskürtme/İş Genişliği  

Meme tipi, püskürtme açısı, memeler arası mesafe ve yüksekliğe bağlıdır. Püskürtme 

genişliği kuru bir yüzeyde kontrol edilmelidir. İlaçlama esnasında memenin daima aynı 

yükseklikte tutulması önemlidir. Püskürtme / İş genişliği aşağıdaki eşitlik yardımı ile bulunur. 

 B = m x n 

Burada;  

B = İş genişliği (m)  

m = İki meme arasındaki mesafe (m) 

n = Meme sayısı (adet)  

10.3. Meme Debisi (Verdi, Akış Hızı)  

Bir memenin dakikada püskürttüğü sıvı miktarıdır. Ölçekli bir kap ile sabit çalışma 

basıncında birim zamandaki sıvı miktarı alınmalıdır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak 

ortalaması bulunur. Meme debisi aşağıdaki eşitlik yardımı ile bulunur. 

 Q = q x n 

Burada; 

Q= Toplam meme verdisi (L/min) 

q= Bir memenin verdisi (L/min) 

n= Toplam meme sayısı (adet) 

İlaçlama yapılacak aletin bütün memelerinin dakikada püskürttüğü sıvı miktarını bulmak için 

dereceli bir kap ve kronometreye ihtiyaç vardır.  
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Meme debisini ölçmek için; ölçekli kap, 1 dakika süreyle püskürtme memesinin altında 

tutulur. Bu işlem 3 tekrarlı olarak yapılmalıdır. Elde edilen ortalama değer bir memenin 

debisini vermektedir. Meme debisi ölçülürken, püskürtme basıncının da kontrol edilmesi 

gerekmektedir.  

Kalibrasyon yaparken gerekli olan malzemeler; Ölçekli kap, kronometre, şeritmetre, hesap 

makinası, püskürtme memelerine ait debi yada katalog değerleridir.  

 

 

10.4. Uygulama Hacmi 

Uygulama hacmi aşağıdaki eşitlik yardımı ile bulunur. 

  N = (600 x Q) / (B x V)  

Burada;  

N = Uygulama hacmi (L/ha)  

Q = Meme debisi (verdisi)(L/min)  

B = İş/püskürtme genişliği (m)  

V = İlerleme / yürüme hızı (km/h)   

11. ALAN İLAÇLAMA YÖNTEMLERİ 

11.1. Alan İlaçlaması İçin Hesaplama Yöntemleri 

Birim alan (hektar)  için gerekli ilaç normunu tam olarak hesaplayabilmek için aşağıdaki 

yöntem önerilebilir; 
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1. Püskürtme genişliği kuru bir yüzeyde kontrol edilir. Bu genişlik ıslatılan bant 

genişliğini verir. Uygulama esnasında meme veya bum daima aynı yükseklikte 

olmalıdır. 

2. 100 m2  (1/100 ha) alan için gerekli mesafe hesaplanır. Bu mesafe ölçülür ve 

işaretlenir. 

3. Ölçülen mesafenin ne kadar zamanda ilaçlandığı bulunur ve işlem birkaç kez tekrar 

edilir 

4. Ölçülen mesafeyi ilaçlamak için geçen zaman kadar alet çalıştırılıp meme debisi 

bulunur (Püskürtme denemenin yapıldığı hızda olacak). 

5. Ölçülen meme debisi 100’le çarpılarak L/ha olarak birim alana uygulanacak ilaç 

normu bulunur. 

          

 

11.2. Eşitlikle Hesaplama Yöntemi 

   Meme debisi (L/min) x 10000 

İlaç normu(L/ha )= ---------------------------------------------------------- 

   Püskürtme genişliği (m) x Yürüme hızı (m/min) 

Depo için gerekli ilaç miktarı; 

  Önerilen dozaj (L/ha) x Depo hacmi (L) 

İlaç(L) = ----------------------------------------------------   

   İlaç normu (L/ha) 

ÖRNEK 1 

Önerilen ilaç dozajı : 5 L/ha 

İlaç normu  :350 L/ha 
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15 Litre ilaçlı sıvı için, 

 5 L/ha x 15 L  

 -------------------- = 0,215 L=215 ml ilaç depoya konulmalıdır. 

 350 L/ha 

ÖRNEK 2 

Ölçülen püskürtme genişliği  : 80 cm 

Ölçülen mesafe    : 125 m 

Bu mesafe için geçen zaman  : 2 dakika 15 saniye 

Meme debisi (2 dakika 15 saniye) : 3,5 litre   

İlaç normu (Birim alana atılan miktar) : 3,5 x 100= 350l/ha 

 

İlaç normunu bulmak için şu yöntemde kullanılabilir; 

1 Sırt pülverizatörü deposu işaretlenen yere kadar veya tamamı su ile doldurulur. 

2 Ölçülen 100 m mesafeye püskürtme yapılır. 

3 Önceki işaretlenen yerden ne kadar su eksildiği ölçülür. 

4 Ölçülen su miktarı (harcanan) 100’le çarpılarak l/ha olarak ilaç normu bulunur 

ÖRNEK 3 (Ürün etiketinde doz miktar / hacim şeklinde verilmiş ise ) 

Dozu 1 litre /100 litre su olan bir ilaç ile ilaçlama yapılacaktır. 12 litre depo kapasiteli sırt 

pülverizatörü kullanılacak olup depoya kaç litre ilaç konmalıdır? 

İlaç miktarı =  Doz x Depo kapasitesi  
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İlaç miktarı = 1 L ilaç ÷ 100 L su x 12 L depo = 0.12 L ilaç / depo 

NOT: Doz 250 ml/10 litre ise  

Doz=25 ml/litre=2.5 l/100 litre yani konsantrasyon %2.5dir. Depo kapasitesi 20 litre ise depo 

için ilaç hesabı=25x20=500 ml dir. Depoya 19.5 litre su+0.5 litre ilaç konmalıdır.  

ÖRNEK 4 (Ürün etiketinde doz miktar / alan şeklinde verilmiş ise ) 

Doz = 200  g / da olan bir ilaçla ilaçlama yapıldığında, 12 l depo kapasiteli pülverizatörün 

deposuna kaç litre ilaç konulmalıdır? 

20 m boyunda ve 1 m genişliğinde bir deneme alanı seçilmiş ve depo dolu olarak bir geçişle bu 

alana ilaçsız su püskürtülmüş olup depodan eksilen su dereceli bir kapla tamamlanmıştır. 

Örneğimizde seçilen alana 1 litre su püskürtüldüğünü varsayalım; 

Test Alanı = 20 m x 1 m x 1 geçiş = 20 m2 

Uygulama Hacmi = 1 L ÷ 20 m2 x 1000 m2/dekar = 50 L/da 

Depo İçin İlaç Miktarı = 12 L depo x 200 g/da ÷50 L/da = 48 g/Depo 

ÖRNEK 5  (motorlu sırt atömizörü) 

İstenen uygulama hacmi = 100 L/ha 

İş genişliği   = 4 m 

Yürüme hızı   = 60 m/min  

Birim zamanda ilaçlanacak alan = 4 x 60= 240 m2/ min olur. 

 

 

 

 

L/min4.2
1000

/minm240/ 100
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2.4 L suyu depoya doldur. Motoru max. devirde çalıştır (besleme vanası sıkıca 

kapatılmalıdır). Kronometreye bas ve depodaki sıvının 1 dakikada boşaldığını kontrol et. 1 

dakikada 2.4 litre püskürtmek için gerekli vana ayarları yapılır.  

ÖRNEK 6  (Araçla taşınabilir ULV / sisleyici ) 

50 metrelik bir etapta ve 12 km/h hızla ilerleyen bir taşıtta, saate 50x12000=600000 

metrekare, dakikada 10000 metrekare (1 hektar) alan ilaçlanır. ULV, sisleyici deposu işaretlenen 

yere kadar veya tamamı formulasyon ile doldurulur. Ne kadar formulasyon eksildiği ölçülür, 

L/ha olarak norm belirlenir. Norm 0,5 L/ha için debi 0,5 l/min olmalıdır. 

Elle taşınır ekipman kullanılırken dakikada 60 metre yürüme hızı ve 10 metrelik etapta 

600 metrekare (0,06 ha) alan ilaçlanır. Hektar başına 0,5 litre norm için debi 30 ml/min (500 ml 

x 0,06) olmalıdır. 
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TOPLUMSAL AMAÇLI İÇME KULLANMA SUYU DEPO TEMİZLİĞİ VE 

DEZENFEKSİYONU  

 

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

 Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 

 

TOPLUMSAL AMAÇLI İÇME KULLANMA SUYU DEPO TEMİZLİĞİ VE 

DEZENFEKSİYONU  

Su İhtiyacı ve suyun depolanması 

 

Su bireyler için en temel ihtiyaçtır ve yaşamsal faaliyetler için vazgeçilmezdir. İçme 

kullanma sularının temiz ve güvenli bir şekilde tüketime verilmesi kadar yeterli düzeyde 

verilmesi de son derece önemlidir. Su yetersizliği ve su kirliliği önemli sağlık sorunlarına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle topluma yeterli su temini, temin edilen suyun temiz ve güvenli bir 

şekilde kesintisiz olarak tüketime verilmesi halk sağlığı açısından önemlidir.  

Bireylerin su ihtiyacı kişi başı 24 saat olarak hesaplanır. Yetişkin bir kişi bedensel 

işlevlerini yerine getirebilmek için günde yaklaşık 2,5 litredir. Yaşanılan ortamın ve kullanılan 

eşyaların temizliği için 30-40 litre suya ihtiyaç duyulur. Su bir şebeke aracılığı dağıtılıyorsa bu 

miktar 100 litre/kişi olarak hesaplanmaktadır.  

Nüfusu elli binin üzerinde olan yerleşim bölgelerinde yaşayanların su gereksinimi ise 24 saatte 

kişi başına 100-1000 litre arasında değişir. Kısal kesimde 20-25 litre/gün yeterli olabilir. İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte öngörülen miktar kişi başı günlük 200 litredir. 

Nüfus artışıyla beraber oluşan kentsel alanlardaki geniş yerleşim yerlerinin ve dağınık 

kırsal alanlardaki yerleşimlerin su ihtiyacının kesintisiz sağlanmasının temini için yerel 

yönetimlerin tüketime verecekleri suları depolamaları kaçınılmazdır. 

Ayrıca basıncın yeterli olmadığı yüksek binalar ve işyerleri ile kesintisiz su teminini 

sağlamak üzere hastaneler, okullar, askeri birlikler, yurtlar, kamu binaları, ticari ve endüstriyel 

alanlar da kendi bünyesinde çeşitli su depoları bulundurmaktadır.  

İçme kullanma suyu şebeke hattına erişim sağlanamayan, su teminin sürekli ve yeterli 

düzeyde olmadığı, su basıncının yetersiz kaldığı bölgelerde su depoları zaruri bir ihtiyaçtır. 

Suyun depolanması özellikle hastane, okul, ibadethane ve fabrika gibi toplu tüketim alanlarında 

hayati önem taşımaktadır.  
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İçme kullanma suyu depo türleri 

Topoğrafyaya ve beslediği şebeke bölgesine olan uzaklığına bağlı olarak yerleşim yerlerine 

sağlanacak içme kullanma suları için genellikle gömme veya ayaklı depo yapılmaktadır. 

Depolarda olması gereken özellikler İlbank A.Ş. ve DSi tarafından hazırlanmış olan teknik 

şartnamelerde belirtilmektedir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği suyun 

tüketime sunulduğu noktaya kadar her aşamada su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan 

bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini 

bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özelliklere haiz malzemeden yapılmalıdır. 

Gömme depolar: Yerleşim merkezi civarında yeteri kadar yüksek kotlu tepelerin bulunması 

hâlinde inşa edilir. Depo zemine gömülü durumda ve depo üzeri 0,50-1 m arasında toprakla 

örtülür. Böylece depo şehrin görünüşünü bozmaz, sıcaklık değişimlerinden etkilenmez ve 

sabotaja karşı emniyetlidir. 

Yarı gömme depolar: Deponun yarısı zeminde, yarısı yukarıdadır. Özel tecrid maddeleri 

sıcaklık değişiminden etkilenmemesi için kullanılır. Kazı masrafı azdır. Bunlar içinde nispeten 

yüksek kotlu yerler gereklidir. 

Ayaklı depolar (su kuleleri): Ayaklı depolar doğal yüksekliklerin yetersiz olduğu, şehir merkezi 

civarında şebekedeki gerekli basıncı sağlayacak şekilde yüksek noktaların bulunmaması halinde 

inşa edilir. Ayaklı depolar sabotaj bakımından emniyetli değildir. Ayrıca inşaat maliyeti büyük 

olduğundan (gömülü haznenin 4–5 katına mal olmaktadır) hacimleri fazla büyük tutulmamalıdır. 

Ayaklı depolar 50 yıllık ihtiyaca göre boyutlandırılır. Daire planlı olan ayaklı kuleler 200 m’den 

büyük olması hâlinde çift bölmeli yapılır. Su yüksekliği 5–7 m arasında değişir. Çelik veya 

betonarmeden inşa edilir. 

 

         

Resim: Ayaklı ve gömme su deposu.  
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Sağlıklı ve Güvenli Su  

İçme ve kullanma suları genellikle deniz, göl, baraj ve nehir gibi yüzeysel su kaynakları 

ile sığ ve derin su kuyuları, yatay direnli su kuyuları ve kaynak suyu gibi yer altı sularından temin 

edilmektedir. 

Kaynaktan çıkıp kullanılacağı ana kadar en kolay ve en çok kirlenen madde sudur. 

Medeni toplumlarda istenmeyen atıkların uzaklaştırılması için hep su kullanılmıştır. Günümüzde 

de nehirler ırmaklar denizler göller bu amaçla kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle su 

kirliliği belirgin bir şekilde tüm dünyada önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Yapılan 

çalışmalar ülkemizde de bu soruna dikkat çekmekte ve bazı yeraltı su kaynaklarımızın 

kirlendiğini göstermektedir. 

  Yüzeysel sular yeraltı sularına göre çevresel baskılara daha çok açıktır. Evsel, endüsriyel 

ve tarımsal faaliyetler sonucunda çok daha kolay kirletilir. Gerek yeraltı suları, gerekse yüzeysel 

suların tüketime verilmeden önce fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojk kirleticilerden 

arındırılması gerekir. Fiziksel ve kimyasal kirlilikler suyun arıtılması ile giderilirken 

mikrobiyolojik kirlilikler için suyun dezenfeksiyonu gerekir.   

Çevre ve sağlık ilişkisinde önemli rol oynayan su doğrudan hastalık nedeni olabileceği 

gibi, hastalıklar için zemin hazırlayabilir ya da bazı hastalıkların oluşmasını kolaylaştırabilir. 

1900’ lü yıllarda görülen büyük çaplı salgınların başında su kaynaklı salgınlar gelmiştir. Ancak 

içme kullanma sularının klorlanmaya başlanması ile su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların görülme 

sıklığında önemli derecede azalma olmuştur.  

Suyun mikrobiyolojik kirliliği nedeni ile su kaynaklı salgınlar günümüzde de 

görülmektedir. Ülkemizde yakın geçmişte bu salgınların bir örneği Kahramanmaraş Elbistan 

İlçesinde yaşanmıştır. Su kaynaklı hastalıklar önlenebilir hastalıklardır. 

Ülkemizde sağlıklı ve güvenli içme-kullanma suyunun topluma ulaştırılması 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği yerel yönetimlerin, bu suyun kalitesinin 

izlenmesi, sağlıklı olup olmadığının takip edilmesi ve denetlenmesi ise Sağlık Bakanlığı’nın 

görevidir. 

İçme-kullanma sularının kalite standartları, AB direktifi (98/83/EC) doğrultusunda Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 17/02/2005 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş olan  "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.  

Suların, sağlığa uygun ve temiz olması Yönetmelik gereği zorunludur. İnsan sağlığına potansiyel 

bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikro-organizmalar ve parazitler içermiyorsa, 

Yönetmelikte belirtilen parametrelerin sınır değerlerine uygun ise ve dezenfeksiyon açısından ön görülen 

klor seviyesini karşılıyor ise sağlığa uygun ve güvenli kabul edilmektedir.  

Aynı Yönetmelik içme kullanma suyu temininde depoların ve depolarda otomatik klorlama 

cihazlarının kullanımını, klor ve klorlu bileşiklerle dezenfeksiyon işleminin yapılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu düzenlemeyle suyun güvenli bir şekilde tüketime verilmesi amaçlanmıştır. 
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Yukarıda da ifade edildiği gibi içme kullanma suları tüketime verilene kadar her türlü 

kontaminasyona açıktır. Bir su sitemi en basit şekliyle kaynak, arıtma tesisi, depo ve şebeke 

olarak bir bütündür ve gerekli tedbirler alınmazsa su temininin her aşamasında kolayca 

kirlenebilir. Bu nedenle içme suyunun temin edildiği kaynağın beslenim alanından nihai 

tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği her aşamada özellikle mikrobiyolojik kirleticilerin olumsuz 

etkilerine karşı etkin bir şekilde korunabilmesi halk sağlığının korunması açısından önemlidir.  

İçme Kullanma Suyu Dezenfeksiyonunun Önemi  

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2017'de, küresel nüfusun % 71'i (5.3 milyar kişi), 

güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmeti kullanmıştır. Halen dünya nüfusunun bir kısmı 

güvenli suya erişimden yoksundur. Dünya genelinde, en az 2 milyar insan dışkı ile kirlenmiş bir 

içme suyu kaynağı kullanmaktadır. Kirlenmiş su, ishal, kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci gibi 

hastalıkları bulaştırabilir. Kirlenmiş içme suyunun her yıl 485.000 ölümlü isale neden olduğu 

tahmin edilmektedir. 

İnsan ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen etmenler arasında en önemlisi içme ve 

kullanma sularının sağlıklı temiz ve yeterli miktarda topluma ulaştırılmamasıdır. Sudaki hastalık 

yapıcı etkenler önemli riskler yaratır. Bakteriler, virüsler ve parazitler önemli kişi ve toplum 

sağlığı sorunlarına yol açabilmektedir. 

Su ile bulaşan hastalıklar toplum açısından en tehlikeli hastalıklar grubunu oluşturur. 

Çünkü bu hastalıklar görüldükleri anda genellikle toplumun çoğunu etkilemiş olurlar ve 

patlamalar tarzında yayılırlar. 

Su ile bağlantılı başlıca enfeksiyöz hastalıklar enfeksiyöz ishaller, dizanteri, Giardiyaz, 

Barsak parazitozlar, Tifo ve paratifo, Yersinya enfeksiyonu, Kolera, Hepatit A ve E, Sıtma, 

Mantar hastalıkları, Legionella enfeksiyonu, Leptospira enfeksiyonu, Kampilobakter 

enfeksiyonu, Norwalk vb virüs enfeksiyonu vb. gibi sayılabilir.   

İçme kullanma sularının dezenfeksiyonu ile bu hastalıkların önlenmesi mümkündür. Bu 

nedenle insan sağlığının korunmasında, suyun sağlıklı ve güvenli bir şekilde iletilmesi ve 

tüketime verilmesinde, dezenfeksiyon büyük önem arz etmektedir.  

İçme kullanma suyu depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu 

Kaynakların korunmasının yanında su depolarının düzenli olarak temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi de güvenli içme kullanma suyu temininin en önemli basamaklarından biridir. 

Depolar düzenli aralıklarla temizlenmez ise kontaminasyon sebebi olabilmektedir. Depolarda 

zamanla suda çözünmeyen katı partiküler maddeler, algler ve mikroorganizmalar çoğalabilir ve 

dağıtıma verilen suyu kontamine edebilir. Bu nedenle her depo mutlaka temizlenmeli (1000 

tondan küçük depolar en az yılda bir kez, 1000 tondan büyük depolar ise iki yılda bir) ve 

dezenfekte edilmelidir.  
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Bina içi depolar genellikle su kesintilerinde kullanılmak üzere dolu olarak uzun süre 

bekletilmekte ve kesinti olması durumunda devreye sokulmaktadır. Bu durumda 

kontaminasyonlara sebep olan önemli etkenlerdendir. Bu nedenle bina içi depolarda suyun 

sürekli sirkülasyonu sağlanmalıdır. 

Depo kirliliğinin en temel göstergesi suyun bulanıklaşması, tadında ve kokusunda 

değişiklik olmasıdır. 

 

Depo temizliğinin aşamaları 

1-Dağıtım vanası ve temiz su girişi kapatılır. Depodaki bütün su tahliye vanasından dışarı 

boşaltılır. 

2- Çalışma emniyeti için temizlik işlerinden önce deponun havalandırılması ve aydınlatılması 

sağlanır. 

3- Tek kullanımlık tulum, bone, lastik çizme vb. giyilir ve maske takılır. Teknik elemanlar depo 

içine inmek için ip merdiven ya da sabit merdiven kullanabilir. 

4-Deponun dibindeki balçık, mıcır gibi birikintiler uygun ekipmanla deponun dışına çıkarılır. 

5-Deponun tüm yüzeyleri tavan ve taban dahil tazyikli su ile veya fırça ile yıkanır ve 

depoda kalan  sular, dalgıç pompalarla tahliye edilerek uygun görülen su giderine atılır. 

6-Deponun tüm yüzeyleri Sağlık Bakanlığından izinli en az % 10 luk klor solüsyonu veya kireç 

kaymağı ile fırçalanarak yıkanır. Klor solüsyonunun korozif etkisi olması nedeni ile dikkatli 

çalışılmalı ve çalışan sağlığı açısından gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Ortamın iyi bir 

şekilde havalandırılmasına dikkat edilmelidir.  

7- Tazyikli su ile durulanır ve su tahliye borusundan dışarı atılır. Bu aşamadan sonra artık depoya 

girilmez. 

8- Depo doldurulur ve 5 ppm olacak şekilde klorlanır. Dağıtım vanalarını açılır ve şebekeye su 

verilir. Depodaki su seviyesi yarıya inene kadar bu işleme devam edilir ve daha sonra dağıtım 

vanasını da kapatarak en az dört saat veya ideal olarak gece boyunca depo giriş ve çıkışını 

kapatarak depo iç yüzeylerinde oksidasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleşmesi 

sağlanır. Bu şekilde şebeke sisteminin dezenfeksiyonu da sağlanmış olur. 

Tüm şebekenin ve muslukların kolayca kontrol edilebileceği birimlerde yukarıda sayılan 

işlem kolayca gerçekleştirilebilir. Ancak çok sayıda kişi tarafından kullanılan depolarda şebeke 

sisteminin ve tesisatın dezenfeksiyonu için zaman planlaması dikkatlice yapılmalı ve yüksek 

dozda klorlanmış suyun kullanılmaması ve tüketilmemesi konusunda tüketiciler 

bilgilendirilmelidir. Deponun kapasitesine ve kişilerin su kullanım özelliklerine göre saat 

ayarlaması en uygun şekilde yapılmalıdır. Şebeke kullanımının gece saatlerinde daha az olması 

nedeni ile bu işlemin saat 22:00 den sonra yapılması önerilmektedir.  

Depo gibi sabit su kaynaklarının klorlanmasında yaşanan sorunlardan birisi de suya ilave 

edilen klorun kısa sürede ve dengeli (homojen) biçimde dağılmamasıdır. 
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 Bu nedenle su dolaşım sistemi (sirkülasyon) bulunmayan depolarda klorlamadan önce 

depo yarıya kadar doldurulmalı ve ilave edilmesi planlanan klorun tamamı bu suya eklendikten 

sonra deponun kalan kısmı doldurulmalıdır.  

9- Depodaki su; dört saatin sonunda veya sabah erken saatlerde tahliye vanası aracılığı ile 

tamamen boşaltılarak temiz su dolması sağlanır ve dağıtım vanaları açılarak normal düzeyde 

(0.2-0.8 ppm) klorla klorlama işlemine devam edilir. 

İçme Kullanma Suyu Dezenfeksiyonunda Kullanılan Dezenfektanlar 

Dezenfeksiyon mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi için uygulanan işlemdir. 

Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan kurtulmak için içme-kullanma suyu dezenfekte edilmeli 

ve dezenfektan etki su tüketiciye ulaşana kadar sürmelidir. İçme kullanma suyu 

dezenfeksiyonunda fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılır.  

Toplumsal amaçlı içme kullanma suyu dezenfeksiyonunda genellikle klor ve klorlu 

bileşikler kullanılır. En sık kullanılan kimyasal dezenfektanlar;  

1-Klor : Klor halen en yaygın olarak kullanılan dezenfektandır.  Klor eklendikten sonra 

etkinliğin ortaya çıkması için yeterli temas süresine gereksinim vardır. Bu süre yaklaşık 30 

dakikadır. Klorun 3 farklı formu kullanılır; elementer klor (klor gazı), sodyum hipoklorür (sıvı), 

Kalsiyum hipoklorür (katı). 

a-Gaz klor : Klorun en yaygın kullanılan formudur. Klor formları arasında en ucuz 

olandır ve raf ömrü yoktur. Basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış gaz olarak taşınır ve depolanır. 

Tehlikeli bir gazdır. Kullanımı tecrübeli personel gerektirir.  

b-Sıvı Klor (Sodyum Hipoklorit): %5-15’lik solüsyonları kullanılmaktadır. Raf ömrü 

sınırlıdır. Korozif etkisi fazladır. Suya katıldığında klorat, klorür ve bromat gibi inorganik yan 

ürünler oluşabilir. Gaz klordan daha pahalıdır ve gaz klora göre daha az zararlı ve daha az 

tehlikelidir. Çalışan personelin kısa süreli eğitimi yeterlidir. 

c-Katı klor (Kalsiyum Hipoklorür): %65 klor içeren granül ya da tabletler 

biçimindedir.  Sodyum hipoklorürden daha dayanıklıdır ve raf ömrü daha uzundur. Hazırlanması 

aşamasında daha çok işlem gerektirir. Hazırlanan stok solüsyonlarda oluşabilen partiküller doz 

ayarlamasını güçleştirebilir. Küçük kapasiteli tesislerde kullanılır. Gaz klordan daha pahalıdır. 

2-Kloraminler: Belirli miktarda klor ve amonyağın sulu ortamda birleştirilmesi ile 

oluşur. Genellikle primer dezenfektan olarak kullanılmaz, klora göre dezenfektan etkinliği daha 

düşüktür. Ortamda uzun süre bozunmadan kalabilir. Uzun dağıtım şebekelerinde ikincil 

dezenfektan olarak kullanılması tercih edilir. Rezidüel etkinliği vardır. Klora göre daha az yan 

ürün oluşturur. Tat ve koku kontrolü iyidir. Suya tat ve koku katma özelliği açısından klordan 

iyidir. 

Gerekli temas süresi uzundur. Okside etme yeteneği serbest klora göre daha düşüktür. 

Diyaliz makinelerinde çeşme suyu kullanılıyorsa, sudaki klor hastanın dolaşımına geçerek 

eritrositleri okside etmektedir. Yüksek dozda klor gözlerde irritasyona neden olur. Virüs ve 

parazitlere etkileri yeterince incelenmemiştir.  
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Amonyak oluşumuna bağlı olarak dağıtım sistemlerinde alglerin büyümesi 

indüklenebilir. İçerdiği amonyak nedeniyle akvaryum balıklarına zarar verir. 

3-Klordioksit: Virüsit etkisi çok yüksektir. Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu azdır. 

Trihalometan oluşumuna neden olmaz, THM prokürserlerini (%30 kadar) parçalar. Tat ve koku 

yapan fenolleri parçalar. Giardia ve Cryptosporidiumlara karşı son derece etkilidir. Klorla 

karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder. Demir ve manganezi hızla okside 

ederek ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Uygun şartlarda suyun bulanıklığını azaltır. 

Dezenfeksiyon etkinliğini etkileyen tek parametre pH’dır, o da kısmen etkiler. Manganez 

oksidasyonuna neden olur, klora dirençli bazı mikroorganizmaların varlığında ilk alternatiftir. 

Doğal organik maddelerle etkileşerek inorganik yan ürünler oluşumuna neden olur (klorit 

ve daha az miktarda klorat iyonları). Rezidüel etkinliği yok denilebilir. Suda kısa sürede uçarak 

buharlaşır. Nadiren diğer dezenfektanlarda görülmeyen koku ve tat ortaya çıkabilir. Kullanıma 

hazır hale getirmek için özel ekipman gerekir. İşletme maliyeti yüksektir. 

4-Ozon: Çok güçlü bir dezenfektan ve oksidandır. Daha çok oksidan özelliği nedeniyle 

kullanılmaktadır. Virüsit etkisi çok yüksektir. Giardia ve Criptosporodium üzerine etkilidir. 

Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi kısadır. Bulanıklığı giderir. Tat ve koku giderilmesinde 

etkilidir. 

Rezidüel koruma sağlamaz. Korozif ve toksik etkileri vardır. Kompleks organik 

bileşikleri parçalayarak sudaki mikroorganizmalar için besin ortamı oluşturur. Çeşitli yan ürünler 

oluşur. Yan ürünleri azaltmak için ek düzenlemeler gerekir (granüler aktiviteli karbon filtreleri 

vb). Kurulum maliyeti yüksek olduğundan küçük işletmelerde kullanılamaz. 

 

Dezenfektan Dezenfeksiyon 

etkinliği 

Rezidüel 

koruma 

Dezenfeksiyon 

yan ürünleri 

oluşumu 

Renk 

giderici 

özelliği 

Koku 

giderici 

özelliği 

Klor İyi İyi Normal 

miktarda 

İyi İyi 

Kloraminler Orta Çok iyi Az miktarda Yok Çok iyi 

Klordioksit Çok iyi Yok Normal 

miktarda 

İyi İyi 

Ozon Çok iyi Yok Az miktarda Mükemmel Mükemmel 

Tablo 1: Dezenfektanların karşılaştırması. 

 

Dezenfeksiyonda rezüdiel etkinlik çok önemlidir. Çünkü suyun klorlanmasından sonra tüketim 

noktasına gelene kadarki aşamalarda (şebeke, depolar, terfi istasyonları) kirlenmesi muhtemeldir. 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında dezenfektan etkinliği ve rezidüel koruması olan dezenfektan 

klordur. Halen tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İçme kullanma suyu dezenfeksiyonunda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

gereği klor ve klorlu bileşikler kullanılmalı ve kullanılan dezenfektan Sağlık Bakanlığından izinli 

olmalıdır. 

İçme suyunun klorlanması ile ilgili genel formüller (*) : 

            DxL 

Kullanılacak klor çözeltisi(gr) = ---------------------------------------------- 

         % Klor Çözeltisi X 10 (sabit sayı) 

D:Dozaj (mg/L) 

L: Litre olarak su 

Örnek 1: İçinde 100 ton su bulunan bir depoyu milyonda 0,3 kısım (0,3 ppm) klor olacak şekilde 

dezenfekte etmek için % 25 aktif klor ihtiva eden kireç kaymağından ne kadar kullanmamız gerekir? 

100.000x0.3/10X25=120 gr. 

Örnek 2: İçinde 35 ton su bulunan bir depoyu milyonda 2 kısım (2 ppm) klor olacak şekilde dezenfekte 

etmek için % 12,5 aktif klor ihtiva eden sodyum hipoklorürden ne kadar kullanmamız gerekir? 

35.000x2/10x12,5=560 ml 

(*) Bu formül su girişinin sürekli olmadığı depolarda uygulanabilir. Su girişi ve çıkışının sürekli olduğu 

depolarda yeterli düzeyde sürekli klorlama yapılabilmesi için su klorlama cihazı kullanılmalıdır. 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte toplumsal amaçlı içme kullanma suyu deposunda 

suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi 

yapılması ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması ve klorlamada 

bu düzeyin sağlanamaması durumunda şebekede mahalli idare tarafından ara klorlama ünitesi yaptırılması 

zorunlu kılınmıştır. 
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BAKANLIĞIMIZIN VEKTÖRLERLE BULAŞAN HASTALIKLARDA 

KONTROL STRATEJİSİ  

Dr. Seher TOPLUOĞLU 

Halk SağlığıGenel Müdürlüğü  

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı 

  

1. Vektörle Bulaşan Hastalıklar 

 

Vektörler insandan insana ya da hayvandan insana enfeksiyon hastalıklarını taşıyan canlı 

organizmalardır. Vektörlerin pek çoğu enfekte konaktan (insan veya hayvan) beslenirken 

hastalık yapan mikroorganizmaları alıp bir sonraki beslenmeleri esnasında diğer konağa 

bulaştıran kan emen böceklerdir. Vektörler içerisinde en iyi bilinen sivrisinekler pek çok virüs 

ve parazite vektörlük etmektedir. Kene, ev sineği, kum sinekleri, pire, triatomin böcekler (öpen 

böcekler), çeçe sineği (Tsetse fly), karasinekler ve bazı tatlı su salyangozları diğer önemli 

vektörlerdir.  

Vektörle bulaşan hastalıklar ise bu vektörler aracılığıyla taşınan parazit, virüs ve 

bakterilerin sebep olduğu hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün raporlarına göre 

dünyada bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %17’sini oluşturan vektörle bulaşan hastalıkların 

görülme sıklığı iklim değişikliği nedeniyle artış göstermektedir. 

 

2. Dünyada Vektörle Bulaşan Hastalıklar 

Her yıl dünyada sıtma, dengue virüs enfeksiyonu, Afrika tripanosomiazisi (uyku hastalığı), 

leishmaniasis, Chagas hastalığı, sarı humma, Japon ensefaliti, lenfatik filariazis gibi vektörle 

bulaşan hastalıklar nedeniyle 700.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü dünya 

nüfusunun %80’ninden fazlasının bir, yarısının ise iki veya daha fazla sayıda vektörle bulaşan 

hastalık riski altında olduğunu bildirmektedir DSÖ; 128’den fazla ülkede 3.9 milyar kişinin 

dengue virüs enfeksiyonu riski altında yaşadığını ve her yıl 96 milyon vaka olduğunu tahmin 

etmektedir. 

DSÖ Genel Direktörü 2016 yılında DSÖ Asamblesinde yaptığı konuşmasında yeni veya 

yeniden ortaya çıkan pek çok vektörle bulaşan hastalık sebebiyle tehdidin artığını belirtmiştir. 

Zika virüs hastalığının yayılımının, dengue virüs enfeksiyonun tekrar ortaya çıkmasını ve yeni 

bir tehdit olarak chikungunya ateşinin ortaya çıkmasının sebebi olarak sivrisinek kontrol 

politikalarının zayıflatılmasının sonucu olarak değerlendirilmiştir.  

Şüphesiz sivrisinekler dünyadaki en ölümcül hayvanlar arasında yer almaktadır. Sadece 

sıtma nedeniyle 2017 yılında 435.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Sivrisinekler sıtmanın yanı sıra 

dengue virüs enfeksiyonu, Batı Nil virüs enfeksiyonu, Chikungunya ateşi, Zika virüs hastalığı, 

sarı humma, Japon ensefaliti gibi pek çok hastalığa vektörlük etmektedir  (Tablo 1). 
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Tablo 1. Sivrisineklerin vektörlük ettiği majör hastalıklar ve vektörleri 

 

Patojen Hastalık Vektör sivrisinek türü 

Bunyaviridae arbovirusler 

La Crosse ensefaliti Ensefalit Aedes triseriatus 

Rift Vadisi Ateşi Ateşli hastalık Aedes türleri, Cx. pipiens 

Flaviviridae arbovirusler 

Dengue 1–4 Ateşli hastalık-

Hemorajik 

Ae. aegypti, Ae. albopictus 

Batı Nil Ateşli hastalık-Ensefalit Culex türleri (Cx. pipiens, Cx.modestus) 

Japon ensefaliti Ensefalit Cx. tritaeniorhynchus 

Murray Vadisi 

ensefaliti 

Ensefalit Cx. annulirostris 

St. Louis ensefaliti Ensefalit Cx. pipiens, Cx. nigripalpus 

Sarı humma Hemorajik Ae. aegypti, Ae. africanus, Haemagogus 

türleri 

Batai virus (Calovo 

virus) 

Ateşli hastalık-Ensefalit Anopheles türleri 

Tahyna virus Ateşli hastalık Aedes vexans 

Togaviridae 

arbovirusler 

  

Chikungunya  Ateş- Ciddi hastalık Ae. aegypti, Ae. albopictus 

Batı at ensefaliti  Ensefalit Coquillettidia perturbans, Ae. vexans 

Ross River Ateşli hastalık Culex annulirostris 

Sindbis Ateşli hastalık Ae. cinereus, Cx. pipiens 

Ockelbo virus Ateşli hastalık Ae. cantans, Ae. cinereus, Ae. communis, 

Ae. excrucians, Ae. intrudens, Cx. 

pipiens, 

Culiseta morsitans and Cx. torrentium 

Venezuella at ensefaliti  Ensefalit Cx. pipiens  

Batı at ensefaliti  Ensefalit Cx. tarsalis 

O’nyong-nyong ateşi Ateşli hastalık An. funestus, An. gambiae 

Parazit 

Plasmodium türleri Sıtma Anopheles türleri 

Wuchereria bancrofti Lenfatik filariasis Culex türleri, Aedes türleri, Anopheles 

türleri 

Dirofilaria türleri Subkutanöz nodül  Culex türleri, Aedes türleri, Anopheles 

türleri 

 

İklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının bozulması, artan uluslararası ticaret ve seyahat 

daha fazla sayıda insanın vektörlere maruz kalmasına yol açmaktadır. Bunun en bariz örneği son 

30 yılda dünyada görülen dengue virüs enfeksiyonunun 30 kat artarak daha fazla sayıda ülkede 

salgın yapar hale gelmiş olmasıdır.  
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Dünyada son bilgilere göre 3.555 sivrisinek türü bulunmaktadır. Her sivrisinek türünün 

vektörlük ettiği hastalık farklıdır, bazı hastalıklara ise birden fazla sivrisinek türü vektörlük 

edebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir coğrafi bölgede bulunan sivrisinek türünün bilinmesi 

salgın oluşturulabilecek hastalıkların bilinerek tedbir alınması açısından son derece önemlidir. 

Küreselleşme ve iklim değişikliklerinin gözlenmesi ile son 40 yılda sivrisinek türlerinin dağılım 

alanlarının değiştiği, pek çok sivrisinek türünün küresel ölçekte oldukça geniş alanlara yayılmaya 

başladığı bilinmektedir. Bu da o bölgede daha önce görülmeyen yeni hastalıkların görülebilme 

riskini arttırmıştır.  

Dünyada kum sineklerinin vektörlük ettiği en önemli hastalık Kutanöz leishmaniasis’dir.  

DSÖ her yıl dünyada 600.000 ile 1 milyon civarında yeni Kutanöz leishmaniasis vakası olduğunu 

tahmin etmektedir. Vakaların %95’i Amerika kıtası, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Orta 

Asya’dan bildirilmektedir. 2017 yılında vakaların %95’i Afganistan, Cezayir, Brezilya, 

Kolombiya, İran, Irak ve Suriye’de görülmüştür. 

İlk olarak 12. yüzyılda Tacikistan’da tanımlanan kene kaynaklı enfeksiyonlardan Kırım 

Kongo Kanamalı Ateşi sıklıkla Güney ve Orta Afrika (Sahra-altı Afrika), Doğu Avrupa, Orta 

Doğu ve Doğu Asya’da görülmektedir. Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Macaristan, 

Yugoslavya, Arnavutluk, Kosova, Fransa, İran, Irak, Pakistan, Afganistan, Çin'in güneyi, 

Hindistan, Zaire, Nijerya, Kongo, Kenya, Uganda, Tanzanya, Etiyopya ve Mısır'da virüsün aktif 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

3. Ülkemizde Vektörle Bulaşan Hastalıklar 

Ülkemizde vektörle bulaşan hastalıklar içerisinde sıtma, leishmaniasis, Kırım Kongo 

Kanamalı Ateşi ve Batı Nil Virüsü önem arz etmektedir. Bu metinde Bakanlığımız tarafından 

vektör mücadelesi yürütülen hastalıklar ele alınacaktır. 

 

3.1 Sivrisineklerin Vektörlük Ettiği Hastalıklar 

Ülkemizde sıtma ve filariasis etkenleri, Batı Nil virüsü (BNV), Chikungunya virüsü 

(CHIKV), Cache Vadisi virüsü (CVV), Dengue virüsü (DENV), Eastern Equine Ensefalit virüsü 

(EEEV), Getah virüsü (GGV), Sarı Humma virüsü (SHV), Sindbis virüsü (SINV), St Louis 

Ensefalit virüsü (SLEV), Tahyna virüs (TAHV), Trivittatus virüsü (TVTV), Venezuelan Equine 

ensefaliti virüsü (VEEV), Zika virüs (ZIKV), Ockelbo virüs (OCKV), Orungo virüs (ORUV), 

La Crossa virüs (LACV), Japon ensefalit virüsü (JEV) nakledebilen 62 sivrisinek türü 

bulunmaktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar ile ülkemizdeki varlıkları doğrulanan Aedes albopictus 

türünün 2011, Ae. aegypti türünün ise 2015 yıllarından bu yana her gün dağılım alanlarını 

genişlettiği bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemizde bu vektör sivrisinek türlerinin neden 

olabilecekleri, Chikungunya Ateşi, Dengue Virüs Enfeksiyonu, Sarı Humma ve Zika Virüs 

Hastalığı gibi çeşitli viral hastalıkların ortaya çıkma riski vardır.  

Ülkemizde bildirimi yapılan sivrisinek kaynaklı vektörle bulaşan hastalıkların vaka 

sayıları Tablo 2. verilmiştir. 
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Tablo 2. Sivrisineklerin vektörlük ettiği hastalık vakalarının yıllara göre dağılımı,  

2014-2018 

 

Hastalık 2014 2015 2016 2017 2018 

Sıtma* 244 218 208 214 234 

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2 - 2 7 26 

Zika Virüs Hastalığı* - - - 4 1 

Dengue Virüs Enfeksiyonu* 4 5 3 17 10 

Chikungunya Ateşi* - - 1 - 1 

Sarı Humma  - - - - - 

* Yurtdışından emporte vakalar 

3.1.1 Sıtma 

Tarih boyunca sıtma ülkemizde vektörle bulaşan hastalıkların en önemlisi olmuştur. 

Hastalığın Mezopotamya, Eti ve Yunan uygarlıklarının çökmesine neden olan en önemli 

etkenlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan sıtma 

ile mücadele Cumhuriyet döneminde daha da yoğunluk kazanmış, yürütülen çalışmalar 

neticesinde 1940 yılında 155.683 olan sıtma vaka sayısı 1970 yılında 1.263’e kadar 

düşürülmüştür. Ancak elde edilen başarı sıtmanın bittiği inanışıyla mücadelenin zayıflatılması 

sebebiyle sürdürülememiş ve hastalık geri dönerek 1977 yılında 115.512 vaka ile tekrar sağlık 

öncelikleri arasındaki yerini almıştır. Yoğun çalışmalar neticesinde 2000 yılında 11.432 olan 

sıtma vakası 2005 yılında 2.084’e düşmüştür. Ülkemizde sıtmanın elimine edilebilme şartlarının 

oluştuğu kararına varılarak DSÖ tarafından 2005 yılında deklare edilen Taşkent Deklarasyonu 

Sayın Bakanımız tarafından imzalanarak ülkemizden sıtmanın eliminasyonu öngörülmüştür. 

Bakanlığımızca yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde yerli sıtma bulaşı sona ermiştir. Ancak 

ülkemizde sıtma etkenini nakleden Anofel türü sivrisineklerin bulunması, iklim ve çevresel 

faktörler, büyük nüfus hareketleri, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin sayısının 

ve ticaret ilişkilerinin artması nedeniyle 2002’de 40 olan yurtdışı kaynaklı sıtma vakamızın yıllar 

içerisinde 200’lere kadar yükselmesi, düzensiz göçmenler, ülkemizin sıtmanın kolayca 

yayılabileceği subtropikal bölgede yer alması, komşu ülkelerdeki mevcut durumlar, sıtmanın 

ülkemize geri dönme riskini arttırdığından hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarımız 

kesintisiz olarak devam etmektedir. 

 

3.1.2 Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 

 

Ülkemizdeki serolojik çalışmalar Batı Nil Virüsü (BNV) maruziyetinin ülkemizde uzun 

bir süredir var olduğunu göstermesine karşın, tanısı kesinleşmiş vaka sayıları görece kısıtlı 

sayıdadır ve çoğunlukla BNV'ye bağlı merkezi sinir sistemi enfeksiyonları şeklindedir. Sporadik 

vakalar şeklinde rapor edilmiş vakalar 2009 yılında saptanmaya başlanmış; 2010 yılında Manisa  
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Devlet Hastanesinden nedeni bilinmeyen şüpheli viral hastalık olarak bildirimi yapılması üzerine 

güncel hale gelmiştir. Laboratuvar ile BNVE tanısının kesinleşmesinden sonra vaka tanımları 

hazırlanmış ve 2011 yılında 02 Nisan 2011 Tarihli ve 27893 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Bildirimi Zorunlu Hastalıklar listesine eklenmiştir. Hastalık genelde mevsimsel 

özellik göstermekte olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. 

 

3.1.3 Sivrisineklerin Vektörlük Ettiği Diğer Hastalıklar 

 

Ülkemizde Zika virüs hastalığı, Dengue virüs enfeksiyonu ve chikungunya ateşi vaka 

bildirimleri de yapılmaktadır. Bildirilen tüm vakalar yurtdışından emporte vakalardır. Ancak son 

dönemlerde bu hastalıklara vektörlük eden sivrisinek türlerinin ülkemizde tespit edilmiş olması 

yerli bulaşa sebep olabilme ihtimali oluşturduğundan tüm vakalar yakından takip edilmektedir.  

 

3.2 Kum Sineklerinin Vektörlük Ettiği Hastalıklar 

 

Dünya genelinde 1.000 kadar kum sineği türü varlığı bildirilmiş olup ülkemizde şimdiye 

kadar saptanan tür sayısı 27’dir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda Ege ve Akdeniz kıyısı 

illerimizde daha fazla tür çeşitliliği gözlenirken kuzey illerimizde daha az tür olduğu 

görülmüştür. Kum sinekleri ülkemizde uzun yıllardır endemik olarak görülen kutanöz 

leishmaniasis (KL) ve visseral leishmaniasis (VL) hastalıklarına sebep olan Leishmania 

parazitlerinin taşıyıcıları olmaları nedeniyle tıbbi öneme sahip artropodlardır. Kum sinekleri 

Leishmania parazitlerinin yanı sıra bazılarının ülkemizde de görüldüğü 60’dan fazla virüsü ve 

Yeni Dünya’da görülen bir hastalık olan Bartonellosis etkeni olan bakteriyi de taşıyarak 

bulaştırabilmektedirler.  

Ülkemizde kum sineklerinin vektörlük ettiği en yaygın görülen hastalık Şark çıbanı 

olarak da adlandırılan Kutanöz leishmaniasis’dir. Yıllara içerisinde vaka sayısında düşüş 

izlenmekle beraber halen ülkemizde önemini hala korumaktadır. İç organları tutan visseral 

leishmaniasis (Kala-azar) ise sporadik vakalar olarak görülmektedir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Leishmaniasis vakalarının yıllara göre dağılımı, 2014-2018 

 

Hastalık 2014 2015 2016 2017 2018 

Kutanöz Leishmaniasis 4.350 2.811 2.563 2.460 2.392 

Visseral Leishmaniasis 22 23 37 55 14 
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3.3 Kenelerin Vektörlük Ettiği Hastalıklar 

Şüphesiz ülkemizde en önemli kene kaynaklı enfeksiyon Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir. 

Hastalık 2002’de Tokat, Yozgat, Sivas, Çorum ve İç Anadolu Bölgesi’nde dikkati çekmiş, 2003 

yılında kesin tanının konulması ile hastalığın KKKA olduğu anlaşılmıştır. Hastalık ülkemizde 

vektör Hyalomma kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. Ülkemizde 

halen hastalığın yoğun görüldüğü bölge (hiperendemik bölge), İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve 

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaklaşık 30 ili içine alan coğrafik alandır. Söz 

konusu bölge hiperendemik bölge olarak devam etmekle beraber pek çok ilde de hastalık 

bildirimleri yapılmaktadır. Her yıl Nisan-Ekim ayları arasında görülmekte ve Haziran-Temmuz 

aylarında pik yapmaktadır. 

 

4. Bakanlığımızın Vektörle Bulaşan Hastalıklarda Kontrol Stratejileri 

Vektörle bulaşan hastalıkların kontrolü hastalığa özgü farklılık gösterse de genel olarak 

hastalığın ortaya çıkmasını önleyici tedbirler ile hastalık ortaya çıktığında alınması gereken 

önlemler olarak sınıflandırılabilir. Kişilerin vektörle bulaşan hastalıklara karşı korunması aynı 

zamanda toplumda hastalığın yayılarak salgın yapmasının da önüne geçecektir. Bu aşamadaki en 

etkili müdahale aşı veya kemoprofilaksidir. Vektörle bulaşan hastalıkların çok azına karşı 

halihazırda kullanılabilir aşı bulunması; bireysel korunmada vektörle temasın azaltılmasını, 

hastalık programları açısından ise vektör mücadelesini ön plana çıkarmaktadır. Bir diğer yöntem 

olan kemoprofilaksi en yaygın olarak sıtma için kullanılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızca; 

Vektörle bulaşan hastalıklar, bulaşma yolları ve korunma konularında sağlık çalışanları ve 

halka yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. 

Hastalıkların endemik olduğu ülkelere gidenlere seyahat öncesi danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. Gerekli durumlarda sıtma için kemoprofilaktik ilaçlar ücretsiz olarak verilmekte, 

sarı humma aşısı ücretsiz olarak uygulanmaktadır.  

Olası vektörle bulaşan hastalık vakalarının erken tespitinin yapılarak tedavilerinin 

yapılmasının sağlanması hastalığın diğer kişilere bulaşmasını önleyeceğinden Bakanlığımız 

tarafından vaka bulma ve tarama çalışmaları yürütülmektedir. Tespit edilen her bir vaka ile ilgili 

detaylı epidemiyolojik değerlendirme yapılarak olası diğer vakaların tespit edilmesi 

sağlanmaktadır. Sıtma ve leishmaniasis tedavi ilaçları Bakanlığımız tarafından temin edilmekte 

ve reçete karşılığı ücretsiz olarak verilmektedir.   

Vektörle bulaşan hastalıkların görüldüğü bölgeler ile riskli bölgelerde hastalığın sağlam 

kişilere bulaşmasını önlemek veya bulaşın başlamasını engellemek için vektör popülasyonun 

kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  

 

4.1 Vektör mücadelesi 

Vektör mücadelesi vektörle bulaşan hastalıkların hayati stratejilerindendir. DSÖ pek çok 

vektörle bulaşan hastalık düzenli, sürekli ve etkili vektör mücadelesi yürütülmesi ile 

önlenebileceğini belirtmektedir. Dünyada vektör mücadelesi çalışmaları ilk olarak sıtma 

hastalığına karşı başlatılmıştır. Sıtma programı DSÖ’nün en önemli programlarındandır. DSÖ 

tarafından sıtmada vektör kontrolüne ilişkin pek çok strateji geliştirilmiş ve dokümanlar 

hazırlanmıştır.  
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Özellikle son zamanlarda salgınlar yaşanan diğer sivrisinekle bulaşan yeni hastalıkların 

artması üzerine DSÖ, Küresel Vektör Kontrolüne Cevap (2017-2030) dokümanını yayımlayarak 

vektör mücadelesinin önemine dikkat çekmiştir. Halen DSÖ, Global Sıtma Programı kapsamında 

Vektör Kontrol Danışma Grubu vasıtasıyla yeni vektör kontrol strateji, teknoloji yaklaşımlarına 

yönelik çalışmalar yürütmektedir.  

Ülkemizde sıtma programının en önemli stratejilerinden birisi olarak vektör mücadelesi 

Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerinde başlatılmış, 1926 yılında kanun ile düzenlenmiştir. 

Vektör mücadele çalışmaları kapsamında bataklıkların kurutulması, okaliptüs ağaçlarının 

dikilmesi, sivrisinek üreme alanlarının ıslahının yanı sıra larva mücadelesi çalışmaları 

kapsamında mazot, ham petrol ve gazyağı kullanılmaya başlanmıştır. DDT’nin keşfi ile vektör 

mücadelesi daha da hız kazanmıştır. 

Bakanlığımız tarafından sıtma hastalığına yönelik devam eden vektör kontrol çalışmaları 

sivrisineklerin vektörlük ettiği diğer hastalıkları ve tatarcıkların vektörlük ettiği Şark çıbanı, kala-

azar ve tatarcık ateşi hastalıklarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü vektörle bulaşan hastalıkların kontrolünde entegre ve kapsamlı bir 

yaklaşım gerekliliğine vurgu yaparak vektör mücadelesinin Entegre Vektör Mücadelesi (EVM) 

çerçevesinde planlanmasını önermektedir. Bu bağlamda, vektörle bulaşan hastalıkların 

kontrolünü sağlamak, yerli bulaşı olmayanların ülkemizde yayılmasını önlemek ve olası hastalık 

salgınlarının önüne geçebilmek amacıyla vektör kontrol çalışmalarımız Entegre Vektör 

Mücadelesi yaklaşımı kapsamında ilgili sektörlerle işbirliği içerisinde koordineli olarak 

yürütülmektedir. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin vektör kontrolüne yönelik olarak; hastalığın yoğun 

olarak görüldüğü illerde kene popülasyonunun azaltılabilmesi için çiftlik hayvanlarında Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından kene mücadelesi çalışmaları yürütülmektedir. Bakanlığımız 

tarafından da bu çalışmalara destek verilmektedir.   

4.2 İşbirliği çalışmaları 

Vektörle bulaşan hastalıkların kontrolünde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere 

uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılmakta, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve yeni 

stratejiler yakından takip edilmektedir. Ayrıca vektörle bulaşan hastalıkların bazılarının zoonotik 

karakterli olmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak çalışılmaktadır.  

Bakanlığımız vektörle bulaşan hastalıkların kontrolü için yeni vektör kontrol yöntemleri, 

aşı geliştirme çalışmaları dahil bilimsel çalışmaları desteklemekte, Üniversiteler ile işbirliği 

içerisinde çalışmaktadır. Vektörle bulaşan hastalıkların da dahil olduğu 18 hastalığın kontrolüne 

yönelik akademisyenler ile beraber ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla Türkiye 

Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) hazırlanmış olup Eylem Planı dahilinde 

Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.  
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