
 

 

 

 

 

 

 

2022 YILI BİYOSİDAL MESUL MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ DERS 
NOTLARI 

 

 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MART-2022 



 

 

İÇİNDEKİLER 

 

1- Biyosidal Ürünlerin Kullanımı ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

2- Biyosidal Ürünlerin Etiketleri ve Ürün Tipleri 

3- Ürün Tipine Göre Dezenfektanların Ruhsatlandırılması ve 

Kullanımı 

4- Bakanlığımızın Vektörlerle Bulaşan Hastalıklarda Kontrol 

Stratejileri 

5- Akut Zehirlenmelerde İlkyardım Antidotlar ve Taşıma Teknikleri 

6- Pestisitler ve Kronik Zehirlenmeler 

7- Biyosidal Ürün Uygulamalarından Kaynaklanan Atıkların 

Yönetimi 

8- Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Kullanımı 

9- Biyosidal Ürünlerin Formülasyon Şekilleri 

10- Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Ambalajlanması 

11-Sivrisinekler, Karasinekler, Hamamböcekleri, Yakarcaların Genel 

Anatomisi ve Doz Hesabı 

12- İnsan Sağlığını Tehdit Eden Diğer Zararlılar 

13- Genel Mikrobiyoloji 

14- Kemirgenler ve Mücadele Yöntemleri 

15- Kenelerin Biyolojileri, Ekolojileri ve Mücadele Yöntemleri 



Resmî Gazete Tarihi: 04.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30821 

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

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, 

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,(1) 

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, 



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. 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.(1) 

(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, 

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. 



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, (Danıştay Onuncu Dairesinin 26/4/2021 tarihli ve E.:2019/10131; K.:2021/1936 sayılı 

kararı ile iptal ibare: 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. 

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. 

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. 

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. 



(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. 

__________________ 
(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 10/2/2021 tarihli ve E.:2019/10215 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin biyomühendislik bölümü 

mezunları yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
  

Ekleri için tıklayınız 

  
 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.32642-Ek.docx


 

 

 

 

 

Ek- 1 

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  

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 

   



 

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 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Ek- 4 

 

Fotoğraf 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

                                                                                                                                

 



Ek- 6 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

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 



 

 

 

 

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 

 

 

 



 

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 

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 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 



 

 

Ek- 13 

SAHA DENETİM FORMU 
 
 

 
Denetim Yapan Kurum:                                                                                                                                                                                                             

Tarih:  

Saat:  

Denetim Türü:  

 

FİRMAYA /KURUMA/KURULUŞA AİT BİLGİLER                                             

    

Firma Bilgileri  

 

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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    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 müstahzarlar 

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. 

Etiketleme 

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

niteliklere uygun etiket hazırlanması ve Bakanlıkça onaylanması zorunludur. 
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• 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. 

 

 

Biyosidal Ürün Etiket Örneği 
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Biyosidal Ürün Etiket Örneği  
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• 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 süreyi», 

• 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, 
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• 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, 
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Biyosidal Ürün Etiket Örneği  
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• 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, 

• Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın tekrar kullanımının 

önlenmesiyle ilgili talimatlar, 

• Boş ambalajın imha şekli 26.12.2008 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirtilir. 
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Biyosidal Ürün Etiket Örneği  
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• Etiketin bu bölümünde; 

• Ürün tipi/tipleri, 

• İlk yardım önlemleri, 

• Ürünün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar, (Burada belirtilen ürünün depolama sıcaklığına 

uyulması gerekir.)  

•  Risk ve güvenlik ibareleri yer almaktadır. 

▪  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  

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

 

 

 



 

 

12 

1. Ana Grup 

             Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler 
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Ürün Tipi 1 

    İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler 
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Ürün Tipi 2 

    Kişisel ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 
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Ürün Tipi 3 

     Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler 
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Ürün Tipi 4 

   Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar 
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 Ürün Tipi 5  

   İçme suyu dezenfektanları 
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      2. Ana Grup 

      Koruyucular 
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       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.  
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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.  
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  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.  
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       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.  
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  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. 
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         Ürün Tipi 13 

      Sıvı metal işleme koruyucuları; Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü

 sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. 
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3. Ana Grup 

 Haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler  
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Ürün Tipi 14 

      Rodentisitler-Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler. 
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Ürün Tipi 15* 

 Avisitler-Kuşların kontrolünde kullanılan biyosidal ürünler* 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

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 
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Ürün Tipi 19 

   Kovucular ve çekiciler 
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4. Ana Grup 

Diğer biyosidal ürünler 
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               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 
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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 kategorisi uzman personel olarak belirtilen ürünlerin uygulamasının uzman 

personeller tarafından yapılması zorunludur. 

• Bu ürünler genelde, I. Ana Grupta ürün tipi 3’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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Ürün Tiplerine Göre Dezenfektanların 

Ruhsatlandırılması ve Kullanımı 

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, 

▪ 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 

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. 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. 

▪ 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. 
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BAKANLIĞIMIZIN VEKTÖRLE BULAŞAN HASTALIKLARDA KONTROL STRATEJİLERİ 

Dr. Seher TOPLUOĞLU 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 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 
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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 2019 yılında 409.000 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). 

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. 2019 yılında vakaların 2019 yılında vakaların %87’si Afganistan, 

Cezayir, Brezilya, Kolombiya, İran, Irak, Libya, Pakistan, Suriye ve Tunus’ta 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 Enfeksiyonu 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. 
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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. 

Tablo 2. Sivrisineklerin vektörlük ettiği hastalık vakalarının yıllara göre dağılımı, 2014-2020 

Hastalık 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sıtma* 244 218 208 214 234 279 113 

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2 - 2 7 26 10 0 

Zika Virüs Hastalığı* - - - 4 1 0 0 

Dengue Virüs Enfeksiyonu* 4 5 3 17 10 4 1 

Chikungunya Ateşi* - - 1 - 1 2 0 

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, 
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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. Sıtma bulaşının yeniden başlamasının önlenmesine ilişkin 

tedbirlerin devamlılığını vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü Aşkabat Bildirgesi Sayın Bakanımız 

tarafından imzalanmıştır. 

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 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 
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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, 2014-2020 

Hastalık 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kutanöz Leishmaniasis 4.350 2.811 2.563 2.460 2.392 1.543 929 

Visseral Leishmaniasis 22 23 37 55 14 13 15 

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 
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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. 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 
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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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Neler Öğreneceğiz? 
 
 
 
 

 

Bu eğitimde;.. 

• Zehirlenmeler 

• Zehirlenmelerde ilk yadım 

• Pestisitlerle zehirlenmeler 

• Antidotlar 

• Hasta yaralı taşıma teknikleri 

hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 



 

 



 

ZEHİRLENME NEDİR? 

 
Vücuda toksik(zehirli) bir maddenin girmesiyle 

veya normal dozda toksik olmayan bir 

maddenin yüksek dozda alınmasıyla vücut 

fonksiyonlarının bozulmasıdır. 



 

ZEHİRLENMELERLE İLGİLİ KISA BİLGİLER 
 
 

Zehirlenmelerin %90’ı evlerde olmaktadır. 

Zehirlenmelerin %60’ı 5 yaş altındaki çocuklardır. 

Bu çocukların %5’i kaybedilmektedir. 

18 Yaş üstünde ölüm oranı daha yüksektir. 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.hanimeli.tc/wp-content/uploads/zehirlenmeler.jpg&imgrefurl=http%3A//www.hanimeli.tc/cocuklarda-zehirlenmeler/&usg=__xa9bIYKw67Ue12EJU3xdUNA85WY%3D&h=274&w=298&sz=7&hl=tr&start=8&zoom=1&tbnid=ZZAvhef-Fu-6BM%3A&tbnh=107&tbnw=116&ei=OFTdTa6-O8KxtAa3rpXQDg&prev=/search%3Fq%3Dzehirlenmeler%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.hanimeli.tc/wp-content/uploads/zehirlenmeler.jpg&imgrefurl=http%3A//www.hanimeli.tc/cocuklarda-zehirlenmeler/&usg=__xa9bIYKw67Ue12EJU3xdUNA85WY%3D&h=274&w=298&sz=7&hl=tr&start=8&zoom=1&tbnid=ZZAvhef-Fu-6BM%3A&tbnh=107&tbnw=116&ei=OFTdTa6-O8KxtAa3rpXQDg&prev=/search%3Fq%3Dzehirlenmeler%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.hanimeli.tc/wp-content/uploads/zehirlenmeler.jpg&imgrefurl=http%3A//www.hanimeli.tc/cocuklarda-zehirlenmeler/&usg=__xa9bIYKw67Ue12EJU3xdUNA85WY%3D&h=274&w=298&sz=7&hl=tr&start=8&zoom=1&tbnid=ZZAvhef-Fu-6BM%3A&tbnh=107&tbnw=116&ei=OFTdTa6-O8KxtAa3rpXQDg&prev=/search%3Fq%3Dzehirlenmeler%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 

ZEHİRLENMENİN CİDDİYETİ; 
 

• Ürünün türüne, 

• Alınış biçimine, 

• Dozuna, 

• Kişinin özelliklerine bağlıdır. 

http://?


 
 

ZEHİRLENME YOLLARI 
 

• Sindirim yoluyla, 

• Solunum yoluyla, 

• Cilt yoluyla 

• Konjuktival (Göz) 



ZEHİRLENMELERDE GENEL BELİRTİLER 

 
• Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma karın 

ağrısı İshal. 

• Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, 

rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk 

• Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, morarma, 

solunum durması. 

• Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, kalp 

durması. 

http://?


 

SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENME 

 
En sık rastlanan zehirlenme yoludur. 

Bazı kimyasal maddeler, tarım ilaçları , alkol, ilaç, 

bozuk besinler ve zehirli mantarlarla sık görülür 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.yazikolik.com/wp-content/uploads/2011/03/gida_zehirlenmesi.jpg&imgrefurl=http%3A//www.yazikolik.com/gida-zehirlenmesi-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-156&usg=__vEECPFJsGZN1huKjpxQpgYT1g9w%3D&h=229&w=320&sz=11&hl=tr&start=3&zoom=1&tbnid=FCt9IbtLR0iUCM%3A&tbnh=84&tbnw=118&ei=dV7dTZqBJcnLtAbP5ay6BQ&prev=/search%3Fq%3Dsindirim%2Byoluyla%2Bzehirlenmeler%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DG%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.yazikolik.com/wp-content/uploads/2011/03/gida_zehirlenmesi.jpg&imgrefurl=http%3A//www.yazikolik.com/gida-zehirlenmesi-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-156&usg=__vEECPFJsGZN1huKjpxQpgYT1g9w%3D&h=229&w=320&sz=11&hl=tr&start=3&zoom=1&tbnid=FCt9IbtLR0iUCM%3A&tbnh=84&tbnw=118&ei=dV7dTZqBJcnLtAbP5ay6BQ&prev=/search%3Fq%3Dsindirim%2Byoluyla%2Bzehirlenmeler%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DG%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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NE YAPMALI? 

 
• Bilinç durumu değerlendirilir, 

• Ağız zehirli madde ile temas etmişse su İle 

çalkalanır, İlkyardımcılar için hastanın 

kusturulması önerilmez!!! 

• Zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu 

su ile yıkanır, 

• Yaşam bulguları değerlendirilir 

http://?


NE YAPMALI ? 

 
• Ne almış olabilir, 

• İlaç ya da uyuşturucu alışkanlığı var mı? 

• Evde ne tip İlaçlar var? 

• Hastanın o halde bulunduğu ya da sizin 

bulduğunuz saat. 

http://?


SOLUNUM YOLUYLA ZEHİRLENMELER 

 
Zehirli maddenin solunum yoluyla vücuda 

girmesiyle oluşur. 

http://?


SOLUNUM YOLUYLA ZEHİRLENMELER 
 

 

• Karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, gaz 

sobaları), 

• Karbondioksit, 

• Zirai ilaçlar 

• Havuzlarda kullanılan klor, 

• Boyalar, 

• Yapıştırıcılar, 

• Ev temizleyicileri. 



 

NE YAPMALI? 
 

• Temiz havaya çıkart, 

• Ortamı havalandır, 

• Yaşam belirtilerini değerlendir, 

• Kişiyi yarı oturur pozisyonda tut, 

• Bilinç kapalıysa “Koma Pozisyonu” 
ver 

• 112’yi ara. 

http://?


 

DERİ YOLUYLA OLUŞAN ZEHİRLENMELER 
 

Zehirli maddenin vücuda deri aracılığıyla 

girmesiyle oluşur. 

Böcek sokmaları, 

Zehirli hayvanların ısırması, 

Tarım ilaçları, 

Böcek öldürücü ilaçlar, 

İlaç ve uyuşturucu madde enjeksiyonları. 

http://?


NE YAPMALI ? 
 

• Yaşam bulguları değerlendirilir, 

• Ellerin zehirli madde ile teması önlenir, 

• Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır, 

• 15-20 dakika deri bol suyla yıkanır, 

• 112 Aranarak durum bildirilir. (gerekirse114) 

 
ÖNCE KENDİNİ KORU !!!!! 



ŞOFBEN KAZALARI 
 

Şofben sıcak su temini için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

Elektrikle çalışanlarda sıcak su yanıkları İle karşılaşabilmektedir 

LPG ile çalışan şofbenler de kazalara neden olmaktadır 

Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine 

bağlıdır 

http://?


ŞOFBEN KAZALARI 
 
 
 
 

6 m3’den küçük, iyi havalandırılmamış mekanlarda Şofben 

Kullanıldığında, ortamdaki oksijen hızla tükenmekte, kişiler 

havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler. 

http://?


NE YAPMALI? 
 
 

• Kişiyi ortamdan uzaklaştırın, 

• Hava yolu açıklığı ve solunumu kontrol edin, 

• 112 aranarak durum bildirin. 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.tavz.net/haberresimleri/b/1682.jpg&imgrefurl=http%3A//www.tavz.net/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Dprint%26sid%3D1682&usg=__bapNUJKGCf-PA27zicHvjLvvz5w%3D&h=224&w=300&sz=18&hl=tr&start=7&zoom=1&tbnid=25fnzxEcw4vvzM%3A&tbnh=87&tbnw=116&ei=tG_dTbiIEcWztAb6wPDVBQ&prev=/search%3Fq%3D%C5%9Fofben%2Bzehirlenmesi%26um%3D1%26hl%3Dtr%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.tavz.net/haberresimleri/b/1682.jpg&imgrefurl=http%3A//www.tavz.net/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Dprint%26sid%3D1682&usg=__bapNUJKGCf-PA27zicHvjLvvz5w%3D&h=224&w=300&sz=18&hl=tr&start=7&zoom=1&tbnid=25fnzxEcw4vvzM%3A&tbnh=87&tbnw=116&ei=tG_dTbiIEcWztAb6wPDVBQ&prev=/search%3Fq%3D%C5%9Fofben%2Bzehirlenmesi%26um%3D1%26hl%3Dtr%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A//www.tavz.net/haberresimleri/b/1682.jpg&imgrefurl=http%3A//www.tavz.net/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Dprint%26sid%3D1682&usg=__bapNUJKGCf-PA27zicHvjLvvz5w%3D&h=224&w=300&sz=18&hl=tr&start=7&zoom=1&tbnid=25fnzxEcw4vvzM%3A&tbnh=87&tbnw=116&ei=tG_dTbiIEcWztAb6wPDVBQ&prev=/search%3Fq%3D%C5%9Fofben%2Bzehirlenmesi%26um%3D1%26hl%3Dtr%26biw%3D1007%26bih%3D458%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


NASIL ÖNLEM ALMALIYIZ? 
 
 
 

• 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 

 
• Banyodan uzun süre çıkmayan kişi kontrol 

edilmeli 



 

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ 
 
 
 
 
 
 

Endüstriel merkezlerde önemli bir sorundur. 

Eski motorlara ait egzos gazları, gaz ve kömür, 

ısıtıcıları, mangal kömürleri, kuyular ve derin 

çukurlarda bulunur. 
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KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ 
 

• Karbonmonoksit; renksiz, Kokusuz, havadan hafif ve rahatsız 

edici olmayan bir gazdır. 

• Hemoglobine bağlanma kapasitesi Oksijenden 280 kat daha 

fazladır. 

• Dokularımıza oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak ,dokulara 

oksijen taşınmasında çok ciddi bir azalmaya neden olur. 

• Doku oksijenizasyonunu (dokunun beslenmesini) ciddi oranda 

bozar. 



KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ 

 
• Aşırı yorgunluk , keyifsizlik , grip benzeri durum, bulantı , baş 

dönmesi, kusma ,karıncalanma hissi 

• Havale , göğüs ağrısı, çarpıntı, tansiyon düşmesi, solunum durması, koma, kalp 

durması 

• Yoğun zehirlenme durumunda cilt ve tırnaklar kısa süreli kiraz 

• kırmızısı renk alabilir. 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
Zararlı organizmaları( insan vücudu ile bitkiler üzerinde 

veya çevresinde yaşayan ve zararlı olan 

böcek,kemirici,yabani ot ve mantar gibi canlıları) 

engellemek,yok etmek zararlarını azaltmak veya kontrol 

edilebilir durumda tutmak amacıyla kullanılırlar 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
1. İNSEKTİSİTLER daha çok tarımsal üretimi artırmak amacıyla zararlı böceklere karşı 

kullanıldığı için yaygın olarak ‘ tarım ilaçları’ olarak bilinir. 

Kimyasal yapılarına ve etki mekanizmalarına göre: 

Organik fosforlu insektisitler, Karbamatlı insektisitler, Piretinler, Organik klorlu 

insektisitler, İmidakloprid olarak sınıflandırılır 

İnsektisitlerin evlerde ve diğer alanlarda da kullanımı söz konusudur. 

Bu ilaçların gerek evlerde gerekse tarım ve zirai alanlarda uygun olmayan 

koşullarda kullanılması ani veya kronik zehirlenmelerle karşılaşılmaktadır 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

2. HERBİSİTLER : 

Yabanıl Ot öldürücüler 

Parakuat, Dikuat 

3. RODENTİSİDLER: 

Kemirgen öldürücüler 

Warfarin türevleri, 

Brodifakum 

 
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI WEP SİTESİNDEN ALINMIŞTIR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI WEP SİTESİNDEN ALINMIŞTIR 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

• Gelişmiş ülkelerde hektar başına kullanılan pestisit miktarı gelişmekte olan ülkelere 

nazaran çok daha fazla olmasına karşın gelişmiş ülkelerde zehirlenme oranı çok daha 

düşüktür. 

• Özellikle intihar girişimlerinde pestisitler yaygın olarak kullanılmaktadır 

• Tüm dünyada intihar girişimlerinin yaklaşık % 30’u pestisitlerle gerçekleştiği 

bildirilmektedir. 

• Ülkemizde Uygun koruyucu kıyafet eldiven ve maske kullanmadan yapılan tarımsal 

ilaçlamalarda meydana gelen mesleki temasa bağlı zehirlenme vakalarının oranı %1,9- 

%2,5 aralığındadır(UZEM 2008) 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

Pestisitler hedef bitki zararlılarına karşı toksik etki göstermekle birlikte insanları da 

kapsayan diğer canlı organizmalara da toksik etki gösterebilir. 

Örnek olarak; çok küçük dozda olsa bile uzun süreli maruziyetlerde insanlarda ciddi 

zehirlenmeler görülebilir 

ZEHİR VÜCUDA NASIL GİRER ? 

1.Ağız yoluyla (Yeme, yutma) 

2.Soluma(inhalasyon) 

3.Gözlerden emilerek(Konjuktival absorbsiyon) 

4.Deriden emilerek 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ 

•  Zehirlenme belirtileri mutlaka dikkate alınmalı, belirtiler hafif dahi olsa mutlaka tıbbi 

yardım istenmeli(112) ve Zehir Danışma Merkeziyle irtibata geçilmeli(114) 

•  Zehirlenme belirtilerini anlayabilmek her zaman kolay olmayabilir , pestisitin türü 

alınış biçimi , maruz kalınan miktara göre ve maruz kalan bireyler arasında değişkenlik 

gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır 

• Herhangi bir maruziyet sonrasında sebep olabilecek başka bir olay yoksa, ortaya 

çıkan en küçük bir fiziksel sıkıntı bile potansiyel zehirlenme olarak düşünülmeli ve 

tedavi edilmelidir 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

Aşağıda, Zehirlenmelerin şiddetine göre oluşabilecek belirti ve bulgular listelenmiştir. 

HAFİF OLGULARDA SEYREDEN BELİRTİ ve BULGULAR 

Baş ağrısı, Bitkinlik, Gözlerde deride ve boğazda tahriş , tat kaybı, bulantı, baş dönmesi, 

sersemlik, halsizlik, terleme, ishal 

ORTA DERECELİ OLGULARDA SEYREDEN BELİRTİ VE BULGULAR 

Titreme, Koordinasyon kaybı, Bulanık görme, Şaşkınlık hali, Hızlı nabız, Göğüste baskı hissi 

ve nefes almakta zorlanma, Kızarık veya sarımtırak cilt, karında kramplar, kusma 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
AĞIR OLGULARDA GÖRÜLEN BELİRTİ VE BULGULAR 

• Çok hızlı soluma, 

• Yüksek ateş, 

• Kas spazmları, 

• Refleks kaybı, 

• Bilinçsizlik hali, 

• Nefesin kesilmesi 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
•  Liste halinde yazılan bu belirti ve bulgular zehirli maddenin alınış biçimine dozuna 

bağlı olarak dakikalar içerisinde meydana gelebildiği gibi bazı vakalarda belirti ve 

bulguların ortaya çıkması saatler sonra da olabilir( 24 saati veya daha uzun süreleri 

bulabilir) 

• Pestisitlere karşı alerjik reaksiyonların olabileceği de unutulmamalıdır ve bu kişiler 

çok az miktarda dozlara maruz kalsalar dahi alerjik reaksiyonlar çok ciddi 

seyredebilir. 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
•  Toksik etkiler kişinin mevcut sağlık durumuna (Astım, Bronşit varlığı) yaşına ve 

zehrin giriş yoluna göre değişiklik gösterebilir. Çocuklar ve Yaşlılar zehirlenmelere 

karşı çok daha hassastır. Solunarak alınan bir zehir deriden emilmeye nazaran çok 

daha kısa sürede etki gösterir 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
ANİ ZEHİRLENME 

• Zehre maruziyetten hemen sonra veya maruziyeti takiben birkaç gün içinde gelişir 

• Ani ve hızlı başlayan zehirlenmelerde kurbanların ölüm riski vardır 

• Tek veya çoklu bir maruziyet sonrası sınırlı bir zaman diliminde ortaya çıkar ( 24 

saati bulabilir) 

• Duyarlı hale gelmiş bireylerde tekrarlayan belirti ve bulgular ortaya çıkabilir. 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
ALTIN ÖĞÜTLER 

• Maruziyette ki en büyük risk pestisitlerin karıştırılarak hazırlanması esnasında 

oluşur 

• Ambalajlama, güvenli sevkiyat ve depolama zehre maruziyet açısından çok 

önemlidir . 

• İyi bir hijyen ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması pestisitlere maruziyet 

riskini düşürecektir 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
ALTIN ÖĞÜTLER 

• Uygulama esnasında giyilen uygun koruyucu ekipman aynı şekile maruziyet riskini en 

aza indirgeyecektir 

• Koruyucu giysi ve ekipmanları uygun koşullarda muhafaza etmek ve üreticinin 

talimatlarına göre kullanmak gerekmektedir 

• Güvenli tatbikatlar yapmak maruziyet riskini düşürecektir. 



PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

 
KRONİK MARUZİYETLERDE AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR 

• Deri kızarıkları 

• Solunumsal problemler ve kronik öksürük 

• Sinir sistemi bozuklukları ( güçsüzlük hali, baş dömesi, dezoryantasyon) 



 

PESTİSİTLER VE ZEHİRLENME 

KRONİK TOKSİSİTE 

• Akut maruziyetin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir 

• İlerleyen bir durum söz konusu olabilir 

• Uzun dönem kronik maruziyetlerde belirti ve bulgular haftalar aylar yıllar sonra ortaya 

çıkabilir 

• Ölümcül olmayabilir fakat geri dönüşümü olmayan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 

•  Kişinin kronik veya uzun dönem maruziyetleri akut maruziyet gibi kolaylıkla tespit 

edilemeyebilir 



 

İNSEKTİSİTLER 

 
İnsektisitler kimyasal yapılarına ve etki mekanizmalarına göre farklı gruplarda 

sınıflandırılır. 

• Asetilkolinesteraz inhibitörleri 

• Organoklorlu insektisitler 

• Piretrinler ve Piretroidler 

• Amitraz 

• Avermektinler,dietil-m-toluamid(DEET) ve neonikotinik asit türevleri 



 

İNSEKTİSİTLER 
 

ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ -1 

Organofosfatlı insektisitler ve karbamatlar bu grupta yer almaktadır 

Alman kimyacı Gerard Schrader tarafından 1936 lı yıllarda sentezlenmiş ve bu bileşiklerden 

bazıları sinir ajanı olarak 2.Dünya savaşı sırasında savaş ajanı olarak geliştirilmiştir ( Soman, 

Sarin, siklosarin Tabun).. 



 

İNSEKTİSİTLER 

 
ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ -2 

Karbamat Esterleri 1930 lu yıllarda sentezlenmiş ve mantar öldürücü olarak 

kullanılmışlardır. Toksisiteleri nedeniyle daha sonraları yeni karbamat esterleri 

geliştirilmiştir. Günümüzde 200 farklı organofosfatlı insektisitler ve 25 civarı karbamatlı 

insektisitler bulunmaktadır 



İNSEKTİSİTLER (Organofosfatlı insektisitler) 

 
Tanı tedavi ve antidotlar -1 

• Tanıda hastanın klinik durumu ve laboratuar bulgular kullanılır. Özellikle toplu iğne 

başı gibi küçülen göz bebeği ağız burun sıvılarında artış, terleme gibi belirtiler ilk 

görülebilecek bulgulardır. Ancak insektisitlerle zehirlenmenin olmadığı durumlarda da 

bu belirtilere rastlanabilir 



İNSEKTİSİTLER (Organofostlı insektisitler) 

Tanı tedavi ve antidotlar -2 

• Tedavi: Tedavi için hastaneye nakil şarttır. Dekontaminasyon (Yıkayarak zehirli 

maddenin uzaklaştırılması) çok önemlidir. Tedavide öncelikle hastanın hava yolu 

solunumu ve dolaşımı desteklenmelidir. 

• Tanı: Mevcut bulgu ve semptomlar değerlendirilir,kanda Asetilkolinesteraz seviyesi de 

değerli bir laboratuar testidir. 

• Antidot tedavisi : Atropin, Oksimler ve gereken hallerde Diazepam 

Not: Karbamatlı insektisitlerle zehirlenmelerde de tedavi aynıdır , sadece andidot olarak 

oksim kullanılmasıyla ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır 



İNSEKTİSİTLER (Organoklorlu insektisitler) 

 
Organoklorlu insektisit grubu bileşiklerin öncüsü DDT 1850 li yıllarda sentezlenmiştir 

fakat insektisit olarak kullanımı 1940 yıllara dayanır, fakat günümüzde kullanımı 

tamamen yasaklanmıştır. Bu grup insektisitlerde akut zehirlenmeler meydana 

gelebileceği gibi yağlarda kolaylıkla depolanıp vücuda yavaş yavaş salındığı için için 

kronik zehirlenmelerde meydana gelir. 



İNSEKTİSİTLER (Organoklorlu insektisitler) 

 
Tanı: Organoklorlu insektisitlerle zehirlenmede tanıda kullanılan özgün bir laboratuar 

testi yoktur, Kan organoklor düzeyine bakılabilir ancak akut zehirlenmelerde belirleyici 

bir gösterge değildir. Yağda biriktikleri için buna özgü bir takım testler yapılır. 

Tedavi: Akut bir temas varsa öncelikle dekontaminasyon ( arındırma) yapılır. Tedavi için 

Hastaneye nakil şarttır ,Organoklorlu insektisitler için Spesifik bir antidot tedavisi yoktur. 



İNSEKTİSİTLER 
 

PİRETRİNLER VE PİRETROİTLER-3 

Önceleri bitkilerden elde edilen piretrinler insektisit olarak kullanılmış olup daha sonra 

sentetik olarak türevleri geliştirilmiştir.Bu tip insektisitler kimyasal yapıları nedeniyle 

diğer insektisitlere oranla daha az toksik etki gösterir , zehirlenme şiddeti daha hafif 

seyreder 



İNSEKTİSİTLER 
 

PİRETRİNLER VE PİRETROİTLER 

TANI: Bu grup insektisitlerle meydana gelen zehirlenmede ayırıcı bir tanı yoktur çoğu 

zaman organofosforlu insektisitlerle zehirlenmelerle benzerlik gösterebilir. 

TEDAVİ: Belirti ve bulgulara yönelik destekleyici tedavi yapılır. Spesifik bir antidotu 

yoktur. 



İNSEKTİSİTLER 
 

AMİTRAZ 

İlk kez 1974 yılında kullanıma başlanmış, her ne kadar diğer insektisitlere nazaran 

çok ciddi zehirlenme tablosu görülmese de Ülkemizde bu grup insektistlerle sık sık 

zehirlenme vakaları görülmüştür. 

Amitraz   zehirlenmesinde   kullanılan   özel   bir   teşhis   yöntemi   yoktur. 

Organofosfatlı  insektisitlerle  zehirlenmelere  benzerlikler  gösterdiği  için  ayırıcı  tanı 

olarak kanda Asetilkolinesteraz seviyelerine bakılabilir. 



İNSEKTİSİTLER 
 

AMİTRAZ 

Tedavi : Belirti ve bulgulara göre destekleyici 

tedavi yapılır, Amitraz grubu insektisitler için 

özgül bir antidot yoktur. Hastaların çoğu 

destekleyici tedaviyle iyileşirler. 



 

ÖZET -1 

• Başta çiftçiler olmak üzere pestisitlerle zehirlenmelerin önlenmesi ve tedavisi tüm 

dünyada üzerinde hassasiyetle durulan bir sorundur 

• Gelişmiş ülkelerde nazaran gelişmekte olan ülkelerde zehirlenme oranlarının çok 

daha yüksek olduğu bilinen bir durumdur 

• Maske, eldiven, tulum, koruyucu gözlük kullanımının düşük olduğu ülkelerde 

zehirlenme oranları belirgin şekilde yüksektir. 



 

ÖZET -2 

• Çiftçiler dışında ,hayvancılıkla uğraşanlarda 

pestisit üretim yerlerinde pestisit 

uygulayıcılarında ve hayvanların satıldığı, 

bakıldığı yerlerde her zaman risk olabileceği 

akıldan çıkarılmamalıdır. 



 

GENEL DEĞERLENDİRME -1 

• Tarımsal alanlarda ,hayvanlarda veya tolum sağlığında bu ürünlerin kullanımında 

bilinçli kullanma üzerine eğitilmiş personel ve koruyucu ekipman eksikliği, 

• Evlerde ve küçük işletmelerde bu ürünlerin doğru kullanımı, zehirlenmelere karşı 

alınacak tedbirler ve ilkyardım gibi konularda bilgi eksikliği, 

• Bu ürünlerin üretimi,ambalajlanması ve dağıtımlarındaki aksaklıklar, denetim ve 

izlem eksikliği, 



 

GENEL DEĞERLENDİRME -2 

• Bu bileşiklerin intihar amaçla alınması ve Acil Sağlık Yardım Sistemlerine 

başvurularda gecikme, 

• Bu bileşiklerin özellikle kırsal alanlarda veya evlerde çocukların ulaşamayacağı 

yerlerde saklanmasında ki özensizlik ve tedbirsizlik zehirlenme oranlarını 

artırmaktadır…. 



 

ÖNERİLER -1 

• Kimyasal bileşikler yerine alternatif yöntemler geliştirilmeye çalışılmalı(Biyoteknik 

uygulama) 

• Yasa dışı veya yasaklanmış pestisitlerin kullanılmasına ilişkin ilgili kurumlarca gerekli 

denetimlerinin yapılması 

• İnsan ve çevre üzerinde mümkün olan en az toksik etkiye sahip ve ruhsatlı ürünler 

kullanılmalı 



 

ÖNERİLER -2 

• Pestisitler özellikle çocukların ulaşamayacağı kapalı ambalajlarda ve kilitli dolaplarda 

saklanmalı. 

• Toplumsal eğitim için her türlü iletişim araçları etkin olarak kullanılmalı. 

• Yoğurt ,süt ve sarımsak gibi geleneksel besinlerin antidot olarak kullanılmaları tıbbı 

tedavinin geciktirilmesine neden olmaktadır, Bu konuda toplumsal bilinç artırılmalı 



 

Soluma Kaynaklı Pestisit Zehirlenmelerde Uygulanacak İlkyardım 

• Zehre maruz kalmadan hastaya yaklaşıp yaklaşamayacığını tespit et!!! 

• Zehrin size de bulaşma ihtimali varsa ortamdaki zehiri  solumamak için gerekli 

koruyucu ekipmanı mutlaka giy!!! 

• Zehirlenmiş kişiyi havadaki zehirden uzak temiz bir bir alana taşı, kişinin bilinci yok ve 

nöbet geçiriyorsa hemen 112 yi ara. Gerektiği durumlarda bilgi veya talimat almak 

için 114’ü ara 

Kazazedeyi kurtarayım derken kurtarılacak duruma düşme !!!! 



 

Kazara veya İntihar Amaçla Yutulan, İçilen Pestisitler İçin İlkyardım 

• Kendini korumak için Uygun Koruyucu Kişisel kıyafetini giy !!! 

• Zehirlenen kazazede ağzını yıka veya uygun bir materyalle sil 

• Kusturmaya çalışma !!!!!!! Kusturma gerekliyse bu işi profesyonel sağlık ekipleri 

yapar!!! 

• Derhal 112 yi ara !!!Gerektiği durumlarda bilgi veya talimat almak için 114’ü ara 



 

Deriye Bulaşan Pestisitler İçin İlkyardım 

• Kendini koruyacak uygun kişisel koruyucu kıyafetini giy ve kazazedeyi zehir bulaşmış 

alandan uzaklaştır, kazazedenin giysilerini derhal çıkar 

• Pestisit sıvıysa ,maruz kalan deriyi akan suyun altında 15 dakika yıka 

• Pestisit toz halindeyse uygun bir fırçayla nazikçe temizle, Deriyi su ve sabunla yıka 

• Tıbbi Yardım iste (112 yi ve gerekirse 114 ü ara) 



 

Gözlere Bulaşan Pestisitler İçin İlkyardım 

• Kurbanın bilinci yerinde ve rahat nefes alabiliyorsa ; 

• Gözleri, emilimi engellemek açısında ılık ve akan suyla 15 dakika yıkamak ambulans 

gelinceye kadar çok faydalı olacaktır. 

• Veya; temiz bir kap içine temiz ve ılık su konulup suyun ağız ve buruna kaçmamasına 

dikkat ederek hastanın gözlerini bu su içinde açıp kapatması istenir, su sık aralıklarla 

değiştirilir. 

• Yıkama işlemi dikkatli yapılmalı !!! 

• Tıbbi Yardım İste (112 yi ve gerekirse 114 ü ara) 



 

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 

• Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Zehir Danışma (UZEM) hattı Alo 114'e yılda ortalama 

220 bin vaka için başvuru yapılıyor. UZEM mantardan çamaşır suyuna, bozulmuş ev 

yemeklerinden siyanüre kadar her türlü zehirlenme vakasında doktorlara ve 

vatandaşlara hizmet veriyor. UZEM 1988'den beri hizmet veriyor. 

 Bir kişinin zehirlendiği düşünülüyorsa; 

Zehrin türü, yapılması gerekenler ve varsa antidotu 

için 114 aranmalıdır. 114 numaralı telefon (UZEM) Ulusal Zehir Danışma Merkezine 

aittir. Buradaki uzmanlar yapılması veya yapılmaması gerekenleri size anlatacaktır. 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 
 

Görevleri: 

• Ulusal Zehir Danışma Merkezinin çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, 

çalışmaları değerlendirmek ve denetlemek. 

• UZEM kayıtlarından sağlıklı ve doğru veri toplamalarını sağlamak. 

• UZEM’le İlgili kuruluşlarla iş birliği yapmak. 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 

 
• Elde edilen verileri yıllık raporlarını yıllık çıkartmak, yayın haline getirmek ve 

yayınlatmak, acil ihtiyaç halinde yayımlanmamış UZEM raporlarını T.C. Sağlık 

Bakanlığı onayı ile talep eden kamu kurumlarına vermek. 

• Zehir ve zehirlenmelerle ilgili bilgisi az olan Tıbbi personel ve halk için Toksikoloji 

bilim dünyasına açılan kapı 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 
 

• Özellikle kendisine fayda sağlayacak Tıbbi personele ve daha sonra halka zehirler, 

zehirlenmeler hakkında bilgi ve tavsiyeler sağlamak 

• Zehirlenmelerde hastalara yaklaşım, önceliklerin belirlenmesi, 

• Zehirlenmelerin önlenmesi, tanı ve tedavisi, tedavi sonrası durumlar ile ilgili bilgi 

sağlamada anahtar rol oynama 

• Ulusal ve Uluslar arası düzeyde iletişim ve işbirliğinin temini 

• Antidotlar ve tedarik 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 

 
• Zehirlenme türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar için sağlık kurum ve kuruluşları 

ile koordineli çalışmak. 

• Ulusal Zehir Danışma Merkezinin yazışmalarını daire başkanlığı bürosu tarafından 

yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak. 

• Belli aralıklarla hizmet içi eğitim planlama ve düzenleme hizmetlerinde eş güdümü 

sağlamak. 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 
 

• UZEM’in uygulayacağı eğitim konularının, temel esaslarını ve konularının 

belirlenmesi ve tıbbî gelişmelere inceleyerek güncelleştirilmesi ile eğitim ve ilgili 

işlemleri hakkında yapılacak çalışmaları eş güdüm içerisinde yapmak. 

• Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle ortak projeler yürütmek veya katılım 

sağlamak, bilimsel toplantılar düzenlemek, UZEM’le ilişkili kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak. 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 

 
Bir kişinin zehirlendiği düşünülüyorsa; 

Vakit kaybetmeden Tıbbi yardımı (112) 

takiben 114 aranmalıdır. 114 numaralı telefon (UZEM) 

Ulusal Zehir Danışma Merkezine aittir. Buradaki 

uzmanlar yapılması veya yapılmaması gerekenleri size 

anlatacaktır 



 



 

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) 114 
 

ZEHİR DANIŞMA MERKEZLERİNİ ARADIĞINIZ ZAMAN 

• Hastanın yaşı, cinsiyeti durumu( bilinci yerinde mi? Hastanın soluyor mu ? ) 

• Herhangi bir travması var mı? 

• Zehirlenme zamanı? 

• Zehre nasıl maruz kaldı mı? (zehir deriden mi bulaştı? zehri soludu mu ? zehri yuttu 

mu ?) 

• Zehirleyen maddenin ticari veya kimyasal adı? 

Bu bilgilerin Zehir Danışma Merkezlerine iletilmesi son derece önemlidir. 



 

ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNDE KURULAN ZEHİR DANIŞMA MERKEZLERİ 
 

• Hacettepe Universitesi Eczacılık Fakültesi • İlaç & Zehir Danışma Merkezi (25 Mart 

1992) , 0-312-305 21 33 , Mesai saatlerinde , Organizasyon ve işleyiş 

• Uludağ Universitesi, Tıp Fakültesi, Anestezioloji AD , İlaç & Zehir Danışma Merkezi 

(03 Ocak 1996) , 0-224-442 82 93 , Mesai saatlerinde , Organizasyon ve işleyiş 

• 9 Eylül Universitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD. , İlaç & Zehir Danışma Merkezi 

(Ocak 1993) , 0-232-412 39 39 , Günde 24 saat , 13 yılda toplanan kayıt 50.000 

Organizasyon ve çalışma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HASTA/YARALI TAŞINMASINDA GENEL KURALLAR 



H/Y TAŞINMASINDA GENEL KURALLAR -1 

•H/Y Taşınmasında İlkyardımcı Kendi Sağlığını Riske Sokmamalıdır. 

•Gereksiz Zorlama Ve Yaralanmalara Engel Olmak İçin Taşıma Kurallarına 

Uymalıdır. 

•Hasta/Yaralıya Yakın Mesafede Çalışılır 

•Daha Uzun Ve Kuvvetli Kas Gurupları Kullanılır 

•Sırtın Gerginliğini Korumak İçin Dizler Ve Kalçalar Bükülmelidir 



H/Y TAŞINMASINDA GENEL KURALLAR -2 

•Yerden Destek Alacak Şekilde Her İki Ayakta Kullanılacak, Biri Önde Olacaktır 

•Kalkarken Ağırlık Kalça Kaslarına Verilir 

•Baş Her Zaman Düz Tutulmalıdır 

•Yavaş Ve Düzgün Adımlarla Yürümeli 

•Omuzlar, Leğen Kemiği Ve Omurilik Aynı Hizada Tutulmalıdır 

•Yön Değiştirirken Ani Hareketten Kaçınılmalıdır 



 



ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÜRÜKLEME YÖNTEMLERİ 



KOLTUK ALTLARINDAN TUTARAK SÜRÜKLEME 
 



ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ 



KUCAKTA TAŞIMA 
 



İLKYARDIMCININ OMUZUNDAN DESTEK ALMA 
 
 



BİR İLKYARDIMCI İLE SIRTTA TAŞIMA 
 
 



KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ 

•İki İlkyardımcı İle Eller Üzerinde ALTINBEŞİK Yöntemiyle Taşıma (İki Elle, Üç Elle, Dört 

Elle) 

•Kollar Ve Bacaklardan Tutarak Taşıma 

•Sandalye İle Taşıma 



KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ 
 

 



KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ 
 

 



KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDYE ÜZERİNE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ 



KAŞIK TEKNİĞİ -1 
 



KAŞIK TEKNİĞİ -2 
 



KARŞILIKLI DURARAK KALDIRMA TEKNİĞİ -1 
 

 



KARŞILIKLI DURARAK KALDIRMA TEKNİĞİ -2 
 



SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ GENEL KURALLARI 

•H/Y Battaniye,Çarşaf vb. İle Sarılmalı 

•Sedyeye Bağlanmalı 

•Başı Gidiş Yönünde Olmalı 

•Sedye Daima Yatay Konumda Olmalı 

•Öndeki İlkyardımcı Sağ, Arkadaki İse Sol Ayağı İle Yürümeye Başlamalı 

•Sedyeyi Yönlendiren Bir Sorumlu Olmalı Ve Komut Vermeli 

•Güçlü Olan İlkyardımcı H/Y’nın Baş Kısmında Olmalı 



SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ GENEL KURALLARI 



SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ GENEL KURALLARI 



SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ GENEL KURALLARI 



Bölüm Sonu 
SON SÖZ!!!!! 

 
Hasta veya yaralı taşımasında en güvenilir yöntem 

profesyonel sağlık çalışanları tarafından yapılandır… 
Ancak; hasta veya yaralının mecut konumu; patlama, 

yangın veya hasta/yaralının hayatını tehlikeye sokacak ikincil 
herhangi bir tehlike söz konusu ise hasta/yaralının baş- boyun 
ve omurga ekseninin bozmamaya maksimum riayet edilmesi 
kaydıyla taşıma yöntemleri gerçekleştirilebilir !!!!!!!!!!!!! 



 

Kaynaklar: 

• Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Temel 

İlkyardım Kitabı 

• Gülru ÖZKAYA, Ayşe ÇELİKER, Belma KOÇER GİRAY 24.05.2013) İnsektisit zehirlenmeleri ve Türkiye de 

durum değerlendirmesi (Evalotion of insecticide Poising and the cases in Turkey) 

• Australian Government Departmant of Health(First aid procuders for pesticide poising) 

November2010 last update 

• Frederick M. FISHEL IFAS Extension University of FLORIDA(Rewieved September 2018 

• Texbooks of Military Medicine 2007 – Medical Aspects of Chemical Warfare (USA) 



Bölüm Sonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi kapsamındaki « Akut 

Zehirlenmelerde İlkyardım, Antidotlar ve Taşıma teknikleri » 

dersini tamamladınız 
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GİRİŞ 
 

Atık… Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan ve elimizde tutmak 

istemediğimiz, işimize yaramayan, uzaklaştırmak istediğimiz 

hatta varlığını istemediğimiz şeyler… Katı, sıvı, gaz gibi 

formlarda atık oluşturur ve bunlardan kurtulmak isteriz. 

İnsanlık olarak foseptikler yaptık, çöp çukurları kazdık-

kapattık, ölüleri gömdük-yaktık, hastalıktan ölen insan veya 

hayvanları kireçle örterek gömdük. Sonuç olarak atıktan 

kurtulmanın çeşitli yollarını geliştirdik ve bazı atıkların 

diğerlerine nazaran çok daha fazla sorun yarattığını gördük. 

Böylelikle atıkları sınıflandırmaya, ayrıştırmaya, tekrar 

kullanmaya ve geri dönüştürmeye başladık. 

Ancak, bazı atıklar vardı ki zararları geri döndürülemez biçimde 

olabiliyordu ve yeniden kullanım veya geri dönüşüm pek de 

mümkün olmuyordu… 
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TARİHÇE 
MÖ 3000 Knossos (Girit), atık için büyük delikler kazmaya başladığında ilk depolama 

alanını geliştirdi. Çöp dökülür ve çeşitli seviyelerde atık ile doldurulurdu. 

MÖ 2000 Çin, geri dönüşüm yöntemleri geliştirirdi ve daha sonra kullanmak için bronzları 

geri dönüştürürdü. 

MÖ 500 Atina, Yunanistan, çöpün şehirden en az 1.5 km uzakta bırakılması gerektiğini 

iddia eden yeni yasa geliştirdi. 

1200-1700 Kara Veba, insanlık için en tehlikeli hastalık 1350 yılında patlak verdi. Kara Veba, 

sadece 5 yılda 25 milyon insanı öldürdü. 

1350  Britanya, temiz bir ön bahçe için yeni bir yasayı kabul etti. Ancak, yasa çok 

ciddiye alınmadı. Çoğu çöpün halen dışarıda yandığı görüldü. 

1388  İngiliz Parlamentosu, hendeklere ve kamuya açık sulara çöp dökülmesini 

yasakladı. 

1481 Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetnamesi ile iki kişinin İstanbul sokaklarında 

gezerek tükrüklerin üzerine kireç tozu ve kömür külü dökmeleri temin edildi. 

1539 Kanuni Sultan Süleyman’ın kanunnamesi ile Edirne’de dükkan önlerinin ve 

sokakların temizlenmesi, hamamların pis sularının ayrı bir yerden akmasının 

sağlanması, sokaklara çöp, kirli sular ve benzerlerinin atılmasının engellenmesi 

temin edildi. 

1551  Alman kağıt üreticisi Andreas Bernhart, atık kağıtlarını ambalajlara koymaya 

başladı. 

1657  New Amsterdam (Manhattan) sokaklarında atık dökmeye karşı bir yasa 

çıkarıldı. 

1690  Amerika'nın ilk kağıt fabrikası olan Rittenhouse Mill, Philadelphia'da geri 

dönüştürülmüş pamuk, keten ve kullanılmış kağıttan yeni kağıtlar üretmeye 

başladı. 

1757  Benjamin Franklin, ilk defa sokak temizlik hizmetini başlattı. Halkı kendi 

atıklarını bertaraf etmeleri için çukur kazmaya teşvik etti.  

1885  Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ilk yakma fırınını inşa etti. Çöp yönetimi için 

ilk defa uluslararası kapsamlı bir sistem geliştirdi. Avusturya'nın organik 

gresleri, yağları ve yan ürünlerinin atıklarını atık azaltma tesislerinde 

denendi. Kötü kokulardan dolayı hızla veto edildi. 

1908  En uygun konuma boşaltma artık yaygın bir uygulamaydı. Okyanusa, sulak 

alanlara ya da herhangi bir boş araziye atıklar boşaltıldı. ABD, 25 yıl daha yeni 

bir düzenleme yapmadı. Çoğu küçük kasaba ve şehir, çiğ ve pişmiş gıda atıklarını 

tüketmek için daha önceden belirlenen küçük domuz çiftliklerinde yer alan 

domuzları kullanıyordu. 75 domuz her gün yaklaşık bir ton yemek atığı 

tüketebiliyordu. 
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1934  ABD, okyanus içine belediye atıklarının boşaltılmasını yasakladı. Lastik, kâğıt, 

hurda metal ve teneke kutuların (atık akışının %25'i) geri dönüşüm ile 

temizlenmesi için çaba gösterildi.  

1945  ABD'de yaklaşık 100 şehir atık depolama alanları kullanıyordu. Savaştan sonra 

açık alanda ve arka bahçede çöp yakılması yasaklandı.  Plastik maddelerin 

yaygınlaşması ile atıklar inanılmaz derecede yüksek bir seviyeye ulaştı. Üretilen 

ve imha edilen ambalaj miktarı, II. Dünya Savaşı'ndan sonra % 67 oranında artış 

gösterdi. 

1956  Temiz Hava Yasası İngiltere'de hayata geçirildi (ABD, gelişmeleri yakından takip 

etti). Artık, kimse atıklarını kül haline getiremediğinden, kâğıt, ambalaj ve 

yiyecek atık miktarları çok artış gösterdi. 

1960  ABD, özel atık taşıma yapılması amacıyla Atık Bertaraf Müteahhitleri Ulusal 

Derneği’ni kurdu. 

1965  ABD, Katı Atık Bertaraf Yasası  kapsamında saha envanteri, kaynak geri 

kazanımı, düzenli depolama araştırmaları ve devletin katı atık hibe desteği 

konusunda araştırmalar yürüttü. 

1968  ABD  Başkanı Nixon’ın, Çevre Koruma Ajansı'nı oluşturduktan kısa bir süre 

sonra, geri dönüşüm kaynakları ve çevreyi koruma çözülmesi gereken önemli 

bir sorun haline geldi. 

1976 Kaynak Koruma ve Kazanım Yasası (Resource Conservation&Recovery Act- 

kısaca RCRA) ile geri dönüşüm, kazanım ve atık yönetimi planları oluşturuldu. 

1980  Petrol Geri Kazanım Yasası, belirli şartlar yerine getirildiği taktirde, tehlikeli atık 

düzenlemelerinden muaf tutularak kullanılmış petrolün geri dönüşümünü 

teşvik etmek için tasarlandı. 

1980 Katı Atık Bertaraf Yasası değişiklikleri  USEPA’ya tehlikeli atıkların, yasa dışı 

olarak boşaltımı konusunda daha fazla yaptırım uygulama yetkisi sağladı. Aynı 

zamanda, tehlikeli atık olarak tanımlanmayan ve özel atık olarak sınıflandırılan 

düşük toksisiteli olduğu düşünülen büyük hacimli bir atık kategorisi 

oluşturuldu. 

1984 Tehlikeli ve Katı Atık Değişiklikleri, RCRA'nın tehlikeli endüstriyel atıklara 

yönelik kapsamını ve gerekliliklerini önemli ölçüde genişleterek, programa en 

önemli katkıları yaptı. 

1991  Amerikan Çevre Koruma Ajansı (USEPA), atık, yeraltı koruma, izleme ve bakımı 

için standartlar hazırladı. Bu standartlar, gelecekte kurulması planlanan düzenli 

depolama sahaları için çok önemliydi. 50 eyalette 3000'den fazla hanehalkı için 

tehlikeli atık programları kuruldu. 

1994  ABD Başkanı Clinton, çevresel açıdan güvenli geri dönüşümlü ürünlerin 

kullanılması için federal kurumlara gerekli talimatı verdi. Uygulanması için 

Federal Çevre İdaresi Başkanlığı'nı kurdu. 

1996 Atık Toplama Programı Esneklik Yasası belirli atıkların arazi bertarafı için 

düzenleyici esneklik sağladı.  
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MEVZUAT 
Türkiye’de çevre ve atıklar ile alakalı temel kanun ve yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır. 

1.  18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) 

2. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 

3. 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetee yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 

Kimyasallar ve zararlı maddelere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken iki yönetmelik ise; 

1. 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve 

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ve 

2. 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kimyasalların 

Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliktir. 

TANIMLAR 
2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinde aşağıda yer alan tanımlara yer verilmektedir. 

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 

içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam. 

Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde 

yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistem. 

Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir 

şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünü. 

Doğal varlık: Bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamları. 

Doğal kaynak: Hava, su, toprak  ve  doğada bulunan cansız varlıklar. 

Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok 

olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, 

çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütünü. 

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik 

dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki. 

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemler. 

Kirleten: Faaliyetleri  sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, 

ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişiler. 

Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü madde. 

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin 

korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı, atık maddeler. 

Evsel katı atık: Tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik 

alanları gibi yerlerden gelen katı atıklar. 
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Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik 

denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu 

atıklarla kirlenmiş maddeler. 

Tehlikeli kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak 

ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü 

kimyasal madde ve ürünler. 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde ise konumuzla ilgili olabilecek aşağıdaki 

tanımlara yer verilmektedir. 

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan 

veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal. 

Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek 

ve/veya tüzel kişi. 

Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme 

ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma 

veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi. 

Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, 

özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, 

ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, 

bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetleri. 

Atık yönetim planı: Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan 

kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plan. 

Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar 

taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren form. 
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ÇEVRENİN KORUNMASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Kanun) 56 ncı 

maddesinde “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlığı altında aşağıdaki hükm yer 

verilmektedir. 

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir.” 

Anlaşılacağı üzere, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak anayasal bir hak olduğu gibi bu 

durumun idamesine yönelik olarak çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin 

kirlenmesini önlemek de hem devlet hem de vatandaşlar için anayasal bir zorunluluktur. 

Çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi anayasa tarafından devlete ve vatandaşlara 

yüklenen bir sorumluluksa aksi anayasal suç mudur? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında doğrudan bir suç fiili tanımı olmadığı gibi cezai 

düzenlemeler de yer almamaktadır. Anayasada yer alan düzenlemelerin tersine doğrudan ya 

da dolaylı olarak gerçekleştirilen eylemler için siyasiler, yazarlar ve benzeri toplumun ilgi 

odağında olan kişiler tarafından zaman zaman kullanılıyor olsa da Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası bakımından anayasal suç diye bir kavram yoktur. 

Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda suç olarak tanımlanması gereklidir. Suç olarak tanımlanan eylemler için Türk Ceza 

Kanununda (TCK) cezai müeyyideler de gösterilmiştir. 

Örneğin, çevrenin kasten kirletilmesi TCK’nin 181 inci maddesinde ve çevrenin taksirler 

kirletilmesi TCK’nin 182 nci maddesinde suç olarak tanımlanmış ve bu suçların işlenmesi 

halinde uygulanacak cezai müeyyidelere de anılan maddelerde yer verilmiştir. 

TCK 181 inci maddeye göre “ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye 

zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Bunun yanı sıra  “atık veya artıkların 

toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, … verilecek ceza iki katı kadar 

artırılır”. 

TCK 182 nci maddeye göre  “çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya 

veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır”. Bunun yanı 

sıra “atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan 

bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”. Ayrıca, “insan veya hayvanlar açısından tedavisi 

zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin 

doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların 

toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır”. 
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ATIK ÜRETİCİSİNİN VE ATIK SAHİBİNİN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin (AYY) 4 üncü maddesine göre “faaliyetleri sonucu atık 

oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya 

yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi 

bir gerçek ve/veya tüzel kişi” olarak tanımlanan atık üreticisi; AYY’nin 9 uncu maddesine göre: 

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, 

b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla, 

c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü 

olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla, 

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun 

ambalajlama ve etiketleme yapmakla, 

d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü 

verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre 

ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır 

etmekle, 

e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri 

içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan 

analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,  

f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları 

için il müdürlüğünden izin almakla, 

g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak 

izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle, 

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle 

başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar 

kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, 

askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve 

Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, 

h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle 

ve ilgili iş ve işlemlere uymakla, 

ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise 

yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın 

işlenmesini sağlamakla, 

i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu 

olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla, 
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j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen 

kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en 

geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla, 

k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 

saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, 

kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il 

müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla, 

l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla, 

m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları 

karşılamakla yükümlüdür. 

AYY’nin 4 üncü maddesine göre “atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde 

bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişi” olarak tanımlanan atık sahibi, atıklarını AYY’de belirtilen 

hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. 

ATIK LİSTESİ VE ATIĞIN LİSTEDE TANIMLANMASI 
AYY’nin 13 üncü maddesine göre AYY kapsamında yer alan atıkların listesi, AYY’nin Ek-4’ünde 

verilmektedir. Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, 

AYY’nin Ek-3/A’sında listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. 

Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna 

bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. 

(M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak 

çalışmalarda, AYY’nin Ek-3/A’sında listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili 

değerlendirmeler, AYY’nin Ek-3/B’sinde yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. 

Atık listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm 

kodları ile bütün olarak tanımlanır. 

Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık 

kodunun tam olarak kullanılması zorunludur. 

Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin kılavuzlar Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından hazırlanır. 

Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda malzeme 

güvenlik bilgi formları (GBF), proses girdileri ve bilgileri, ÇŞİDB tarafından yayınlanan kılavuzlar 

veya AYY’nin Ek-3/B’sinde yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz 

çalışmaları kullanılır. ÇŞİDB tarafından gerekli görülmesi halinde AYY’nin Ek-3/B’sinde yer alan 

konsantrasyon değerleri esas alınarak atık üreticisi veya atık sahibi tarafından analiz yaptırılır. 

Analiz çalışmaları ÇŞİDB’den Ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir. 
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Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları 

üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde 5 yıl süre 

ile geçerlidir. Ancak, ÇŞİDB’nin gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim 

prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz, değişiklikten 

itibaren 3 ay içerisinde yenilenir. 

Örnekler: 

20 01 19* Pestisitler A 

15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle 

kontamine olmuş ambalajlar 

A 

15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka 

şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu 

giysiler 

M 

17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 

ahşap, cam ve plastik 

A 

Altı haneli atık kodu: xx yy zz(*)   *Tehlikelilik işaretidir. 

Atık Sınıflandırma Hiyerarşisi 
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TEHLİKELİ ATIK 

Tehlikeli atık, Çevre Kanunun 2 nci maddesinde “Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden 

olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına 

neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeler” olarak; AYY’nin 4 üncü maddesinde ise 

“Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı 

haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar” olarak tanımlanmaktadır.  

AYY’nin Ek-3/A’sında yer alan tehlikelilik özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

H1 Patlayıcı 

H2 Oksitleyici 

H3-A Yüksek Oranda Alevlenir 

H3-B Alevlenir 

H4 Tahriş Edici 

H5 Zararlı 

H6 Toksik 

H7 Kanserojen (Karsinojen) 

H8 Aşındırıcı (Korozif) 

H9 Enfeksiyon Yapıcı 

H10 Üreme Sistemine Toksik 

H11 Mutajenik 

H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest 

bırakan atıklar. 

H14 Ekotoksik 

H15 Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla, yukarıda listelenen karakterlerden herhangi  

birine sahip başka bir madde (sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık 
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Atık Listesinden Örnekler 

 

 

06 İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR   

06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden 

Kaynaklanan Atıklar 

  

06 13 01* İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler A 

06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) A 

06 13 03 Karbon siyahı 
 

06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar A 

06 13 05* Kurum A 

 

 

06 İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR   

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan 

Atıklar 

  

06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit A 

06 01 02* Hidroklorik asit A 

06 01 03* Hidroflorik asit A 

06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit A 

06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit A 

06 01 06* Diğer asitler A 

06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan 

Atıklar 

  

06 02 01* Kalsiyum hidroksit A 

06 02 03* Amonyum hidroksit A 

06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit A 

06 02 05* Diğer bazlar A 
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07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap 

Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer 

Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) 

Kaynaklanan Atıklar 

  

07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler  A 

07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A 

07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A 

07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A 

07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A 

07 04 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A 

07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar  A 

07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M 

07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M 

 

20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN 

KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)  

  

20 01 13* Çözücüler A 

20 01 14* Asitler A 

20 01 15* Alkalinler A 

20 01 17* Foto kimyasallar A 

20 01 19* Pestisitler A 

20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar A 

20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar A 

20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar A 

20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler M 

20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler   

20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar M 

20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar   
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20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar   A 

20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar   

20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu 

pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler 

A 

20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış 

elektrikli ve elektronik ekipmanlar 

A 

20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M 

20 02 01 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar (8)   

20 02 02 Toprak ve taşlar   

20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar   

20 03 01 Karışık belediye atıkları (8)   

20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar (8)   

20 03 04 Fosseptik çamurları (8)   

20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar (8)   

20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları   

 

GEÇİCİ DEPOLAMA 
AYY’nin 13 üncü maddesine göre; 

1. Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici 

depolanır. 

2. Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz 

atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur. 

3. Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır. Tıbbi atıklar hariç olmak 

üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 

yıl süreyle geçici depolanır. 

4. Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi 

atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer 

bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il 

müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama 

yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır. Geçici depolama 

alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı aranmaz. Tıbbi atıkların geçici  
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depolanmasında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

5. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını 

geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden 

muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli 

atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni 

alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında 

değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir. 

6. Belediye atığı biriktirme ekipmanları/konteynerleri ile ambalaj atığı, tehlikesiz atık ve tıbbi 

atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. 

7. Tehlikeli atık geçici depolama alanları/konteynerleri için miktara bakılmaksızın 16 ncı 

madde hükümlerine uygun olarak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası yaptırılır. 

CEZAİ SORUMLULUK 
Çevre Kanunun kirletme yasağı başlıklı 8 inci maddesine göre “her türlü atık ve artığı, çevreye 

zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 

doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve 

benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer 

kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, 

kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler”. 

Çevre Kanununun kirletenin sorumluluğu başlıklı 28 inci maddesine göre “çevreyi kirletenler 

ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı 

kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel 

hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır”. 

AYY’nin 5 inci maddesine göre “tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve 

bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tehlikeli atığın toplanması, taşınması, geçici ve 

ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar 

müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan 

dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden 

sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri 

almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum 

ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların 

yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir”. 

AYY’nin 5 inci maddesine göre “tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti 

Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Bazı tehlikesiz atıkların, kontrole tabi olarak ithalatına izin 

verilebilir. Bu izinlere ilişkin esaslar, Bakanlık görüşü doğrultusunda Ekonomi Bakanlığınca 

yayımlanacak düzenlemelerle belirlenir”. 
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GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
Güvenlik bilgi formu (GBF), Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve 

karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların 

özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre 

alınacak güvenlik önlemlerini içeren belge” olarak tanımlanmıştır. 

GBF, satın alınan ve kullanılan biyosidal ürünler hakkında ihtiyaç duyulacak özet bilgileri içeren 

en önemli belgedir. GBF’nin ikinci bölümünde zararlılık tanımlamaları yapılmakta ve üçüncü 

bölümünde ürün içeriğinde yer alan ve sınıflandırmaya giren maddeler hakkında bilgiler 

verilmektedir. GBF, ayrıca depolama koşulları, kullanımında dikkat edilecekler, ilk yardım 

önlemleri gibi pek çok konuda net bilgi alınabilecek bir belge olduğundan mutlaka ürünle 

birlikte temin edilmeli; depo, ürün hazırlama bölümü, revir gibi yerlerde göz önünde 

bulundurulmalı; çok iyi incelenip anlaşılmalıdır. 

SONUÇ 
4/7/2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin pek çok maddesinde belirtildiği üzere mesul müdür mezkûr 

Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle iş yeri sahibi ile birlikte sorumludur. 

Mezkûr Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 

hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununa göre işlem yapılır” hükmü ile suç ve ceza için kullanılacak kanunlar gösterilmiştir. 

Anlaşılacağı üzere eğitilmiş profesyonel kullanıcıların kullanımı amacıyla 

ruhsatlanan biyosidal ürünlerin uygulanmasında iş yeri sahibi ile birlikte en 

önemli sorumlu olan mesul müdürlerin hem biyosidal ürünlerle, hem çevre ile 

alakalı mevzuatı iyi bilmeleri; karşılaşabilecekleri kaza ve zehirlenme gibi en 

kötü senaryoları gözden geçirmeleri; kullandıkları ürünleri iyi tanımaları; çevre 

koruma ve atık yönetimi gibi konularda almaları gereken tüm önlemleri 

almaları elzemdir. 
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BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI-TAŞINMASI ve 

KULLANIMI 

 

            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. 

                  

                      

 

• 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. 
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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. 

 

                                  
             

 

            Şişeler veya raflar düzgün ve seviyeli olup, ebatları 

dengeli olmalıdır. Kaplar rafın kenarından dışarı çıkmamalıdır.  

Rafların ağırlık kaldırma kapasitesi, belirlenmeli ve bu limit 
aşılmamalıdır. 
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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. 

        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. 

 

 

 

         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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

KULLANIM 

 

 

 Kabı açmadan önce etiketini okuyun. 

 

 

• Size gereken madde olup olmadığını kontrol edin. 

 

 

Kimyasallar arasındaki şiddetli reaksiyonları 

düşünün.  

Uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanın. 
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 Kabı, iyi havalandırılmış bir alanda ve dikkatlice açın. 

 

• Biyosidal ürünü 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. 

 

• 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 mutlaka çıkarılmalıdır.  

• Önlük ve pantolon ceplerinde kesici ve batıcı aletler taşımayınız.  

• Kimyasallarla çalışırken kesinlikle bedensel ve el şakaları yapmayınız. 

• 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 maddenin 

            etkisinde kalmış olan giysinizi değiştirin. 

 

 

• 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
Bu nedenle biyosidal ürüne maruz kalan 

kıyafetlerinizle asla çocuklarla temas etmeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Kimyasallarla çalışma yapılan bölümlerin sürekli 

güvenli, temiz ve düzenli tutulmasını sağlayın. 

Çalışmalar bittiğinde veya mesai sonunda  

dağınıklıkları toparlamak, atıkları atmak  

ve temizlik yapmak için vakit ayırın. 

 

 

 

 

 

 

 



BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN FORMÜLASYON ŞEKİLLERİ 

 

        Pestisitler, 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, hastlık yayan böcekler, 

bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar 

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

potansiyel toksisiteleri nedeni ile bazı sorunlar yaratabilir. 

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

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

karıştırılarak kullanılırlar.  İşte tüketiciye sunulacak halde ambalaj içerisinde satışa sunulan bu karışıma 

“formülasyon”  denir. 

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

çevreyi olumsuz etkilemektedir.  

Formülasyon içinde: 

-Etken madde veya aktif madde 

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

-Emülgatörler, 

Çözücüler, 

Dolgu maddeleri bulunmaktadır. 

Etken maddeler; Genel Müdürlüğümüz web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. İzinli olan 

aktf maddeler; 

Liste 1: AB tarafından incelemesi biten ve ilgili ürün tipinde kullanımı serbest olan aktif maddeleri 

içerir.  

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

aktif maddeleri gösteren ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanan listedir. Bu listede yer 

alan aktif maddelerin AB tarafından incelemesi devam etmektedir. 

Liste 1A: Düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösterir. 

Formülasyonu Oluşturan Yardımcı Maddeler: 

 



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

için ilave edilen maddelerdir. Sodyum sülfat bileşikleri en yaygın kullanılan emülgatörlerdir.  

Stabilizatör: Aktif maddenin dekompoze olmasını önleyen, çok yavaşlatan veya formülasyonun uzun 

süre stabil kalmasını sağlayan maddelerdir. 

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

dolamit, kuars vb. 

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

şekilde dağılmasını sağlayan maddelerdir. 

 

Pestisitlerin yaygın olarak kullanılabilmesi için bazı özelliklerinin olması gerekir. Bu özelliklerin 

bazıları:  

Biyolojik olarak aktif,  

- Ucuz, 

 - Güvenilir, 

 - Kolay ve güvenli uygulanabilen, 

 - Kararlı (stabil),  

- İnsanlar, hayvanlar ve çevre için güvenli, 

- Hedef canlıya spesifik olarak etkili olmalı,  

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

olmamalıdır.  

- Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir. 

 Pestisit Çeşitleri:  

 

 

İnsektisit: Böcek, haşerelere karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Fungusit: Funguslara (Mantar) karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Herbisit: Yabancı otlara karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Mollusit: Yumuşakçalara karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 
Akarisit: Akarlara karşı kullanılan biyosidal ürünlerdir. 



     

 

Formülasyon şekillerine göre sınıflandırma:  

Pestisit Formülasyon Tipleri ( Pesticide FormulationTypes) 

CS: Kapsül süspansiyon (Aqueous capsule suspensions) 

EC: Emülsiyon konsantre (Emulsifiable concentrates)  

EW: Su içinde yağlı emülsiyon (Emulsions, oil in water)  

ME: Mikro emülsiyon (Micro-emulsions)  

DC: Suda dağılabilir konsantre (Dispersible concentrates)  

SC: Sulu süspansiyon konsantre (Aqueous suspension concentrates)  

SL: Solüsyon konsantre (Solution concentrates)  

SE: Sulu süspansiyon emülsiyon karışımı (Aqueous suspo-emulsions) 

SG: Suda çözünen granül (Water soluble granules)  

SP: Suda çözünen toz (Water soluble powders)   

DT: Tablet (Tablets for direct application)  

DP: Toz ürünler  

WP: Islanabilir toz (Wettable powders)  

WT: Suda çözünen tablet (Water dispersible tablets)  

WG: Suda dağılabilen granül (Water dispersible granules)  

ZC: CS ve SC’nin karışımı formülasyonlar 

 Kullanıma Hazır Formülasyonlar( Ready To Use Product Formulation)  

 GR: Granül - Granules  

 DP: Toz - Dustablepowders  

Gel: Jel  

AE: Aerosol  

Yem Çeşitleri  

Pellet - Pellet  

Blok - Bloc  

Pasta – Paste 



 

FORMÜLASYON ÖRNEKLERİ 

 

   

TOZ ÜRÜNLER  

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 maddeleri ve seyrelticilerdir. Ayrıca toz ürünlerin içerisinde imalat esnasında 

öğütmyi kolaylaştırıcı ve kekleşmeyi önleyici bazı sentetik maddeler de konulmaktadır. Toz 

formülasyonların 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 sahiptir. 

SUDA ÇÖZÜNEN TOZLAR (SP): Bu formülasyondaki ürünler de toz şeklindedir. Suda ile 

özünebilen 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 boyutu arasındakiler de tablet formülasyon olarak adlandırılır. Aktif maddenin taşıyıcı maddeye 

emdirilmesi yoluyla elde edildiklerinden taşıyıcı maddenin iyi bir emici olması gerekir. 

Granül ürünlerin bazı avantajları vardır. Faydalı faunaya etkisinin daha az olması, 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. Bu formülasyonun avantajlı olduğu bazı özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz. 

 - Granüller küçük, yuvarlak ve pürüzsüz yüzeyleri sebebiyle düzgün bir akıcılık gösterirler. 

 - 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. 

İstenen biyolojik etkinliği gösterebilmeleri için; ideal parçacık büyüklüğüne sahip olmalı ve yüksek 

süspansiyon kabiliyeti göstermelidir. 



 ZEHİRLİ YEMLER: Zehirli yemler, bazı böcekleri ve kemirgenleri cezbederek çekmek ve 

zehirlemek amacıyla hazırlanmış formülasyon şekilleridir. 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 bulunur. 

İstasyon içerisinde kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 EMÜLSİYON KONSANTRELER (EC): Genellikle %10 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 hidrofobdur, yani suyu 

sevmez. Bu maddelerin su ile karışmalarını sağlamak üzere emülgatör adı verilen maddeler ilave edilir 

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 konsantrelerden farkı, emülgatör ve organik çözücü maddeler 

içermemeleridir. 

SÜSPANSE (AKICI) KONSANTRELER (SC): Akıcı konsantreler EC-WP arası bir formülasyon 

olup, farklı kıvamlarda olabilmektedir. Su ile seyreltilerek uygulanırlar. Son yıllarda geliştirilen bu 

formülasyon tipinin avantajları şu şekilde sıralanabilir:  

- Yüzeyde iyi bir örtü oluştururlar.  

- WP’lere oranla yağmurdan sonra etkinliklerini daha uzun süre sürdürürler.  

- Sıvı olduklarından WP’lere göre daha uzağa püskürtülebilirler.  

- Süspansiyon durumları iyi olduğundan, uzun süre bu özelliklerini korurlar.  

- Tozuma, rüzgârla 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, su ile seyreltiğinde de emülsiyonların oluşturduğu süt 

görünümünün aksine berrak emülsiyonlar veren, yeni geliştirilmiş formülasyonlardır.  

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. Etken maddeyi kuşatan zarf materyali değişik oranlarda 

kırılarak ürünü yavaş yavaş serbest bırakır dolayısıyla uçuculuğu yüksek olan bir ürünün ömrünü 

birkaç dakikadan birkaç güne kadar uzatabilir. 



 

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 uzun 

süreli kalıcılık oluşturabilir. 

 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 

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 tercih edilen insektisit türüdür. 

Halkın kullanımına arz edilen ve evlerde, gıda üretim ve 

tüketim yerlerinde sıklıkla kullanılan bu ürünlerin çok 

dikkatli kullanılması gerekir. Özellikle insanların, evcil 

hayvanların bulunduğu yerlerde asla kullanılmamalıdır. 

Yiyecek, içecek kaplarının ve malzemelerinin kesinlikle 

açıkta bulunmaması, ürün uygulandıktan sonra ortamın 

yarım saat kapalı kaldıktan sonra en az bir saat 

havalandırılması gerekir.   

 

 

 

 



 

ZEHİRLİ TUZAK VE YEMLER: Karınca, hamam böceği, 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.  

Bu yemler rodentisit uygulamasında kullanılacaksa kesinlik kapalı tuzaklar içerisinde uygulanması 

gerekir.  
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                                                                                     BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI                        

                                                                                                    VE AMBALAJLANMASI 

           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 
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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 

                                                                                                                          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 olabilecek katı veya sıvı bir madde veya maddeler karışımıdır.  
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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 

     

  

Uyarı Kelimesi Tehlike Tehlike Tehlike Tehlike Dikkat Tehlike 
Uyarı Kelimesi 

mevcut değil 

Zararlılık İfadesi 

H200: Kararsız 

Patlayıcı. 

H201:Patlayıcı; 

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+P380 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR 

 

2.1. AKUT TOKSİSİTE 

 

 

 Akut toksisite, bir madde veya karışımın tek bir dozunun ağız veya cilt yoluyla 

uygulanmasını takiben veya 24 saat içinde uygulanan birden fazla dozu takiben veya 4 saatlik 

bir soluma yoluyla maruz kalmayı takiben meydana gelen olumsuz etkilerdir. 

Akut Toksisite zararlılık sınıfı aşağıdaki gibi üçe ayrılır: 

– Akut ağız yolu toksisitesi; 

– Akut cilt yolu toksisitesi; 

– Akut solunum yolu toksisitesi 
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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 

Önlem İfadesi  

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  
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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 

reaksiyonlarına 

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 
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çalışmalarında pozitif çıkan ve ayrıca bilinen eşey hücre mutajenleri ile kimyasal yapı 

faaliyet ilişkisi gösteren maddeler, Kategori 2 mutajenleri şeklinde sınıflandırılmak 

için dikkate alınacaktır. 

 
 

 

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 

 

 

2.6. KANSEROJENİTE 
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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 
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Hayvanlarda kanserojenitenin gösterilmesi için yeterli delil bulunan 

hayvan deneyleri (varsayılan insan kanserojeni)1). 

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 
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geliyorsa üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkinin diğer toksik 

etkilerin belirli olmayan bir ikincil sonucu olmadığı düşünülür. 

 

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  

 

 

  



32 
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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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Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

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 

 

 

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. İstilacı 

sivrisinek türleri Asya Kaplan sivrisineğinin (Aedes albopictus) ve Aedes aegypti (Mısır sivrisineği)'nin 

ülkemizde son birkaç yılda yayılış alanının genişlettiği tespit edilmiştir.  

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 

 

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.  

 
                    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.  

 
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.  

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.  

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. 



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.  

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.  

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. 

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. Ülkemize bazı 

ürünlerin (örn: diflubenzuron) sivrisinek larvalarına karşı kullanımı yasaklanmıştır.  

 

 

 



 

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. 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 kanalizasyon sistemine bağlı ortamlarda kullanılabilir. El tipi sıcak sisleme (TF) 

cihazlarını kullanırken dikkatli olunmalıdır. Cihaz içerisinde 1000 dereceye yakın bir sıcaklık 

oluşabilmektedir. Cihazın uç kısmından çıkabilecek alev, kapalı mekanlarda sıkışmış metan gazının 

patlamasına neden olabilir. 



  

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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HAMAMBÖCEKLERİ 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

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. Gıda, su ve sıcağa ihtiyaçlarından dolayı insan olan her yerde aktiftirler. 

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.  

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.  

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. 

 

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.  

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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EV SİNEĞİ-KARASİNEK (Musca domestica L.) 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 
 

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. 

 

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. 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. 

Dinotefuran, Imidacloprid, Clothianidin, 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.  

  

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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YAKARCALAR (TATARCIKLAR-KUM SİNEKLERİ) 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

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.  

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 sivrisineğin büyüklük bakımından karşılaştırmaları 

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. 

 

Kaynaklar 

Alexander B, Maroli M, 2003. Control of phlebotomine sandflies. Med Vet Entomol, 17, 1-18. 

Alptekin D, Kasap M, Luleyap U, Kasap H, Aksoy S, Wilson ML, 1999. Sandflies (Diptera: 

Psychodidae) associated with epidemic cutaneous leishmaniasis in Sanliurfa, Turkey. J Med Entomol, 

36: 277-281. 

Alten, B., Çağlar, S. S., 1998. Vektör Ekolojisi ve Mücadelesi. T.C. Saglik Bakanliği Saglik Projesi 

Genel Koord.. Bizim Büro Basımevi, Ankara. 242 s. 

Arserim S.K., Çetin H., Töz S., Özbel Y., "Kum Sinekleri (Diptera: Pscychodidae) Vektörlükleri ve 

Mücadelesi", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği , İzmir, 

ss.123-210, 2017 

Çetin H., Kent Zararlıları, Biyoloji, Ekoloji ve Mücadele Yöntemleri (Vektörler ve diğerleri), Yıldız 

Ofset, ANTALYA, 2016. 203 sayfa 

Çetin H., Özbel Y., "Kum Sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve Kontrol Yöntemleri (Sand Flies and Their 

Control Methods)", Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.41, pp.102-113, 2017 

Cicek H, Yaman M, Yagci S, Karaer Z (2005) Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) 

türleri.  Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 49-51. 

Daldal N, Özbel Y (1997) Phlebotomus spp. vektörlükleri ve kontrolü. 49. İçerisinde: MA Özcel, N 

Daldal (Editörler), Parazitoloji’de Arthropod Hastalıkları ve Vektörler. T Parazitol Dern, Yayın No: 13, 

İzmir 

De Silans Laura NMP, Dedet J, Arias Jorge R, 1998. Field Monitoring of Cypermethrin Residual Effect 

on the Mortality Rates of the Phlebotomine Sand Fly Lutzomyia longipalpis in the State of Paraíba, 

Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, 93: 339-344. 

Demirsoy A., Yaşamın Temel Kuramları, Omurgasızlar/Böcekler, Cilt II, Kısım II, Ankara 1992, 941 

ss. 

Kumar V, Kesari SK, Sinha NK, Palit A, Ranjan A, Kishore K, Saran R, Kar SK, 1995. Field trial of an 

ecological approach for the control of Phlebotomus argentipes using mud & lime plaster. Indian J Med 

Res, 101: 154–156. 



Lane, RP, 1991. The contribution of sandfly control to leishmaniasis control. Ann Soc Belg Med Trop, 

71: 65-74.  

Maroli M, Khoury C, 2004. Prevention and control of leishmaniasis vectors: current approaches. 

Parassitologia, 46: 211-215. 

Mullen GR, Durden LA. (2002). Medical and Veterinary Entomology. Academic Press, London, 597 

pp. 

Simsek FM, Alten B, Caglar SS, Ozbel Y, Aytekin AM, Kaynas S, et al. Distribution and altitudinal 

structuring of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in southern Anatolia, Turkey: their 

relation to human cutaneous leishmaniasis. J Vector Ecol 2007; 32: 269-79. 

Volf P, Özbel Y, Akkafa F, Svobodova M, Votypka J, Chang KP (2002) Sandflies (Diptera: 

Phlebotominae) in Şanlıurfa, Turkey: relationship of Phlebotomus sergenti with the epidemic of 

anthroponotic cutaneous leishmaniasis. J Med Entomol, 39, 12-15.  

Volf P, Volfava V, 2011 Establishment and maintenance of sand fly colonies, Journal of Vector 

Ecology. 36 (Supplement 1): S1-S9. 

Votypka J, Erisoz Kasap Ö, Volf P, Kodym P, Alten A. Risk factors for cutaneous leishmaniasis in 

Cukurova region, Turkey. Trans R Soc Trop Med Hyg 2012; 106: 186-90. 

Yağcı Ş, Dinçer Ş, Eren H (1998) Ankara yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae türleri, T Parazitol 

Derg, 22, 53-56.  

Yaman M, 2008. Tatarcıklarla Mücadele ve Bu Alandaki Son Gelişmeler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 

32, 3: 280-287. 

Yaman M, Dik B. 1999 Konya Yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) Türleri. Doktora tezi. 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORİK DOZ HESAPLAMA VE KALİBRASYON 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

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) ev sineği larvaları için 

0.5 gr aktif madde-içerik/metrekare (ai/m2) olarak önerilmektedir. Ancak zaman zaman söz konusu bu 

dozların altında veya üstündeki dozlarda da etkinlik görülebilmektedir.  

 

Formülasyondaki 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 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/m2) 

100 m2 alana suyla 

karıştırılarak uygulanması 

gereken miktar (mililitre) 

48 0.5  104 

20 0.5 250 

15 0.5 333 

  

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.  

 

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 rüzgâr 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 (Kaynak: 

whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_WHOPES_GCDPP_2003.5.pdf) 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAPALI MEKÂNLARDA VEKTÖR MÜCADELESİ VE  

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARI 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

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.  

 

 
 

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.  

 

 
 

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.   

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: 
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GENEL ENTOMOLOJİ 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

Eklem bacaklılar (Arthropoda) dünyadaki hayvanların büyük çoğunluğunu barındıran bir 

şubedir. Böcekler, akrepler, keneler, örümcekler kırkayaklar, çıyanlar yengeçler, ıstakozlar ve 

karidesler gibi birçok hayvan eklem bacaklı canlılar olarak bilinirler. Eklem bacaklı canlıları 

6000 metre yükseklikteki dağlardan binlerce metre derinlikteki deniz diplerine kadar olan 

alanlarda görmek mümkündür.  

Entomoloji ya da böcek bilimi, böcekleri (Hexapoda: İnsecta sınıfı) inceleyen bilim dalıdır. 

Dünya üzerinde 700.000’den fazla tanımlanmış böcek türü bulunmaktadır. Bazı böcekler insan 

ve hayvan gıdası olabileceği gibi, ürettikleri bal (arılar tarafından), ipek (ipek böceği tarafından) 

vb. maddeler ile insan yaşamına katkı sağlayabilirler. Bazı predatör (avcı) böcekler ile 

parazitoid böcekler zararlı böceklerin popülasyonlarını kontrol etmek için kullanılırlar. Bazı 

böcek türleri adli entomoloji alanında ölen kişilerin yerinin, ölme zamanının tespit edilmesi ve 

adli olayların aydınlatılmasında kullanılabilirler. Sinekler (Diptera), kınkanatlılar (Coloeptera) 

ve kelebekler (Lepidoptera) gibi birçok böcek takımı bitkilerin tozlaşması ve tohumlarının 

yayılmasında etkilidirler.      

Geniş alanlarda yayılış gösteren tarım, orman, veteriner saha ve halk sağlığı açısından büyük 

öneme sahip böcekler bitki ve hayvanların vücutlarının içinde ve dışında parazit olabilirler. 

Bazı böcek ve akarların kan emme davranışı sebebi ile sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi, şark 

çıbanı gibi hastalıkların etkenlerinin taşıcısı (vektörü) olduğu bilinmektedir. Bazı böcekler 

çiğneme ve kemirme yolu ile ev eşyalarına, gıda maddelerine, giyeceklere, tarihi yapı ve 

eserlere, orman ürünlerine zararlıdır.   

Genel olarak bir böceğin vücudu baş (cephalon), göğüs (thorax) ve karın (abdomen) olmak 

üzere üç ana bölgeden oluşmaktadır. Ergin böceklerde genellikle birbirinden rahatlıkla ayırt 

edilebilen bu üç bölge birçok türde erken gelişme evrelerinde (birçoğunun larva ve nimflerinde) 

kaynaşmış veya kısmen değişikliğe uğramış olabilir.  

Baş; Gözler, antenler, ağız gibi yapılar bu bölgede bulunmaktadır.  

Antenler: Gözlerin önünde ve iki göz arasında bir çift anten bulunmaktadır. Antenlerin şekli 

ve büyüklüğü böcek takımlarına göre değişmektedir. Bazı böceklerde dişi ve erkek bireylerin 

farklı yapılarda anten bulundurduğu görülmektedir. Antenler dokunma, koklama ve işitme 

organı olarak görev alırlar.  

 

 

 



Şekil 1. Bir böceğin vücut kısımlarının genel görünümü 

 

 

Ağız: Böcek gruplarında beslenme şekillerine göre ağız yapısı değişmektedir ve genel olarak 

sokucu-emici, emici, çiğneyici ve yalayıcı gibi farklı ağız yapılarına sahiptirler. Emici ağızı 

kelebeklerde, çiğneyici ağızı hamamböcekleri ve çekirgelerde, sokucu emici ağız tipini 

sivrisinek ve tatarcıklarda görebilirsiniz.  

Gözler: Genellikle bir çift birleşik göz ve 3 adet basit göze sahiplerdir. Gözlerin görevi ışığı ve 

hareketi algılamaktır. 

Şekil 2. Bazı böcek takımlarındaki antenlerin genel görünümü 

 

 

 

 

 



 

Şekil 3. Bazı böcek takımlarındaki gözlerin genel görünümü 

 

 

Şekil 4. Bazı böcek takımlarındaki ağız yapılarının genel görünümü 

 

 

GÖĞÜS 

Böceklerin göğüs (thorax) kısmı üç segmentten oluşmaktadır. Genel olarak her segmentten bir 

çift bacak çıkar (3 segmentten toplam 6 bacak: Hexapoda). Bacakların böceğin yaşam tarzına 

göre şekilleri değişkenlik gösterebilir. Örneğin çekirgede ve pirelerde sıçrayıcı bacak, 

Peygamberdevesi böceğinde yakalayıcı bacak, arılarda toplayıcı bacak, danaburnunda kazıcı 

bacak görebilirsiniz.   

 



Şekil 5. Bazı böcek takımlarındaki bacak yapılarının genel görünümü 

 

 

Kanatlar ikici ve üçüncü segmentten bir çift çıkmaktadır. Kın kanatlılarda (Coleoptera) ön 

kanatlar sert ve daha dayanıklı bir yapıda olup dinlenme durumunda diğer kanatların üzerini 

kapatmaktadır. Sineklerde (Diptera) ikinci çift kanat körelmiş ve halter (denge) organı şeklini 

almıştır.  

 

Şekil 6. Bazı böcek takımlarındaki kanat yapılarının genel görünümü 

 

 

KARIN (ABDOMEN) 

Segmentli yapıya sahip abdomenin segmentleri değişik oranlarda birbiriyle kaynaştığından 

dışarıdan bakıldığında 10 veya daha az segment açıkça görülür. İç organların yer aldığı karın 

kısmının sonunda cinsiyet organları bulunur.  

 



BÖCEKLERDE BAŞKALAŞIM (METAMORFOZ) 

Böceklerde yumurtadan çıkan larva veya nimflerin ergin böcek oluncaya kadar geçirdikleri 

değişikliklere başkalaşım (metamorfoz) denilmektedir. Böcekler tür, sıcaklık, besin ve 

hormonlar gibi değişik etmenlerin etkileri ile yumurtadan ergine kadar olan evrelerini farklı 

sürelerde geçirirler. Alman hamamböceğinde başkalaşım süresi birkaç ay iken, Amerikan 

hamamböceğinde yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Böcek gruplarına göre farklı başkalaşım türleri 

bulunmaktadır.  

Ametabol başkalaşım: Yumurtada çıkan bireyler ergine nerdeyse tamamen benzerler ve 

başkalaşım görülmez. Ergine göre biraz daha küçük olan bireyler zaman içerisinde büyürler ve 

eşeysel olgunluğa ulaşırlar.  

Hemimetabol (Yarı) başkalaşım: Yumurtadan çıkan canlıya nimf denilmektedir. Nimler ergin 

böcekleri andırmakla birlikte kanatlarının tam olarak gelişmemiş olması, eşey organlarının 

gelişmemiş ve eşeysel olgunluğa ulaşmamış olmak gibi bazı özellikleri ile erginlerden 

farklıdırlar. Hamamböcekleri, çekirgelerde görülen başkalaşım türüdür.  

Holometabol (tam) Başkalaşım: Yumurtadan çıkan böceğe larva denilmektedir. Bazı böcek 

larvalarında (Örn. Kelebekler) bacak bulunurken bazılarında bacak bulunmaz (Örneğin 

sinekler). Larvadan sonra pupa evresi ve sonrasında ergin evresi gelmektedir. Larva ve pupa 

ergine benzememektedir. Sineklerde, kelebeklerde ve kın kanatlılarda görülen başkalaşım 

türüdür.  

 

Şekil 7. Böceklerdeki başkalaşım türlerinde örnekler 

 

 

 

 



BÖCEKLERDE SOLUNUM SİSTEMİ 
Vücudun yanlarında buluna stigma açıklıkları vücudun içene dallanan trake borularına açılır. 

Trakeler vücudun içine doğru daha da incelen borular halinde tüm vücuda dallanır. Stigmalar 

vücudun yanlarında bulunur ve sayıları 10 çifte kadar değişir. Bunların 2 çifti göğüste, 8 çifti 

ise karın segmentlerinde yer alır. Böceklerde oksijen borular aracılığı ile vücudun içerisine 

kadar taşınır iken karbondioksit yine aynı yolla vücuttan dışarı atılır. Böcekler vücutlarına 

zehirli ve istenmeyen bir gazın/zehrin girdiği durumda stigma açıklıklarını kapatarak bir süre 

solunumlarını durdurabilirler. Gazların soluk alırken izlediği yol stigma-trake-trakeid ve 

trakeol şeklindedir.  

Suda yaşayan bazı böceklerin larvaları özellikle ilk gelişme dönemlerinde vücut duvarları veya 

solungaçlarla solunum yaparlar. Sivrisinekler gibi bazı böceklerde vücudun uç kısmında buluna 

sifon yardımı suyun yüzeyine yaklaşarak su üstünden/dışından atmosferden oksijen alırlar. 

Solunum hızı da çevre sıcaklığına bağlıdır. 

Şekil 8. Böceklerdeki solunum-trake sistemi 

 

 

 

BÖCEKLERDE DOLAŞIM SİSTEMİ 

Böceklerde açık dolaşım sistemi vardır. Dolaşım sistemi vücudun sırt kısmında (dorsalde) 

abdomenden başa kadar uzanan bir tüpten ibarettir. Tüpün içinde kanın akış yönü arkadan öne 

(abdonemden başa) doğrudur. Böceklerde kılcal kan damarları yoktur.  Dolaşım sisteminin 

thorax 'ta bulunan ve çoğunlukla ucu açık olan kısmına aort denir. Aorttan kan vücuda dökülür, 

kas hareketleri ile yayılır ve kalbin yan taraflarındaki yarıklardan tekrar kalbe döner. Kan 

vücuda yayılırken besin maddelerini hücrelere taşır. Böceklerin kanı oksijen ve karbondioksit 

taşımaz. 

 



 

 

Şekil 9. Böceklerdeki dolaşım sistemi 

 

 

BÖCEKLERDE BOŞALTIM SİSTEMİ 
Böceklerde boşaltım sistemi malpighi tüplerinden/borucuklarından oluşur. Malpighi 

borucukları ön ve arka barsak arasına bağlanmışlardır. Vücut içerisinde kan (hemolemf) 

borucuklar etrafında akarken, başta azotlu atıklar olmak üzere artık maddeler alınır ve son 

bağırsağın ucuna (ileuma) boşaltılır ve buradan dışkı halinde vücuttan uzaklaştırılır. Böceklerde 

boşaltım atığı ürik asit içermektedir. Ürik asit şeklide atıkların atılması su kaybını engellemekte 

ve kuraklığa uyumu arttırmaktadır. 

Şekil 10. Böceklerdeki boşaltım sistemi 

 

 

BÖCEKLERDE ÜREME SİSTEMİ 

Böcekler genel olarak eşeyli olarak ürerken bazı böcek gruplarında eşeysiz üreme görülebilir. 

Bazı böceklerin dişilerinde çiftleşme sonrası sperm depolama özelliği bulunmaktadır. Bu 

canlılar yaşamları boyunca bir kez eşleşir ve depoladıkları spermleri aralıklarla kullanarak 



yumurtalarını döllerler. Yumurtalıklar (ovarium) ve testis abdomen içerisinde yer alır. Dişilerde 

eşey açıklığı 8.- 9. abdomen segmentleri arasında, erkeklerde eşey açıklığı 9.-10. segmentler 

arasında bulunur. 

 

 

Şekil 11. Böceklerdeki üreme sistemi 

 

 

 

BÖCEKLERDE SİNDİRİM SİSTEMİ 

Böcekler çok farklı besinler ile bezlenebilirler. Sindirim sistemlerinde yapı üç bölgeden 

oluşmaktadır ve bunlar sırasıyla, ön, orta ve son bağırsaktır. Ön barsağın görevi besinin alımı, 

salgı bezlerinden salınan salgı ile yumuşatılması ve kaslar yardımı ile parçalanmasıdır. Orta 

barsakta sindirim yapılır. Bazı böceklerde orta barsakta peritropik zar (membran) vardır. Son 

barsak fazla suyun atıldığı ve ayrıca böceğe atıklardan yarayışlı maddeler üreten simbiyonların 

bulunduğu bölgedir. Su emilimi tamamlanır ve ozmatik basınç ayarlanır. Emici ağıza sahip 

böceklerde kursak yerine sıvı besini depolayan büyük bir kese oluşmuştur. Çeşitli ergin 

sivrisinekler ve kan emen Diptera türleri, normal koşullarda kan ve protein içeriği fazla olan 

diğer besinleri, doğrudan doğruya orta barsağa gönderdikleri halde özellikle şeker içeren 

besinler bir süre kursakta bekletmektedir. 

 



Şekil 12. Böceklerdeki sindirim sistemi 

 

BÖCEKLERDE SİNİR SİSTEMİ 

Böceklerde ip merdiven şeklinde bir sinir ağı vardır. Başta bulunan gangliyonlar yanı sıra 

ventralde zincir halinde uzanan sinir sistemi bazılarında abdomen boyunca devam ettiği halde, 

bazılarında toraksta ayrı bir göğüs gangliyonu bulunur. Baş gangliyonları daha gelişmiş yapıda 

olup beyin görevi de görmektedir. Vücut segmentlerindeki gangliyonlar koordinasyondan 

sorumludurlar. Eğer bir böceğin baş gangliyonları zarar görürse seğmenlerdeki gangliyonlar 

sebebi ile böcekte bacak, karın ve kanat hareketleri devam ediyor görülebilir.  

Şekil 13. Böceklerdeki sinir sistemi 

 

BÖCEKLERDE UYUŞUKLUK DURUMU 

Böcekler değişken vücut sıcaklığına sahip hayvanlardır yani vücut sıcaklıkları çevreye göre 

değişmektedir. Arılar gibi sosyal yaşayan bazı böcek grupları bulundukları ortamın sıcaklığını 

topluca bir arada bulunarak, metabolizmaları arttırarak veya kanatlarını çırparak 

düzenleyebilirler. Birçok böcek grubu olumsuz çevre koşullarından etkilenmemek için 

uyuşukluk (dormansi veya diyapoz) denen durumlara geçebilirler. Kış aylarında soğuktan 

korunmak için yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemden korumak için yapılan bu davranışlar 

hayatta kalma olasılığını arttırır. Kış aylarında soğuk etkisiyle böcekler metabolizmalarını 

yavaşlatır, vücutlarındaki suyu bağlı su haline getirir veya salgıladıkları antifriz proteinler 

yardımıyla soğuğun etkilerinden korumaya çalışırlar. Kışın saklanabilecekleri kuytu ve kapalı 

noktaları arayıp gizlenirler, bazıları toprağın derinliklerinde kış aylarını geçirir. Türlere göre 

değişmekle birlikte bazıları kış aylarını yumurta, larva veya pupa bazıları ise ergin haliyle 

geçirir. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıktan ve kuraklıktan korunmak için özellikle sıcak 



saatlerde hareket azaltılır ve vücudun su kaybetmemesi için gölgelikli alanlarda dinlenme tercih 

edilir. Örneğin ev sinekleri-karasinekler sıcak saatlerde gölgelikli alanlarda, yaprak altlarında 

dinlenmeyi tercih ederler.  

BÖCEKLERDE HABERLEŞME 

Böcekler ses, görüntü ve kimyasal maddeler (feromon) kullanarak haberleşmektedirler. Ergin 

dişi ve erkek bireylerin kur davranışı sırasında çıkarttığı ses ve yaptığı hareketler iki cinsiyet 

arasında haberleşmeyi sağlamaktadır. Yine aynı türün bireyleri arasında haberleşmeyi sağlayan 

feromonlar vücutta salgı bezlerinden salgılanarak dış ortama bırakılırlar. Alarm, iz işaret, 

toplanma vb. olayların gerçekleşmesinde rol oynayan feromonlar böcek mücadelesinde de 

kullanılmaktadırlar.  

BÖCEKLERDE DIŞ YAPI 

Böceklerin vücudunda iç iskelet bulunmamaktadır. Kaslar ve organlar vücudun dış 

kısmında yer alan sert bir yapıya sahip dış iskelete tutunurlar. Dış iskelet böcekleri dışarıdan 

gelebilecek darbe vb. olaylara karşı korurken su kaybını da engelleyerek kuraklığa karşı 

korumaktadır. Dış iskeletin yapısında kitin maddesi bulunmaktadır. Kitin içeren dış iskelet sert 

ve dayanıklı bir yapıya sahiptir, böceğini büyümesini engellediğinden böcekler zaman zaman 

metamorfoz geçirerek yenisini sentezler ve eski dış iskeletlerini atarlar.  
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LARVA MÜCADELESİ ve LARVASİT UYGULAMALARI 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

 

Vektör mücadelesinde başarılı olmanın en önemli yolu hedef zararlının gelişme ortamında ergin 

öncesi evreleri ile mücadele etmekten geçmektedir. Özellikle sivrisinekler, ev sinekleri, 

titreksinekler (krinomitler) ve pireler gibi vektör böceklerin larva evresi ile mücadele 

edildiğinde ergin oluşumunun önüne geçilmekte ve başarı sağlanmaktadır.  

Larva mücadelesinde farklı yöntem ve ürünler kullanılmaktadır. Yöntemlerin başında 

fiziksel/mekanik tedbirler alınarak larva gelişim ortamlarının azaltılması ve ortadan 

kaldırılması, larvalarla beslenen biyolojik mücadele ajanlarının kullanılması ve kültürel 

mücadele yapılması gelmektedir. Bu yöntemlere ek olarak gerek duyulması durumunda 

biyolojik veya kimyasal kökenli larvasit ürünlerin kullanılması ile larva mücadelesi 

yapılmaktadır.   

Fiziksel/mekanik tedbirler; Sivrisinek larvaları durgun su ortamlarında gelişim 

göstermektedir. Akarsu ve derelerin akış hızını azaltan bitkilerin ve kirleticilerin temizlenerek 

suyun akış hızını arttırmak, dip kısmında çamur birikimini engelleyerek sivrisinek ve titrek 

sinek gibi canlıların gelişim ortamlarını ortadan kaldırılabilir. İçinde yağmur suyu birikebilecek 

atık/atıl durumdaki otomobil lastiklerinin ve kova benzeri yapıların içinde su birikmesini 

engellemek ve imha edilmelerinin veya geri dönüşümlerinin sağlanması larva gelişim 

ortamlarının azalmasına katkı sağlayacaktır.  Yine ev sineği-karasinek gibi vektörlerin gelişim 

gösterebileceği gübre ve çöp alanlarının imha edilmesi, üzerlerinin kapatılması ve nem 

oranlarının azaltılması larva gelişimini engelleyecektir.  

Biyolojik mücadele ajanlarının/predatörlerin kullanılması; Sivrisinek larvalarının gelişim 

gösterdikleri alanlarda larvalarla beslenen balık, kurbağa ve ters yüzücüler gibi canlılar yer 

almaktadır. Gambusia balıkları çok kısa sürede çok sayıda sivrisinek larvasını tüketebilir. 

Kapalı sistemler olan yapay su havuzları, süs havuzları, kullanılmayan yüzme havuzları ve sera 

sulama havuzları gibi ortamlarda oldukça etkili predatörlerdir. Gambusia balıkları 0.5-42 

derece arasındaki su sıcaklıklarında hayatta kalabilen oksijeni az, kirli su ortamlarına uyum 

sağlayabilen canlılardır. Bir balık günde 20'den fazla sivrisinek larvasını rahatlıkla 

tüketebilmektedir. Bu türdeki canlıları kullanırken dikkatli davranmak gerekir. Sivrisinek 

balıkları doğal alanlarda diğer balıkların yumurtalarını yiyebilecek potansiyele sahiptirler. Bu 

sebeple sadece süs havuzları, yüzme havuzları, bina bodrumlarında bulunan su birikintileri, sera 

sulama havuzları gibi kapalı ve yapay su sistemlerde kullanılabilirler. 

Yaz aylarında su miktarı ve akışkanlığı daha da azalacak olan derelerin ıslah edilmesi, içindeki 

çöplerin ve bitkilerin temizlenmesi, suyun akış hızının artmasına, sivrisinek balıkların daha iyi 

beslenmesine, sivrisinek üreme ve gelişme alanlarının azaltılmasında ve böylelikle daha az 

kimyasal kullanılmasına yardımcı olur. Su ortamında gelişen kuyruksuz kurbağalar sivrisinek 

larvaları ile beslenmeyi tercih etmez iken, kuyruklu kurbağalar (semenderler) daha fazla sayıda 



larva tüketirler. Ayrıca su içerisinde gelişen böceklerden ters yüzücüler olarak bilinen 

Notonecta böcekleri de sivrisinek larvaları ile beslenmektedir.  

Kültürel mücadele yapılması; Sivrisinek larva gelişim ortamları hakkında vatandaşlarımızın 

ve biyosidal ürün uygulayıcılarının, öğrencilerin, muhtarların bilinçlendirilmesi ve larva 

gelişim ortamlarının azaltılması, larvasitlerin doğru ve etkin kullanılması sağlanabilir.  

Larva mücadelesi oldukça etkili, ekonomik ve çevre-insan sağlığı açısından daha güvenli bir 

uygulamadır. Bir kaç mililitre biyosidal ürün, bir veya birkaç personel ve cihazla yüz binlerce 

ve hatta milyonlarca larva kontrol edilebilir.  Birkaç metrekare büyüklüğündeki alanda gelişen 

sivrisinek ve karasinekler etrafa yayıldıklarında yüzlerce/binlerce metrekare alanda ilaçlama 

yapılması, litrelerce biyosidal ürün uygulaması ve yüksek bütçeler ayrılması gerekebilir.  

Kaynak azaltılması, fiziksel mücadele yapılması, insanların bilinçlendirilmesi ve biyolojik 

mücadele ajanlarının kullanılması larva mücadelesinde başarıyı sağlasa da bazı durumlarda bu 

yöntemlerin kullanılamayacağı alanlarda larvasit ürünler kullanılması gerekmektedir.  

Larvasit ürünler;  

1. Yüzey gerilim ajanları ve yağlar 

Bu ajanlar, petrol distilantları (damıtma) ve Monomoleküler yüzey filmleri (MMF-

Monomoleculer surface films ) içermektedir. Örnek olarak: İzostearil alkol, yenilenebilir bitki 

yağlarından üretilmektedir. Su yüzeyini kaplayan, yüzey gerilim direncini bozan ürün larva ve 

pupaların yüzeyde dinlenmesini ve solunum yapmasını engellemektedir.  

Avantajları; Küçük su kütleleri (havuz vb) için nispeten ucuz ve kolay bir uygulama yöntemidir. 

Sivrisineklerde direnç kazanımı söz konusu değildir. Tavsiye edilen uygulama dozlarında 

birçok balık ve memeliler gibi birçok hedef dışı canlıya toksik değildir. Biyolojik larvasitlerle 

birlikte kullanıldığında daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Pupalara karşı etkilidir. 

Dezavantajları; Büyük ve geniş habitatlar için yüksek maliyetli bir uygulamadır. Yüzeyde 

bitkiler ve döküntüler var ise etkinlik azalabilir. Nispeten kısa ömürlüdür. Bitki örtüsünü 

kaplayabilir. Rüzgar tarafından dağıtılıp farklı noktalara ulaşabilir. Dinlenme, yumurtlama ve 

solunum için su yüzeyini kullanan omurgasız hayvanları etkileyebilir.  

2. Bakteri kökenli larvasitler 

a) Bacillus içeren ürünler; Bt (Bacillus) gram pozitif bir bakteri cinsidir. Bu cinsteki bazı 

türlerin ürettiği protoksinler (endotoksinler) sindirim yolu ile alındığında alkali (bazik) pH 

şartlarında enzimler aracılığı ile aktive olmaktadır. Toksinler mide duvarındaki hücrelerin 

yüzey reseptörlerine bağlanarak hücre zarına zarar verir. Bozulan hücre zarları mide duvarına 

zarar vermektedir. Mide salgıları vücut iç dokularına nüfuz etmekte ve dolaşım sıvısına 

karışmaktadır. Larva beslenmesini durdurmakta ve ölüm meydana gelmektedir. Ülkemizde 

ruhsatlı (B. sphaericus (Bs) ve B. thuringiensis ssp. israelensis (Bti)) içeren ürünler 

bulunmaktadır.  



b) Spinosinler; Spinosad ülkemizde sivrisinek ve titrek sineklere karşı kullanılan bir larvasittir. 

Sinir sistemi üzerinde etkilidir. Larvalarda zehirlenme belirtileri birkaç saat içerisinde başlar ve 

1-2 içerisinde ölüm meydana gelir.  Spinosad, spinosin A ve spinosin D adlı nörotoksik etkili 

iki makrolid lakton molekülünün karışımıdır. Spinosadın yapısında oransal olarak yaklaşık %85 

spinosin A ve %15 spinosin D bulunmaktadır. Spinosad mide ve temas zehiri olarak hedef 

canlılara etki etmektedir. Spinosad, GABA reseptörleri ve nikotinik asetilkolin reseptörleriyle 

etkileşime girerek böceğin merkezi sinir sistemi üzerinde aktivite gösterir. Uygulama sonrası 

böceklerde geri dönüşümsüz olarak titreme, kasılma, paraliz gelişir ve ardından ölüm 

gerçekleşir.  

3. Böcek gelişim düzenleyiciler (Insect Growth Regulators IGR) 

a) Kitin Sentez İnhibitörleri: Kitin, N-asetilglukozamin polimeridir. Bu bileşikler kitin 

sentetaz enzimi tarafından katalizlenen N-asetilglukozaminin polimerizasyonunu inhibe 

ederler. Kitin sentez inhibitörleri (Örn: diflubenzuron) 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.  

b) Juvenil hormon analogları (Örn: Pyriproxyfen ve methoprene) böceklerdeki gençlik 

hormonu (juvenil hormon) tarzında etki göstererek, başkalaşım ve gelişim süresini 

uzatmaktadır. Bu bileşikler uygulandığında larva ölümünden ziyade daha çok pupa evresinde 

ölüm görülmektedir. Bu sebeple larvasit etkili değil şeklinde yanlış yorumlar yapılabilmektedir.  

Ev sineği-karasinek larva mücadelesinde larvasit ürünler gelişme alanlarının en az 10-15 cm 

derinliğine ulaşmalıdır. Bol su ile hazırlanan az miktarda larvasit içeren karışımlar dahi etkili 

olmaktadır. Pire erginlerinin görüldüğü ortamlarda çatlak ve yarık alanlarda ve zeminde larvalar 

gelişebileceğinden larvasit ürünler kullanılmalıdır.  
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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. 

  

Şekil 1. Simulium larva, pupa ve ergini 

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 2. Simulium türlerinde hayat siklusu, 1: Ergin sinek; 2: Yumurtlama; 3: Larva; 4: Pupa; 5: Pupadan çıkış 



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). 

 

Şekil 3. Simulium yumurtaları 

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. 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. 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. 

 



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 medika l 

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). 

 

Şekil 6. İnsanlara ve hayvanlara saldıran Simuliidler 

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. 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). 



 

 

 
 

Yatak Tahtakuruları (Cimicidae) 

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. 

 



 

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.  

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. 

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. 

 

 
 
 
 

Tespih Böcekleri (İsopoda) 



Armadillo officinalis 

 
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. 

 
Yaban Arıları (Hymenoptera:Vespidae) 
 

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. 

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. 

 



Genel Mikrobiyoloji 

MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ 

TANIM 

Gözle görülemeyen ancak mikroskopla görülebilen basit ve tek hücreli  canlılara mikroorganizma 

denir. 

 Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen çıplak gözle görülemeyen canlıların fonksiyonlarını, 

biyolojik ve genetik yapılarını, çoğalma şekillerini, sınıflandırılmalarını, insan ve çevre ile olan 

etkileşimlerini inceleyen Anabilim dalıdır. 

Yunanca; mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir.   

Klinik Mikrobiyoloji; mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkilerini, oluşturdukları hastalıkları 

inceler, bu hastalıkların tanı ve tedavisine çok önemli katkılar sağlar. 

Enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit ve mantarlar) tarafından meydana 

getirilen ve en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur. 

MİKROBİYOLOJİNİN TARİHÇESİ 

Enfeksiyon hastalıkları eski uygarlık dönemlerinden beri insanların ilgisini çekmiştir. 

Tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat (MÖ. 460-377) topraktan çıkan kötü havanın  

hastalıklara neden olduğunu (Miasma teorisi) bildirmiştir. 

 İbni Sina (Avicenna, MS. 980-1038), bulaşıcı hastalıkların gözle görülmeyen kurtçuklardan  

ileri geldiğini ve korunmak için temizliğin önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Fatih  Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin de, "Hastalık insandan insana veya  

topraktan insana gözle görülemeyen canlı tohumlar vasıtasıyla iletilir." demiştir. 

1676 yılında, Antonie van Leeuwenhoek, kendi dizayn ettiği tek lensli bir mikroskobun  

Kullanımını keşfetmesinden ötürü Mikrobiyolojinin babası olarak da bilinir. 

Louis Pasteur ve Robert Koch, mikrobiyolojinin kurucuları olarak kabul edilirler. 

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 

A. PROKARYOTLAR 

a. Bakteriler 

b. Mavi-yeşil algler 

B. ÖKARYOTLAR 

a. Protista  (Protozoa ve Algler bu grupta yer alır) 

b. Mantarlar (Küf ve Maya mantarları olarak ikiye ayrılır) 

c. Bitkiler alemi 

d. Hayvanlar alemi 

MİKROORGANİZMALARIN SINIFLANMASI (Yapılarına göre)  

1. Ökaryotlar  

2. Prokaryotlar 



3. Viruslar 

4. Prion 

PROKARYOT BAKTERİ HÜCRESİ 

 

Temel yapıları  zar,  sitoplazma,  DNA ve  ribozomdur.  

Zar ile çevrili  çekirdekleri  bulunmaz. 

DNA’sı  nükleoid adı  verilen ve  zarla  çevrili  olmayan  bir  bölgede yoğunlaşmıştır.  

Mitokondri,  kloroplast,  E.R  gibi  zar  ile çevrili  organelleri de bulunmaz. 

Prokaryotik hücrelerde    kompleks canlıların yaptığı    fizyolojik faaliyetlerin tamamı  gözlenir;  

-Yarı  geçirgen  zarla  madde alışverişini,   

 -Ribozom ile bütün  proteinlerini, 

 -Enzimleri  ile ATP  enerjisi  üretimini, 

 -DNA  ile kalıtsal  bilgiyi  yeni hücrelere aktarmayı  ve  açığa  çıkarmayı gerçekleştirir. 

ÖKARYOT MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPISI 

 

 

Gelişmiş canlılarda hücreler belirli bir zarla çevrili çekirdeğe ve organellere (mitokondri, lizozom, golgi 

aygıtı..) sahiptirler; yani ökaryotların gelişmiş, tam teşekküllü bir çekirdekleri vardır. Bu çekirdek 

yapısı ökaryotlarla, prokaryotların ayrılmasında kullanılan en önemli ölçüttür. 

 



 

BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Taksonomi bilimi canlıların sınıflandırılması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalına göre benzer 

özellikleri barındıran canlı organizmalar sınıflandırılarak gruplar halinde düzene koyulma işlemi 

yapılmaktadır. 

 

TAKSONOMİDE HİYERARŞİK DÜZENLEME 

Alem (Regnum) → Prokaryot 

Bölüm (Divisio) → Gracilicutes 

Sınıf (Classis) →  Scotobacteria 

Aile (Familia) → Enterobacteriaceae 

Cins (Genus) →   Escherichia 

Tür (Species) →  Escherichia coli 

 



MİKROORGANİZMALARIN İSİMLENDİRME SİSTEMATİĞİ 

Mikroorganizmaların   isimlendirilmesinde Carl von Linne’nin binominal   sistemi   kullanılır ve   

Latince adlandırma yapılır. İki kelimeden oluşur. İlk  kelime  cins  ismidir  ve  büyük  harfle  başlar. 

İkinci kelime tür ismidir ve küçük harfle başlar.  Örn; Bacillus anthracis veya  B. Anthracis 

Staphylococus aureus veya S.aureus 

* Bu isimler, el veya daktilo ile yazıldığında altları çizilir.  

Matbaa veya bilgisayarda ise koyu renkte veya italik harfler ile (yatık olarak) yazılırlar 

MİKROORGANİZMALARIN KLASİFİKASYONUNDA (SINIFLANDIRILMASI) KULLANILAN KRİTERLER 

1. Morfolojik özellikler 

2. Fizyolojik ve Metabolik (biyokimyasal) özellikler  

3. Ekolojik özellikler 

4. Antijenik özellikler 

5. Genetik özellikler 

 

BAKTERİYEL ANA YAPILARININ GÖREVLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

HÜCRE DUVARI : Sitoplazmanın etrafını saran, bakteriye şeklini veren, birden fazla tabakadan 

oluşmuş, dayanıklı ve kompleks bir yapıdır.  Bakterinin bütünlüğünü sağlar, bakteriyi iç basınç ve  

düşük osmotik ortamlarda parçalanmaya karşı korur. peptitoglikan tabakadan oluşan, zayıf olan iç 

kısımları ve organelleri dış etkilerden koruyan, koruyan ince, yarı katı ve kuvvetli bir tabakadır.  

Hücre duvarı peptidoglikan tabaka (mürein, mukopeptid) oluşmuş, 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  peptidoglikan  yapısı ile ilgilidir. 

Gram boyamada kristal viyole  ile boyanan ve mor renk görünen bakteriler gram pozitif, 

Safranin ile boyanan pembe-kırmızı renk boyanan bakteriler ise gram negatif olarak sınıflandırılır. 

 



 

 

SİTOPLAZMA (MEMBRAN) ZARI: Sitoplazmayı çevreleyen, fosfolipid, protein ve az miktarda 

karbonhidrat içeren bir yapıdır. Seçici geçirgendir, çeşitli moleküllerin hücre içine taşınmasında rol 

alır.  Yağ  çözen  kimyasallar ve suda çözünebilen iyonların bazıları kolaylıkla zardan geçebilir. Bu zarın 

herhangi bir zarar görmesi bakterinin ölümüne yol açar. 

SİTOPLAZMA: Fiziksel olarak berrak, hafif yapışkan bir sıvıdır. Su, iyonlar, makromoleküller 

(proteinler,nükleik asitler, granüller) den oluşur. Fonksiyon bakımından hücrede meydana gelen 

kimyasal reaksiyonların oluştuğu, hücrenin yapı maddelerini sentezlendiği yerdir. 

NÜKLEOİD : Ökaryotlardaki çekirdeğin karşılığıdır. Sitoplazmadaki DNA (deoksi ribonükleik asit) nın 

lokalize olduğu alandır, nükleer membran yoktur.  Büyük kısmı DNA dan oluşan yapıda az miktarda 

RNA, RNA polimeraz ve diğer proteinler bulunur. 

RİBOZOM: Temel yapıları RNA olan yapı protein sentezi yapar. Bakteri ribozomları 70 S 

büyüklüğündedir. 

KAMÇI (FLAGELLA): Bakterilerde hareketi sağlayan protein yapısındadır. Bakterinin besin maddelerine 

yaklaşma ve bazı maddelerden uzaklaşmasını sağlar. Flagella tek veya daha fazla sayıda olabilir.  

KAPSÜL: Polisakkarit yapıdadır. Bakterinin dokulara tutunmasında rol oynar, virulansını (hastalık 

oluşturma) artırır. Bakterileri fagositozdan korur. Antibiyotiklerin etkisinden korur. 

GLİKOKALİKS (SLİME TABAKA): Birçok bakteri tarafından sentezlenebilen, dışarı doğru uzanmış 

fibrillerden oluşan, gevşek ağ yapısında polisakkarit yapıdır. Bakterilerin birbirlerine ve konak hücre 

yüzeyine tutunmasını sağlar. Örn; diş plakları 

Fimbria (Pili) : Küçük , protein yapıda, sitoplazma zarından kaynaklanan bakterinin yapışma (adezyon) 

işlevini sağlayan tüycüklerdir. Hareket organeli değildir. Fimbrialar; adezyon (tutunma) ve 

konjugasyon ile gen aktarımından da sorumludur.  

   E. coli fimbriaları özellikle üriner sistem infeksiyonları   açısından en önemli virulans 

faktörlerindendir. 

Endospor : Bazı bakteriler, çevre koşullarına bağlı olarak (ısı, kuruluk, besin yetersizliği, toksik 

maddeler vb) oldukça dayanıklı spor meydana getirirler. Buna sporülasyon denir. Sporun açılarak 

vejatatif (aktif olarak çoğalan bakteri) forma gelmesine germinasyon denir. Endospor oluşumu bir 

çoğalma şekli değildir ancak neslin korunmasını sağlar. Bacillus ve Clostridium cinsleri endospor 

oluşturan önemli bakteri cinsleridir. 



 

Birçok prokaryotik organizma ise kromozomal DNA’ya ilaveten bir ya da daha fazla sayıda plazmid 

içermektedir. 

Plazmidler, hücresel kromozomlardan bağımsız olarak bulunan ve replike olabilen  (küçük DNA 

parçası) genetik elementlerdir. 

Antibiyotiklere dirençlilik sağlayan genleri 

Çeşitli toksin genlerini (ekzotoksin) 

Enzimleri kodlayan metabolik genleri   

Transpozon  Bakteri, virus ve ökaryotik hücre kromozomlarında   

ve plazmidlerde bulunabilen genom içerisinde  yer değiştirebilen DNA segmentleridir.  

Transpozonlar plazmidlerin aksine kendi replikasyonlarını yapabilecek  

genetik bilgiye sahip değildirler. Hareket edebilen DNA dizileri 

mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar 

Bakteriofaj bakteri hücresi içerisinde replike olan ve çevresi koruyucu bir protein ile çevrili bir nükleik 

asit parçası içeren virüstür. Bakteride toksin üretimini kodlayan geni taşıyabilir. 

Bir bakteriden diğer bakteriye gen transferi 3 mekanizma ile olabilir. 

1. Konjugasyon bir bakteriden diğer bakteriye hücre-hücre ilişkisi yolu ile genetik madde 

transferi (pili aracılığıyla) 

2. Transdüksiyon, Genetik transfer hücre-hücre ilişkisi olmadan faj vektörler yardımı ile 

olmaktadır. 

3. Transformasyon çıplak DNA parçalarının transferidir.  Transformasyonun olacağı yani 

DNA’nın aktarılacağı hücrenin fizyolojik durumu önemli. Hücre duvarında  DNA parçalarını 

alabilecek değişiklikler olmalı 

 

 



BAKTERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Bakterilerin gelişimine; hava (oksijen), sıcaklık, ortamın asitliği (pH), su ve ozmotik basınç etki eder. 

A.  Mikroorganizmaların oksijene olan ihtiyaçlarına göre bakteriler dört grupta incelenir. 

1. Zorunlu Aeroplar: Üremeleri ve yaşamaları için havadaki oksijene ihtiyaç 

gösteren mikroplar, doğada diğerlerinden daha fazla bulunurlar. M. tuberculosis, B.anthracis  

2. Zorunlu  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:  Oksijene  havadakinden  daha düşük konsantrasyonda gereksinim duyar. Havasına 

%5-  10 CO2 katılmış ortamlarda ürer. (Campylobacter) 

 

B. Ortamın sıcaklığı, mikroorganizmaların üremeleri üzerine büyük ölçüde etkiler; özel sıcaklık limitleri 

(minimal ve maksimal) içinde gelişebilir ve üreyebilirler. Bu sınırlar arasında, üremenin en iyi 

meydana geldiği optimal sıcaklık bulunur. Maksimal limitin aşılması halinde yalnız üremede durma 

meydana gelmez, sıcaklığın yüksekliğine göre, mikroplarda az veya çok oranda ölümler de başlar. 

Buna karşılık minimal sıcaklık sınırının geçilmesi halinde üremede duraklama meydana gelir. Ölümler, 

sıcaklığın düşme hızına ve sıcaklık derecesine göre olur. 

Bakteriler sıcaklık isteklerine göre üç grupta toplanır. 

1.Soğuk seven (psikrofil) bakteriler: Toprak, su, deniz ve göllerde yaşayan bazı mikroplar ile balıklarda 

ve soğuk kanlı hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar bu bölüme girerler. 7 0C ve altında 

üreyebilen bakteriler de bu grupta isimlendirilir. Üreme ısıları en düşük 0 0C, en uygun sıcaklık ise 15-

20 0C arasındadır. Soğuk seven bazı mikroplar ve mantarlar buzdolabı sıcaklığında (+4 °C' de) 

kolaylıkla üreyebilir ve gıdaları bozabilirler 

2. Ilık seven (Mezofil) bakteriler: Doğadaki mikroorganizmaların çoğu mezofiliktir. Patojen bakterilerin 

çoğu bu gruba girer. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapan bakterilerin büyük bir kısmı da bu gruba 

dâhildir. Mezofil bakteriler, 20-45 °C' ler arasında üreme kabiliyetlerine sahiptirler, ancak optimum 

üreme sıcaklığı 350C- 420C dir. 65 0C’de 20 dakikada ve pastörizasyon sıcaklığında (70 0C’de) 1 

dakikada ölür.  



3-Sıcak seven (termofil) bakteriler: Üreme sıcaklıkları 50-60 0C arasındadır. Bu tür m.org. lara, sıcak su 

kaynaklarında, gübrelerde ve tropikal ülkelerde rastlamak mümkündür. örn; T. aquaticus, B. 

Stearothermophilus 

 

BAKTERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

pH Değeri Birçok bakteri, nötre yakın genellikle 6.5 - 7.5 pH değerleri arasında gelişirler. 

Su, Üreme ortamlarında bulunan gıda maddelerinin bakteriler tarafından alınabilmesi için suda 

eriyebilir olmaları gerekir, su aracılığı ile bakteriye girerler. İçeride biriken metabolitlerin ve diğer 

maddelerin dışarı çıkışında ve metabolik olaylarda çok önemli göreve sahiptir. Mikroorganizmalar 

içinde %70-90 kadar su bulunmaktadır. 

BAKTERİLERİN ÇOĞALMALARI 

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. Bakteriler çoğunlukla 

ikiye bölünerek ürer. Önce bakteri hücresinin boyu uzar ve hücre zarı ortadan içeri doğru daralarak iki 

eşit yarıya bölünür. Bölünen hücreler birbirinden ayrılarak iki yeni hücre ortaya çıkarır. 

STAPHYLOCOCCUS  

Gram pozitif, aerop veya fakültatif aerop hareketsiz ve sporsuz kok şeklinde bakterilerdir. 

Staphylococcus cinsine ait 45 tür vardır 

En önemli tür Staphylococcus aureus’ dur.  

staphyle: üzüm salkımı           aureus: altın 

Hastalıklar  

Toksine bağlı hastalıklar:  Haşlanmış deri sendromu, Besin zehirlenmesi, Toksik şok sendromu 

Apseli deri enfeksiyonları, menenjit, kalp zarı enfeksiyonları, Zatürre, eklem ve kemik enfeksiyonları 

vs. 

PSEUDOMONAS 

Gram negatif, çubuk şeklinde hareketli ve zorunlu aerop                

Doğada, toprakta ve sularda yaygın  

bazıları insanlar, bitkiler veya hayvanlar için patojen 

Pseudomonas lar piyosiyanin (mavi-yeşil), piyorubin (kırmızı-kahverengi) ve flöressein (yeşil-sarı ve 

flöresan) gibi pigmentler üretir.  

En önemli türü Pseudomonas aeruoginosa  

Piyosiyanini sadece Pseudomonas aeruginosa oluşturabilir. 

P. aeruginosa özellikle, bağışıklık yetersizliği olan hastalarda solunum ve idrar yollarının, yanıkların ve 

açık yaraların fırsatçı patojenidir 



Pseudomonas’ lar ısıya dirençli değildirler ve 55ᴼC’de bir saatlik  ısı uygulanması büyük bir kısmını 

tahrip etmektedir. Penisilline karşı dirençlidirler. Ayrıca dezenfektanlara da dirençlidirler.   

KOLİFORM  GRUP  BAKTERİLER 

Gram  negatif,  fakültatif  anaerob,  spor  oluşturmayan, çubuk şeklinde  ve  laktozdan  gaz  oluşturan  

bakterilerdir. 

Gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren belirteç bakterilerdir. E. coli hemen hemen tamamen dışkı 

kaynaklıdır ve onun varlığı dışkı kirlenmesinin açık bir belirtisidir.  

- Escherichia    coli, Enterobacter    aerogenes, Enterobacter    cloacae, Citrobacter    freundii    ve    

Klebsiella pneumoniae 

 

ENTEROCOCCUS  

Gram pozitif, birkaç istisna dışında hareketsiz, aerobik veya fakültatif anareob, kok formundadır.  

E.faecalis ve E.faecium, insan bağırsaklarında kommensal olarak yaşadığı ve fırsatçı enfeksiyonlara 

neden olabildikleri bilinmektedir.  

Enterokoklar su mikrobiyolojisi analizlerinde, fekal kirlilik indikatörü olarak kullanılmaktadırlar. 

Özellikle deniz sularında, yüksek tuz konsantrayonlarına daha dayanıklı oldukları için, rutin olarak 

analizleri yapılmaktadır. 

LEGIONELLACEAE 

Legionella türleri, doğal su ortamlarında bulunması nedeni ile, su dağıtım sistemlerine geçerler. 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 depoları gibi besin sağlayan, su sıcaklığı uygun olan, insan yapımı sistemlerde 

hızla çoğalırlar. 

En önemli tür  Legionella pneumophila 

Özellikle yaşlılar, sigara içenler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda  Lejyoner hastalığına neden olur 

MİKOBAKTERİLER (MYCOBACTERİUM) 

Asit ve alkole dirençlidirler.  ** ARB  

Hücre duvarındaki  bol miktarda bulunan mikolik asit ve lipit bariyer nedeniyle gram özelliklerinden 

söz edilmez.  ** EZN boyama 

Mcobacterium tuberculosis insan, Mycobacterium bovis sığır, Mycobacterium avium kanatlı ve 

Mycobacterium marinum balıklarda tüberkülozunun (verem) başlıca etkenleridir. 



Mycobacterium lepra : İnsanlarda cüzzam hastalığına neden olur. 

VİRUSLAR  

Viruslar, protein veya kompleks bir yapıdan (glikolipoprotein) oluşan bir muhafaza içine paketlenmiş 

DNA veya RNA'lardan sadece birine sahip çok küçük enfeksiyöz ajanlardır.  

Işık mikroskobunda görülemezler, ancak büyütme gücü fazla olan elektron mikroskobu ile 

görülebilirler 

Latince zehir anlamına gelen  viruslar, bağımsız çoğalmalarını sağlayacak mekanizmalardan ve 

moleküllerden yoksundur. Ancak, enfekte ettikleri hücrelerde çoğalabilirler, hücre içi paraziti olarak 

kabul edilirler.  ** Tedavi  güçlüğü 

Viruslar insan, hayvan ve bitkilerde çeşitli hastalıklara (tütünde mozaik, sığırlarda şap ve insanlarda 

hepatit vb.) neden olurlar. 

VİRUSLARIN MORFOLOJİK  YAPISI 

Viruslar;  nükleik asitten oluşan viral genom (DNA veya RNA) ve bunu çevreleyen kapsid (protein kılıfı) 

den oluşmuştur. Bazı viruslarda viral nükleokapsidi çevreleyen viral membran yani zarf bulunur. 

 

VİRUSLARIN ÇOĞALMASI 

1. Virusun konak hücre membranına tutunması (adsorbsiyon) 

2. Hücreye giriş (penetrasyon) 

3. Viral kapsidinin ve/veya zarfın çıkarılması ((Uncoating) 

4. Biyosentez (protein, mRNA, Nükleik asit sentezi-replikasyonu ) 

5. Viral ürünlerin bir araya toplanması (Assembly) ve virion oluşumu olgunlaşma (maturasyon)  

6. Hücreden salınım (Releasing) 

 



 

Grip (Influenza) ;  influenza virüsü  A ve B  tipleri var, A tipinin alt grupları  kuş gribi, domuz gribi, vs. 

Rinovirüs ;   insanlarda görülen en yaygın viral enfeksiyonlardan olan soğuk algınlığının en büyük 

nedenlerinden biridir. 

Viral hepatit (Sarılık) ;  5 etken virüs, Hepatit A, B, C, D ve E virusları 

Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS); SARS – CoV   virus, ağır semptomlara yol açan ilk 

insan coronavirüsdür.  

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ;  etken virüs  SARS – CoV-2  

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ;    kene kaynaklı, Bunyaviridae  ailesine  ait  bir  virüs  (KKKAV)  

tarafından  oluşturulan  zoonotik  bir  hastalıktır. 

PRİON 

Bulaşıcı proteinimsi  parçacık, protein içeren infeksiyöz partikül anlamında  ‘’Protein ve infection’’ 

kelimelerinden türetilmiş (1982) 

Nükleik asit yok 

Replikasyonları çok yavaş(1hafta) hastalıkların inkübasyonları çok uzun (aylar-yıllar,35 yıla kadar) 

Prion hastalıkları, canlılar arasında bulaş gösterebilen bir mikroorganizma gibi davranan, prion adı 

verilen protein parçacıklarının neden olduğu bir grup insan ve hayvan hastalığıdır. Yanlış katlanmış 

Prion proteininden (PrP) oluşan protein benzeri materyalin uzun süre boyunca belirgin semptomlar 

görülmeden  dokuda birikmesiyle oluşur. 

Temel patoloji nörodejenrasyondur.  

Ortak klinik, hızlı ilerleyici demans, hareket bozuklukları, nöbetler ve hızla ölüme giden bir süreçtir.  

İnsanlarda   Creutzfeldt-JakobDisease(CJD) 

1. Sporadik   

2. Ailesel  



3.   İatrojenik  ** kontamine cerrahi aletler 

Hayvanlarda Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE) ;    Deli dana hastalığı 

VİRUSLAR ÜZERİNDE ETKİLİ FİZİKSEL VE KİMYASAL FAKTÖRLER 

Doğada virusların yayılması direkt temasla olduğu gibi, canlı ve cansız taşıyıcılar (vektörler) ile de olur. 

Viruslar genel olarak yüksek ısıya oldukça duyarlıdırlar. Özellikle zarflı viruslar ısı değişikliklerinde 

kolaylıkla inaktive olurlar.  

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 gibi lipid çözücülerine duyarlıdırlar.  

Hemen hemen bütün viruslar % 0.5-5 arasındaki hipoklorit (çamaşır suyu) konsantrasyonlarında 

inaktif hale gelirler. 

MİKOZLAR (MANTARLAR) 

Mikoloji; mayalar, küfler, makromantarlar ve mantara benzer mikroorganizmalarla uğraşan bilim 

dalıdır. 

Doğada 250 000 tür mantar saptanmasına rağmen 150 tür insan ve hayvanlarda hastalık etkenidir. 

Mantarlar ökaryottur 

Mantarların sitoplazma zarı insan sitoplazma zarına benzerlik gösterir, bu yüzden mantar 

enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar insan hücrelerine toksik etki gösterir.  

Mantarlar klorofil içermemeleri ile bitkilerden ayrılır. 

Sporları ile çevreye yayılır, sporların solunması ve deri yoluyla girmesi ile enfeksiyonlara yol açar 

MANTARLAR YAPILARINA GÖRE İKİ GRUPTA İNCELENİR 

1. Küfler    

2. Mayalar 

Küfün temel yapı birimi hif  olarak adlandırılan tübümsü yapıdır. Hif  topluluğuna miçel denir. 

Mayalar;  tek hücreli mantarlardır. Tomurcuklanma veya ikiye bölünme ile çoğalırlar. 

Saccharomyces cerevisiae ; Tomurcuklanan bir mayadır. Bira, şarap ve ekmek yapımında kullanılır     

 Candida ; maya mantarıdır. Sağlıklı bağırsak sisteminin bir parçasıdır. Barsaktaki denge bozulduğunda 

Candida  gereğinden fazla çoğalarak tehlikeli olmaya başlar. C.albicans , C. glabrata, C. krusei  gibi 

hastalık etkeni olan türleri vardır 

Küfler ;  doğada hemen her yere yayılmış olan, uzantılı ve çok hücreli mantarlardır 

Bazı küfler (Aspergillus flavus, Aspergillus parasitucus, Penicillium verrucosum, Penicillium 

chrysogenum vb) mikotoksin üretirler. Aspergillus flavus grubu küflerin ürettiği aflatoksinin 

kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. 

 

 



**Bazı antibiyotikler küflerden üretilmektedir.  Penisilin Penicillium notatum’dan üretilmiştir. 

**Rokfor (Roquefort) peynirlerinin üretiminde Penicillium roquefortiv  

küflerinden yararlanılmaktadır 

PARAZİTOLOJİ 

Parazit, parazitik yaşamı benimsemiş, o tip yaşama uyum sağlamış canlıdır.  

Tıbbi parazitoloji; insanın parazitleri ile ilgilenir, 

Veteriner parazitoloji; Evcil hayvanlar ve besi hayvanlarının parazitleri ile ilgilenir 

Ökaryotik tıbbi parazitler 

1. Tek hücreliler      Protozoa (protozoonlar)       

a. Sarcomastigophora 

b. Apicomplexa   

c. Microspora 

d. Ciliophora    

2. Çok hücreliler  Metazoa (Metezoonlar) 

a. Helmintler (Solucanlar) 

                    - Trematodlar 

     - Sestodlar  
     - Nematodlar 

              b. Artropoda (Eklembacaklılar) 

PROTOZOA 
Protozoa, nispeten karmaşık bir iç yapıya sahip olan ve karmaşık metabolik faaliyetler yürüten 
mikroskobik tek hücreli ökaryotlardır. 

  Bazı türler normalde zararlı değildir, bazıları ise patojendir ve hastalık oluşturur. Hastalıklar çok 
hafiften yaşamı tehdit edene kadar değişir. 

Protozoonların bazıları hareketlidir; bu yüzme, yavaş kayma, yuvarlanma, yürüme ve dalgalanma gibi 
değişik şekillerde olur.  

Genel olarak üç tip hareket organeli bulunur;  

a. Pseudopodia (Yalancı Ayaklar)  
b. Flagella (Kamçı) 
c. Cilia (kirpik) 

A. Sarcomastigophora (Kök bacak ve kamçı taşıyanlar) 

      1. Mastigophora (Kamçılılar)             Leishmania, Trypanosoma, Giardia 

      2. Sarcodina (Kök bacaklılar)            Entamoeba hystolitica (Amipli dizanteri) 

B. Apicomplexa ;   tüm üyeleri endoparazitiktir. Bu canlıların hareket organelleri, sadece bazı hücre 
arası evrelerde belirgindir. Üreme, uzantı taşımayan sporlar veya oocyst ile gerçekleşir.                  
Toxoplasma, Cryptosporidium, Plasmodium (sıtma ) 

C. Microspora ; çoğu böcekler için patojen 



D. Ciliophora ; memelilerin sindirim sisteminde kommensal olarak yaşarlar ve selüloz sindirimine 
yardımcı olurlar. 

Protozoonların iki formu vardır;              

Trofozoit 

Kist 

Kist  enfektif formdur  hareketsiz ve çevreye dirençlidir. Kistler sindirildikten sonra, oniki parmak 
bağırsağında, mide  asidi ve pankreatik enzimlere maruz kalınca trofozoid forma dönüşür.  

Trofozidler çoğalarak hastada belirtilere neden olur. 

A. HELMİNTLER  

Sestodlar              Hermafrodit solucanlar, erişkin formları insan barsaklarında ,  

                                     larva şekilleri karaciğer, akciğer, kaslar, beyin ve diğer organlarda yerleşir 

                                     Barsak sestodları ; Tenia saginata, T.solium, Hymenolepis nana,      
Diphyllobotrium latum 

                                     Doku sestodları ;  Echinococcus granulosus (kist hidatik) 

2. Nematodlar             erkek ve dişileri ayrı solucanlardır, genellikle barsaklarda yerleşir 

                                       Ascaris Lumricoides ince barsaklarda yerleşen en büyük nematoddur 12-31 cm 

                                       Enterobius vermicularis ( Oksiyür-kıl kurdu) dişi yumurtalarını anüs çevresine 
bırakır 

                                       Ancylostoma duodenale ve Necator americanus (kancalı kurtlar) deri yoluyla 
vücuda  

                                       girip barsağa yerleşir 

                                       Wuchereria bancrofti  özellikle lenf sistemine yerleşir, fil hastalığı (elefantiyaz) 

3. Trematodlar              yassı solucanlar, ara konak sularda bulunan yumuşakçalar 

                                         insana deri yoluyla, su bitkilerinin yenmesi ile, çiğ yenen balık, kabuklu vs 
bulaşır 

                                        Fasciola hepatica  (koyun, sığır ve keçilerde yaygın), Schistosomalar   

      B.  ARTROPODLAR (eklem bacaklılar ) 

1. İnsecta (böcekler)                Sivrisinekler, tatarcık, miyaz sinekleri, bit, pire  

2. Aracnnida                       akrepler, örümcekler, akarlar  

                                               Akarlar ( keneler, Sarcoptes scabei (uyuz etkeni), ev tozu  

                                                akarları ( Dermatophoides pteronyssinus, D.farinea) 

 

 

 

 



ALGLER 

Yapısal olarak ökaryotik ve prokaryotik olarak iki büyük gruba ayrılırlar. Mavi-yeşil algler 
prokaryotiktir.  

Ekolojik olarak algler, denizlerde ve tatlı sularda bulunurlar. Deniz alglerinin yaklaşık 160 türü insanlar 
tarafından besin olarak tüketilmektedir.  

Organik karbon bileşiklerinin primer üreticisidirler. Yani besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar 

Toksin  üreten  mavi-yeşil  algler  insanlarda  kısa  süreli  veya  kronik  hastalıklara  neden  olurlar. 
Mavi-yeşil alg patlamalarının görüldüğü sulara temas eden insanlarda deri döküntüleri, yanık, tahriş 
ve kabarma  gözlenir. 

TEMİZLİK 

Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması 

STERİLİZASYON 

Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm 

mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir. 

ANTİSEPSİ 

Özellikle vücudun yüzeysel doku(deri, mukoza)ve lezyonlarında (yara vb.) bulunan patojen 
mikroorganizmaların öldürülmesi için yapılan işlemdir. 

DEZENFEKSİYON 

Dezenfeksiyon; cansız nesneler üzerinde bulunan potansiyel patojenleri elimine eden fakat genellikle 
endosporları yok etmeyen bir işlemdir. Bu işlemde kullanılan maddelere dezenfektan denir.  

Germisit veya biyosit terimi de dezenfektanla aynı anlama gelmekle birlikte, germisit ve biyositler 
hem canlı dokuda hem de cansız nesnelerde kullanılabilirler.  

Dezenfeksiyonun amacı mikroorganizmaların hepsini öldürmek değil, onların ortamdaki miktarını 
sağlığa zarar vermeyecek bir seviyeye düşürmektir. 

İDEAL DEZENFEKTAN 

Etki spektrumu geniş ve dirençli olmalı, 

Zararlı, toksik olmamalı, 

Mikroorganizmaya kolayca nüfuz etmeli, 

Kullanıldığı yüzey-nesnelere zarar vermemeli, 

Stabil-dayanıklı olmalı, 

Kolayca hazırlanabilmeli ve kullanılabilmeli, 

DEZENFEKTAN 

Ürünlerde antiseptik veya dezenfektan ifadelerinin kullanılabilmesi için bakteri, virüs ve mantar 
üzerine etkinliğinin kanıtlanması gereklidir. 

Bir dezenfektanın mikroorganizma üzerine etkisi;  

            - Aktif maddenin yoğunluğu, 



           - Aktif maddenin yapısı,  

          - Etkileme süresi,  

         - Ortamdaki organik madde durumuna göre değişir 

Dezenfektanın Etkinliği;  

1-Kullanılacak yere bağlı faktörler 

• Yüzeyin Yapısı 

• Yüzeyin temizliği 

• Yüzeydeki organik madde yükü 

• İnorganik madde yükü 

2-Dezenfektana bağlı faktörler 

• Dezenfektanın konsantrasyonu 

• Obje ile temas süresi 

3-Ortama bağlı faktörler 

• Ortamın sıcaklığı 

 • Nem düzeyi 

 • pH 

4-Mikroorganizmaya bağlı faktörler 

• Mikrobiyal kontaminasyon tipi 

 • Mikroorganizma yoğunluğu 

 



 

 

 

KULLANIM ALANLARINA GÖRE DEZENFEKTANLAR 

1. Alet dezenfektanları 
2. Yüzey dezenfektanları 
3. Antiseptikler 

 
DEZENFEKTANLARA DİRENÇ 

Günümüzde   bakterilerde   antibiyotiklere   karşı   olduğu   gibi   antiseptik   ve   dezenfektan   
maddelere  karşı  da  intrinsik  ve  kazanılmış  dirençten  söz  edilmektedir. Uygun şekilde yapılmayan 
dezenfeksiyon sonrası bir çok bakteri populasyonu  dezenfektanlara duyarlılıkta azalma olabileceği, 
hatta adaptasyon, genetik direnç elemanlarının kazanılması ve stres yanıtı veya biyofilm oluşumu ile 
yüksek dirençli hale gelebileceği bilinmektedir.  



Hastanelerde  antiseptik  ve  dezenfektan  maddelerin  gereksiz  yere  ve  önerilen  
konsantrasyonların  altında  kullanılması  bu  maddelere   karşı   direnç   gelişimini   hızlandırmaktadır.  

İNTRENSEK (DOĞAL) DİRENÇ  

İntrensek direnç, kromozomlar tarafından kontrol edilen ve bakteride doğal olarak var olan bir 
özelliktir. Dezenfektanların mikroorganizmanın içine girişi engellenmiş ya da azalmıştır. Daha az bir 
oranda ise dezenfektanlar hücre duvarındaki enzimlerle parçalanmaktadır.  

Gram-negatif bakteriler intrensek olarak birçok dezenfektana gram-pozitif bakterilere göre daha 
dirençlidir. Gram-negatif bakterilerdeki dış membran tabakası bir fiziksel bariyer olarak rol oynar ve 
antimikrobiyal maddelerin hücreye girişini kısıtlar. Lipopolisakkarit (LPS) molekülleri hidrofobik 
maddelerin hücre içine girişini engeller. 

Yüksek  düzeydeki  dezenfektan  direnci kompleks mikobakteriyel hücre duvarı ile ilişkilidir. Oldukça 
hidrofobik özellikte  olan  duvar  dezenfektanlar  için  etkili  bir  fiziksel  bariyerdir. 

Bakteri Spor  kılıfı  ve  korteks dezenfektanın hedef bölgeye ulaşmasını engellemede önemli bir rol 
oynar. 

Fizyolojik  adaptasyon  ile  ilişkili  intrensek  direnç:  Bakterilerdeki  fizyolojik adaptasyon da intrensek 
dirence katkıda bulunur. Bu adaptasyona en önemli örnek  biyofilm  oluşumudur.  

Biofilmler canlı veya cansız yüzeylere tutunarak, koruyucu bir ekstra sellüler polimerize madde (EPS) 
matriks içinde yapılanmış bakteri topluluklarıdır. Mikroorganizmaların biofilm oluşturması olumsuz 
çevrede yaşamalarına olanak veren karmaşık bir olaydır. Mikroorganizmaların doğada varlığını 
sürdürmek için de kullandıkları bir yaşam tarzıdır. 

Bazı bakteriler biyofilm oluşturmak için yüksek eğilime sahiptir. Bunlardan en yaygınları 
Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Staphylococcus ve Bacillus'dur. 

Biyofilm matriksi bakteri hücre duvarının germisit ile temasını önlemektedir, ayrıca yıkıcı enzimler 
oluşmakta ve matriks içindeki mikroorganizmalar arasında genetik bilgi aktarımı olmaktadır.  

Biyofilm biyositin girişine engel olurken, mikroorganizma için gerekli gıda maddelerinin geçmesine 
izin vermektedir.  

Biyofilm üreten bakteriler antiseptik solüsyonlar içinde uzun süre canlı kalabilmektedirler. Biyofilm 
içindeki bakterilerin yeniden pasajları yapıldığında bunlar dezenfektanlara duyarlı hale 
gelebilmektedir. 

EKSTRENSEK ( KAZANILMIŞ DİRENÇ)  

Kazanılmış  dezenfektan direnci, antibiyotik direncinde olduğu gibi mutasyonlar veya 
plazmidler/transpozonlar aracılığı ile gelişir. 

Gram negatif bakterilerde kromozomlar tarafından kodlanan “efflux” sistemleri direnç gelişiminde 
önemli rol oynar. 

Dezenfektanlara plazmid aracılığı ile gelişen direnç mekanizmalarının net olarak tanımlandığı tek 
bakteri stafilokoklardır. 

Dezenfektanlara direnç ve antibiyotik direnci ile ilişkisi 

 Dezenfekanların  klinik  uygulamaya,  evsel  kullanıma,  besin-endüstriyel  alanlarda  kullanıma  
sunulması,  antibiyotiklere  dirençli  bakterilerin seçilmesine yol açmakta mıdır?  



Suçlanan  dezenfektanlar,  bir bisfenol bileşiği olan fenileter, triklozan ve katyonik biyosidlerdir.       Şu 
ana kadar yapılan  sınırlı  çalışmalar,  klorhekzidin  ve  kuarterner  amonyum  bileşikleri  için yüzeydeki 
kalıntıların P.aeruginosa dışında önemli olmadığı görülmüştür. 

Triklozana  duyarlı  bir  P.aeruginosa mutantının  triklozana  maruz  kalması  sonucu  “efflux”  pompası  
gelişmiş  ve  suş siprofloksasine dirençli hale gelmiştir.  

Benzalkonyum klorüre dirençli stafilokokların duyarlı olanlara göre bazı antibiyotiklere karşı daha 
dirençli oldukları görülmüştür. 

Düşük  dezenfektan  konsantrasyonu dirençli bakterilerin seçilmesine  neden olabilir.  Kullanım  
konsantrasyonlarındaki  dezenfektanlar antibiyotik direnci ile ilişkili olma hususunda pek probleme 
neden olmazlar.  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda da şu sonuçlara varılmıştır: 

Triklozan veya kuarterner amonyum bileşikler ile antibiyotik direnci arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Antibiyotik  ve  dezenfektan  direnci  arasında  birçok  negatif  korelasyon  da mevcuttur.  Şu ana 
kadar yapılan çalışmalarda dezenfektanların hastane dışındaki ortamlarda (evlerde) sürekli 
kullanılması ile antibiyotik direncindeki artış arasında bir ilişki saptanmamıştır 

DEZENFEKTAN ROTASYONU 

Son yıllarda tartışılan bir başka husus da dezenfektan rotasyonudur. Bazı yazarlarca, hastanelerde 
dezenfektanların rotasyon şeklinde kullanılmasının dezenfektanlara  direnç  gelişimini  
engelleyebileceği  ileri  sürülmektedir.  Dezenfektanı rotasyon şeklinde kullanmanın amacı, spesifik 
bir dezenfektana direnç gelişmesini önlemek içindir. Rotasyonun dezenfektanlara dirençli mikropların 
seçilmesini engelleyebileceği  ve  dezenfektanlara  direnç  gelişimini  önleyebileceği  ileri  
sürülmektedir. 

Çevresel ortamlarda mikroorganizmaların az sayıda bulunması da direnç gelişme şansını 
sınırlamaktadır.  

Temiz  bir çevrede mikroorganizma sayısının düşük olması beklenir ve bu mikroorganizmalar da 
genelde geniş bir alana dağılmış vaziyette bulunur. Böylece mutasyon şansı ve genetik aktarım şansı 
düşüktür.  

Bu nedenle rotasyonun gereksiz olduğu belirtilmekte,  temizlik  ve  kişisel  hijyenin  önemi  
vurgulanmaktadır.  

Şu anda, uygun şekilde kullanılan dezenfektanların klinik problem doğurduğuna yönelik (duyarlılığı 
azalmış mikroorganizmaların gelişimini  ve  seçilmesini  sağladığına)  kanıtlar  yoktur.  Bu  nedenle  
rotasyon  gereksizdir. Ancak mikroorganizma konsantrasyonunun yüksek olduğu kirli ortamlarda 
biyosid rotasyonunun yapılabileceği belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; 

Bakterilerdeki  en  önemli  dezenfektan  direnç  mekanizmaları intrensek direnç mekanizmalarıdır.  

Bununla birlikte, özellikle ağır metallere karşı gelişmiş olan bazı kazanılmış direnç mekanizmalarının 
klinik olarak da anlamlı olduğu gösterilmiştir.  

Biyofilm dezenfektan direncinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

 

UZM.DR.ŞENAY TUĞLU ATAMAN 

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI - ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 
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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 duyuları gelişmiştir. Yeni 

bir yiyecek kaynağını hemen fark ederler, yiyeceklere ulaşabilmek 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. 

Göçmen sıçan (R. norvegicus  Berk.) 
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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. 
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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.  

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: 
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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. 

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. 
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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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kenelerin Biyolojileri, Ekolojileri ve 
Mücadele Yöntemleri 

 

Biyolog Dr. Samed KOÇ 
Akdeniz Üniversitesi 



İçerik 
 

• Kenelerin genel biyolojileri 

• Yaşam döngüsü 

• Kene ve konak ilişkisi 

• Kenelerin önemi 

• Mücadele yöntemleri 

• Kenelerden bireysel olarak korunma 



Keneler 
• Halk arasında sakırga, yavsı, kerni gibi isimlerle bilinmektedirler. 

• Kan emen dış parazit canlılardır. Kan emdiği canlının vücudu 
içerisine yerleşmez. 

• Hemen hemen tüm omurgalı canlıları konak olarak kullanabilirler. 
 

 



Keneler 
• Hemen hemen tüm omurgalı canlıları konak olarak kullanabilirler. 

 

 
 



Kenelerin yaşam döngüsü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 çift bacak 
 

4 çift bacak 
 

 



  
 



• Dünya genelinde yaklaşık 907 tür ile temsil edilirler. 

 
• Tüm Dünyada 3 aileye ait keneler bulunmaktadır. 

 
Ixodidae – (Sert keneler, yaz kenesi, mera kenesi) (720) 

Argasidae – (Yumuşak keneler, kış kenesi, mesken kenesi) (186) 

Nuttalliellidae (Nama kenesi) (1) 

• Ülkemizde toplam ise 46 kene türü bulunmaktadır ve bunlardan 

34 tanesi tıbbi açıdan önemlidir. 

 
– Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes, Rhipicephalus 

– Argas, Ornithodoros, Otobius 



Ixodidae (Sert Keneler) Argasidae (Yumuşak keneler) 
 

• Ağız parçaları dorsalden 

bakıldığında görülür. 

• Yalnızca larva aşamasında görülür, 
nimf ve erginde görülmez. 

 



Ixodidae (Sert Keneler) Argasidae (Yumuşak keneler) 
 

 

– Dişi ve erkek farkı yakadan anlaşılır. • Dişi erkek farkı eşey organdan anlaşılır. 



Ixodidae (Sert Keneler) Argasidae (Yumuşak keneler) 
– Mera kenesidir. 

 

– Dişi bir defada 20.000 kadar 
yumurta bırakır ve ölür. 

– Mesken kenesidir. 
 

– Aralıklarla 20-50 adet toplam 200- 
300 kadar yumurta bırakır. 

 



  



Ixodidae (Sert Keneler) Argasidae (Yumuşak keneler) 
 

• Konak üzerinde çiftleşirler. 

 
• Kalın kitin tabakalarından dolayı 

uzun sürede kan emerler. (1-3 
haftaya kadar) 

• Konaktan ayrıldıktan sonra 
çiftleşirler. 

 
• Kısa sürede çok fazla kan emerler. 

 

 
• Tükrük salgılarında sabitleyici 

maddeler yoktur. 
 

 

• Tükrük salgısında çimento 
benzeri sabitleyici maddeler 
vardır.   

 



Ixodidae (Sert Keneler) Argasidae (Yumuşak keneler) 
 

• 1 nimf evresi vardır. 

 
• Tüm yaşam evrelerinde bacakların 

en uç kısmında düz satıhlara 
tırmanmayı sağlayan Pulvillum 
denilen yastık vardır. 

• 2-8 nimf evresi vardır. 

 
• Pulvillum larvada indirgenmiş, 

nimf ve erginde yoktur. 

 
 
 
 

 



 



Vücut yapısı 
• Antenleri ve kanatları yoktur. 

• Kenelerin vücutları iki bölümde incelenir. 
1. Ağız parçalarının olduğu kısımdır. 

2. Gövde kısmıdır. Bacakların ve gözlerin bulunduğu bölgedir. 
 

Göz 

1. 

2. 



AĞIZ PARÇALARI 

1. Bir çift palp 

2. Keliser kılıfı 

3. Bir çift keliser 

4. Hipostom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sersilyalar; 
Sensör görevi görür. 
(Böceklerdeki 
anten gibi) 



 



• Kenelerin bacakları segmentli yapıda, yürüyücü tiptedir. 

• Zıplamazlar, kanatları olmadığı için uçamazlar. 
 



• Birinci çift bacakların en uç kısmında (Tarsus) çukur şeklinde Haller 
organı bulunur. Haller organı ısı, koku ve çeşitli kimyasalları 
algılamada görev yapar. 



KENELERİN YAYILIŞ ALANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Kenelerin yayılışında rol oynayan en önemli faktörler; nem, sıcaklık ve konak 
çeşitliliğidir. 

1. Nem; Keneler kan emmedikleri zaman su ihtiyaçlarının bir kısmını havadaki 
nemden karşılarlar. 

• Nemin % 80 -85 arasında olduğu yerler keneler için en ideal yerlerdir. 

• Bitki örtüsünün bol olduğu böylece topraktaki nemin korunduğu çalılık 
alanları ve orman örtüsünü tercih ederler. 

 
2. Sıcaklık; Keneler genel olarak sıcaklığı severler. 

 
• 12 oC altında aktif değildirler. Diapoza geçerler. 

• Yapılan çalışmalarda bazı türlerin -1O oC ye 1 gün süreyle maruz kaldıklarında 
yaşayabildikleri bildirilmiştir. 

• Ortam sıcaklığının 40 oC‘yi bulduğu koşullardan ise uzaklaşarak daha serin 
yerler ararlar. 



3. Konak çeşitliliği; Keneler uygun konak çeşidi olan yerlerde 
yaşarlar. 

Hemen hemen tüm omurgalı canlılardan kan emerler (İnek, koyun, 
köpek, kedi, kemirgenler, sürüngenler, kuşlar, insan vb.) 



Kenelerin mevsimsel aktifliği 
 
 
 



Konak Bulma Davranışı 
• Keneler konaklarını konaklarının vücutlarından yayılan uyaranlar 

ile tespit ederler. 

 
– Koku 

– CO2 

– Sıcaklık 

– Titreşim 

– Ses 

– Amonyak 

– Bütirik asit 

– Laktik asit vb. 

 
• Bu etkenleri 1. çift bacakta bulunan haller organları ve palplerdeki 

sersilyalar sayesinde algılarlar. 



Dış mekanlarda yaşayan keneler konaklarını 2 yolla 
bulurlar. 

1. Pusuya yatma; Bazı keneler konaklarına tutunmak için bitkilere 
tırmanırlar. Öndeki bir çift ayakları ile konağa tutunmak üzere 
beklerler. 

Örn; Rhipicephalus, Haemaphysalis ve Ixodes 



2. Konağa yürüme: Bazı kene türleri yakındaki konakları tespit 
ettikten sonra kan emme davranışı için konaklarına doğru ilerlerler. 
Bunlara avcı keneler denir. 

– Bulundukları yere yakın bir yerde dinlenen yada beslenen hayvanlara doğru 
yürüyerek 400 metre kadar hareket edebilirler. 

Örn; Amblyomma ile Hyalomma cinsi keneler verilebilir. 
 



Yumurta bırakma davranışı 

• Dişi keneler yumurtalarını toprak, taş ve yaprakların altına, toplu 
ve birbirine yapışık şekilde bırakırlar. 

 
• Yumurtalar ilk bırakıldıklarında kremsi beyaz renklidir. Daha sonra 

kahverengi renge dönerler. 
 



Konak tercihlerine göre keneler 

a) Bir konaklı keneler 

Larva, nimf ve ergin evreler tek bir konakta geçer. Konak üzerinde beslenme, deri 
değiştirme ve çiftleşme davranışı gerçekleşir. Dişiler yumurtlamak için konağı terk 
eder. 

b) İki konaklı keneler 

Gelişim süreci için 2 konağa ihtiyaç vardır. Larva ve nimfler bir konakta erginler bir 
konaktan kan emerler. 

c) Üç konaklı keneler 

Gelişim süreci için 3 konağa ihtiyaç vardır. Larva, nimf ve erginler kan emmek için 
ayrı bir konak tercih ederler. 

 
 

 



Hastalık etmeni taşıma yolları 
(Keneden-Keneye) 

Hastalık etmeni; Virüs, bakteri, nematod vb. organizmalar 

 
• Transovariyal nakil; Dişi kene hastalık etmenini yumurtalarına bulaştırabilir. Hiç 

kan emmemiş bir larva bile bu sayede hastalık etmeni taşıma riskine sahiptir. 

 
• Transtadial nakil; Metamorfoz (başkalaşım) sırasında larva yada nimf dönemindeki 

kene hastalık etmenini bir sonraki dönemlerine geçirebilir. Yani nimf evresindeki 
kene ergin halde de hastalık etmenini taşır. 

 
• Non-viremik nakil (co-feeding); Bazen konak sağlıklı olsa da enfekte bir kenenin 

hastalık etmenini konağa bulaştırması yoluyla konaktan beslenen diğer keneleri 
enfekte etmesi sağlanmış olur. 

 
• Venereal nakil; Bazı türlerde dişi ve erkek keneler çiftleşme sırasında hastalık 

etmenini birbirlerine aktarabilir. 



Hastalık etmeni taşımasalar bile konaklarına zarar 
verebilmektedir. 
• Tükürük salgısı içerisindeki bazı maddelerin alerjen olması insanlarda ve 

hayvanlarda önemli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. 

• Çok sayıdaki kenenin birlikte tek bir konaktan kan emmesi kan kaybından 
ötürü ölüme neden olabilmektedir. Bu durum denizel kuş kolonilerinde 
sıklıkla görülür. 

• Aynı zaman da hayvancılıkta et, süt, yumurta vb. ürünlerde verimin 
düşmesine neden olmaktadırlar. 

 

 



Kene felci 
• Ayrıca bazı keneler salgıladıkları zehirli maddeler nedeniyle kene felci denen 

bir duruma da neden olabilmektedir. Genel rahatsızlık hali ve baş ağrılarının 
yanı sıra, kene felci önce kol ve bacaklarda başlayan ve birkaç gün içerisinde 
bütün vücuda yayılıp, sonunda solunumun durması nedeniyle ölüme kadar 
varabilen bir seyir izler. 

• Bunlar kene vücuttayken gerçekleşir. Kenenin vücuttan uzaklaştırılması 
halinde yukarıda betimlenen hastalık tablosunda ani bir gerileme görülür. 

• Dünya genelinde yaygın olan pek çok sert kene türü kene felcine neden 
olabilmektedir. 

 



Vektör olarak keneler 

• Borreliosis (Lyme hastalığı), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığı, Riketsiosis, Babesiosis, Batı Nil Ateşi, Q Ateşi ve 
Tularemi gibi yaklaşık 200 hastalığın vektörlüğünü 
yapmaktadırlar. 

 
 

• Ülkemizde Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA) keneler tarafından vektörlüğü yapılan iki önemli 
hastalıktır. 



Lyme Hastalığı 
▪ Ülkemizdeki ana vektörü Ixodes cinsi (Ixodes ricinus) kenelerdir. Bu hastalığa 

Borrelia cinsi bakteriler neden olmaktadır. 

▪ Tedavi edilebilir olmasına rağmen ülkemizde hastalığın çok bilinmemesi pek çok 
insanın bu hastalıktan mağdur olmasına yol açmaktadır. 

▪ Pek çok hastalığın belirtisi ile benzer belirtileri vardır. 

▪ Isırılmadan sonra birkaç hafta içinde ortaya çıkabilen çember şeklinde veya farklı 
biçimlerde olabilen kızarıklık, lyme hastalığının en önemli spesifik belirtisidir. 

▪ Tedavisi antibiyotik verilerek yapılır ve tedavi edilmez ise felç, psikoz, görme 
kaybı, işitme kaybı gibi ciddi etkileri olabilmektedir. 

 
 
 
 



Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
▪ 1969 yılında Kongo virüs ve Kırım Hemorajik Ateş virüslerinin aynı virüs olduğu 

gösterilmiştir. Hastalığa da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi adı verilmiştir. 

▪ Ülkemizde KKKA, 2002 yılında vakalar görülmeye başlanmış ve Ağustos 2003’te 
hastalığın tanısı konmuştur. 

▪ Virüs 30 farklı kene türünden izole edilmiş. Vektör potansiyeli kanıtlanan 7 tanesi 
 

 
Ixodes ricinus, Dermacentor spp., Rhipicephalus spp. ve Boophilus annulatus gibi kenelerden izole 
edilmiş olması, diğer kenelerin de vektörlük potansiyelinin düşünülmesi gerektiğini 
göstermektedir. 

Hyalomma marginatum* 

H. rufipes 

H. turanicum 

Hyalomma anatolicum* 

Dermacentor marginatus* 

Rhipicephalus rossicus 

Amblyomma variegatum 



▪ Kan emerek (tükürük salgısı) 

▪ Temas (ezilmesi durumunda) 

 
 

Bulaşma yolları 
 

 

 
 
 

▪ Enfekte hayvanların kesilmesi sırasında kan ve doku teması ile 

▪ Hasta kişilerin kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu 

Belirtileri 
▪ Ateş (41o C) 

▪ Baş ağrısı, 

▪ Aşırı halsizlik, yorgunluk, 

▪ Eklem ve kas ağrısı, 

▪ Karın ağrısı, 

▪ Bulantı, kusma ve ishal, 

▪ Boğaz ağrısı, 

▪ Konjunktivit, 

▪ Sarılık, 

 
 
 
 
 

5-7 gün 
sonra 

▪ Fotofobi, 

▪ Duygu-durum değişikliği 

▪ Deri altına kanama (Peteşi, Ekimoz), 

▪ Burun kanaması, 

▪ Diş eti kanaması, 

▪ Hemoptizi ( kan tükürme) 

▪ Hematemez (kan kusma) 

▪ Hematüri (idrarda kan olması) 

▪ İç organlarda kanama. 



Kuluçka süresi 3-7 gündür. 



Risk Grupları 
• Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar 

• Veteriner hekimler ve diğer yardımcı sağlık 
personeli 

• Kasaplar 

• Mezbaha çalışanları 

• Kamp ve piknik yapanlar 

• Askerler 

• Korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar 

• İlaçlama ekipleri risk altındadır. 
 
 
 



Kenelerden bireysel olarak nasıl korunuruz? 
• Kenelerin bulunduğu ortamlarda bulunmamız gerekiyorsa mutlaka bacakları 

ve kolları kapatan açık renkli kıyafetler giyilmeli ve pantolonun paçaları çorabın 
içine sokulmalıdır. 

 
 
 

 

• Repellent olarak bilinen böcek kovucu ürünler (DEET-Dietiltoluamid) 
kullanılmalıdır. %15-30’luk formulasyonlar 2-4 saat koruyucu etkiye sahiptir. 

• Riskli yerlerde sık aralıklarla (her 4-5 saatte bir) vücudumuzu kontrol etmeliyiz. 



Kene tutunmuş ise ! 
• Kenenin en kısa sürede ve doğru şekilde vücuttan çıkarılması gerekmektedir. 

 
• En yakın sağlık kuruluşuna gidilerek durum belirtilmelidir ve kenenin koruyucu 

eldiven, gözlük ve önlük giyen sağlık personeli tarafından vücuttan ayrılması 
gerekmektedir. 

 
 
 



• Keneyi çok sivri olmayan  pens, kene kaşığı ya da cımbız ile deriye en yakın 

noktadan kavrayarak yukarı doğru yavaşça çekmek gerekmektedir. 

• Keneyi çıkartırken kesinlikle ezilmeden ve yakılmadan, alkol içerikli maddeler, 
aseton vb kimyasallar üzerine dökülmeden çıkarılmalıdır. Bu tür uygulamalar 
kenenin tükürük salgılarını kusmasını sağlar ve etmenin bulaşma şansını artırır. 

• Keneyi çıkartırken ağız parçalarının koparak deri içinde kalmaması için keneyi sağ 
sola oynatarak çıkarmamalıyız. Aksi halde kırılan ağız parçaları hastalık etmeni 
bulaşma riskini devam ettirir. 

 
 

 



İple Kene Çıkarma 
 

 
 
 



Kenelerle Mücadele Çalışmaları 
Kene mücadelesinde dünya genelinde en çok kimyasal mücadele 
(akarisit) yöntemi kullanılmaktadır. Bu da dirence yol açmaktadır. 

 
Direnci kırmak veya oluşmadan önlemek için neler yapmalıyız? 

 
Cevap: Entegre mücadele 

 
 
 

1. Kültürel mücadele 
2. Fiziksel mücadele 
3. Biyolojik mücadele 
4. Kimyasal mücadele 



1.) Kültürel Mücadele 

• Halkı bilinçlendirmek 

• İlaçlama ekiplerini eğitmek 

• Broşürler dağıtmak 

• Kenelerin yoğun olduğu alanlara uyarı levhaları asmak 
 

 



 



2.) Fiziksel Mücadele 
• Çimler sürekli biçilmelidir. 

• Kenelerin yoğun olarak bulanabileceği yerleşim yerlerinde, evlerin bahçeleri çit yada 
duvarla çevrelenmeli, bu sayede kene konaklarından ve kenelerden kısmen 
korunmuş olunur. 

• Bahçemize dikilen bitkilerin otçul yabani hayvanlar için çekici olmamasına dikkat 
edilmeli. 

 

• Ağaçların güneş ışığını zemine daha iyi iletmesi için budanması gerekir. 

• Kene yoğunluğunun kontrol edilemediği durumlarda kırsal alanlarda kontrollü 
yangınlar ile çalılık alanların yakılması kene kontrolüne katkı sağlayabilmektedir. 



• Ev hayvanlarının kontrolü düzenli yapılmalı. 
• Dökülmüş yapraklar ve çalı çırpı temizlenmelidir. 

 
 

 

• Evlerin etrafında kemirgen kontrolü yapılmalıdır. 
• Yakacak odunlar ve kuş besinleri ve yuvaları evden uzak tutulmalıdır. 

 



Biyolojik mücadele 
▪ Kanatlıların kullanılması; Keklik gibi kuşlar keneler ile beslenebilir fakat aynı 

zamanda konak olarak keneler tarafından tercih edildiklerinden dolayı bu kene 
popülasyonunun tam kontrolünü sağlamaz. 

▪ Bazı mantarların kullanılması; En umut verici çalışmadır ancak laboratuvar 
aşamasındadır. 

– Beauveria bassiana 

– Metarhizium anisopliae 
 

Mantar ile enfekte olmuş kene örnekleri 

• Bakteri preparatlarının kullanılması; Bazı bakteri preparatları (spinosad) kene 
mücadelesinde etkili bulunmuştur. 



• Ixodiphagus ve Hunterellus cinslerindeki böcekler kenelerin içine yumurtalarına 
bırakırlar ve içeride açılan yumurtalardan çıkan larvalar kenenin ölümüne sebep 
olmaktadır. 



1) Konak üzerinde yapılan kimyasal ilaçlama 

• Rhipicephalus sanguineus ile mücadele amaçlı köpeklerde akarisid içeren şampuan, 
tasmalar vb. uygulamalar kullanılabilir. Bu amaçla amitraz, carbaryl, fipronil ve 
permethrin sıklıkla kullanılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Büyük baş hayvanlarda kene mücadelesi amacı ile derin tank metodu ve spray 

uygulamaları ile amitraz, permethrin ve propoxur akarisidleri kullanılmaktadır. 
• Sentetik pretroidler de yağlı preparatlar maksimum 21-23 gün hayvanlarda 

etkilidir. 

• Banyo preparatlar 1-2 hafta etkilidir. 



4.) Kimyasal Mücadele 
Kimyasal mücadele kenelere karşı günümüzde en sık kullanılan 
mücadele yöntemlerinden biridir. 

1) Konakta kene mücadelesi 

2) Çevre ilaçlaması ?? 

 
• Direnç gelişimi ! 

 
• İnsan ve hayvan sağlığına verilen zarar ! 

 
• Doğayı kirletme ! 

 
• Gıdalarda kalıntı sorunu ! 



a) Çiftlik hayvanlarının ilaçlanması 
• Çiftlik hayvanları kene sayısını önemli ölçüde arttırmaktadırlar. Keneler bu 

hayvanlarda verim kaybına ve hastalıklara yol açmaktadır. Bu yüzden çiftlik 
hayvanlarının düzenli aralıklarla veterinerler tarafından dış parazit kontrolünün 
yapılması gereklidir. Ayrıca uygulanan ilaçların hayvanların etlerinde ve 
sütlerinde kalıntı yapmaması gerekir. 

 

 
 

• Örn; Flumethrin, Propetamphos, Deltamethrin, Amitraz, Piretroid fenualerat, 
Lindane, Malathion, Carbomate, Carbaryl, Permethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, 
Bifenthrin, Pyrethrin, Lambda-cyhalothrin, Fipronil 



Kenelerin       sayıca    patlama    yaptığı    dönemlerde    yabani 
hayvanların ilaçlanması da uygulanan bir yöntemdir. 
• Bu amaçla ilaçlanmış süngerler yemliklere yerleştirilir ve doğaya bırakılır 

bu şekilde yemliklerden beslenen geyik gibi yabani hayvanların ilaçlanması 
sağlanmaktadır. 
– ABD’de bu yöntemle Ixodes scapularis’in konağı olan geyiklerin ilaçlanması başarı 

olmuştur. 
 

• Yine benzer şekilde tuzak yemler hazırlanarak fare ve sincapların gelmesi 
sağlanarak üzerlerine fibronil içeren ilaç bulaştırılarak ve kene larva ve 
nimflerinin ölmesi sağlanmıştır. 

 



b) Çevre ilaçlaması 
• Geniş çaplı yapılacak olan çevre ilaçlaması hem çok masraflı olmasından hem de 

doğaya zarar vereceğinden tavsiye edilen bir yöntem değildir. 
– Örn; Hyalomma marginatum, KKKA vektörüdür ve ormanlık, çalılık alanlarda yaşamını sürdürür 

bu alanların ilaçlanması ise doğru değildir ve ayrıca bir fayda göstermez. 

• Kent merkezlerindeki park ve bahçeler kenelerin tercih ettiği yaşam alanları 
değildir ve bu alanlarda yapılan ilaçlama çalışmaları etkisiz kalmaktadır. 

Konak durumu ve yaşama ortamı dikkate alınmalıdır. 



• Özellikle hayvanların yoğun olarak kullandığı dinlenme ve sulama alanları ve 

ahırlar ilaçlanmalıdır. 

• Ahır içlerinde duvardaki çatlak, yarık yerler dikkatle ilaçlanmalıdır. Yaprak 
döküntüsü ve bitki örtüsü altında keneler rahatlıkla ilaçtan etkilenmeden 
gizlenebilir. 

 

 



Kapalı ve iç mekanlarda kene mücadelesi için rezidüel akarisid 
uygulaması yapılabilir. 



Notlar 
• Kimyasal mücadelede birinci öncelik konak üzerinde yapılan 

uygulama olmalıdır. 

• Doğal alanlar, park ve bahçeler ilaçlanmamalıdır. 

• Rezidüel uygulamaların hayvan barınakları, ahır ve hayvan 

çiftlikleri gibi yerlerin çevresinde sınırlandırılması gereklidir. 

• Kullanılan aktif maddeler belli aralıklarla farklı etki 
mekanizmasına sahip olanlar ile değiştirilmelidir. 

• Uygulama dozuna dikkat edilmelidir. 

• Yeni aktif maddelerin (bitkisel kökenli, bakteri vb.) 
araştırılması gereklidir. 

• Aktif maddelerin PBO (Piperonyl butoxide) gibi sinerjistikler 
ile birlikte denenmesi ve kullanılması önerilmektedir. 
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