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Can sıkan ziyaretçiler…

Yaşam kalitesinin bozulması
Turizim üzerinde olumsuz etkiler
Gelişim üzerinde olumsuz etkiler
Hastalık bulaştırma riski taşımaları:

Sıtma
Batı Nil Ateşi
Sarı Humma
Fil Hastalığı (Filaria enfestasyonu/Filaryaz)





Konakçı aracılığı ile patojenin taşınması

Bir patojenin taşınabilmesi için;

Verici konakçı
Alıcı konakçı
Bulaşıcı aşamasında olan bir 

patojen
Patojen döngüsünü 

kolaylaştıran çevresel 
faktörler



Dünya’nın en ölümcül hayvanları

Dünya Sağlık Örgütüne göre;
Sivrisinek kaynaklı 

hastalıklar nedeniyle her yıl 
yaklaşık 725.ooo kişi 
ölmektedir. 

Sadece Sıtma 200 milyon 
kişiyi etkiler ve bunun 
600.000’i ölümle 
sonuçlanır. 



Sivrisineklerin 4 farklı yaşam evresi

I. Yumurta
II. Larva
III. Pupa
IV. Ergin

Sivrisineklerin Yaşam Döngüsü







Sivrisineklerin Doğal Üreme Alanları

Bataklıklar
Kıyı bataklıkları
Sulama/ drenaj 

kanalları
Taşkınlar
Göletler
Geçici havuzlar



Kentsel ortamda üreme alanları

Yüzme havuzları, dekoratif havuzlar, çeşmeler

Sulama sistemlerinden sızıntı
Yağmur suyu drenajı
Büyük, açıkta kalmış kaplar (lavabo, tekne, 

fıçılar vb.)
Küçük, açıkta kalmış kaplar (vazo, şişeler vb.)
Su dolu nesneler (tencere, tüp vb.)
Kullanılıp atılmış 2. el araba lastikleri



Kentsel ortamda üreme alanları



Dalgalı su kütleleri ( nehir, akarsu, göl, 
bataklık, pirinç tarlaları vb.) 
Çeşitli kaplar;

Kavanozlar, tencere kapağı
lastikler
Yağmur suyu içeren kaplar
Kullanılmayan havuzlar
Yapay tanklar 
Sokakların kanalları
Kullanılmayan hendekler
Ağaçlardaki delikler
Oyuklu taşlar

Aedes larvalarına ait üreme alanları



CO2 
(uzun mesafe 20m)

Parfüm/cilt bakım ürünleri
(kısa mesafe <1m )

Laktik asit  
(kısa mesafe<1m) Koyu renk giysiler   (10-20m)

Ciltte kokuları etkileyen 
genler

Nem/ter

Cilt sıcaklığı 
(kısa mesafe <1m )  

Sivrisinekleri çeken nedir?



Neden yetişkin sivrisinekleri araştırıyoruz?

Konakçı tercihi
Mevsimsel aktivite 
Nüfus yoğunluğu
Uçuş menzili belirleme
Hastalıkların bulaşması: risk 
değerlendirmesi/ popülasyon 
yoğunluğu 
Patojenlerin tespiti
Türleri tanımlamak daha kolay
Örneklemesi daha kolay



Yumurtalar
Yetişkinlerin miktarını tahmin 
etmek 
Yetişkinlerin mevsim tercihini 
tahmin etmek

Neden yumurta ve larvaları inceliyoruz?

Larvalar
Cins seviyesinde morfolojik tanımlama
Can sıkıcı türlerin kökeni/yeri- tedavi alanının 
haritalanması
Yetişkin popülasyon salgınının önlenmesi 



Sivrisinek Gözetimi

• Sistematik İzleme
Türleri ve popülasyon yoğunluğunu kayıt altına alma
Yer ve mekan olarak türlerin dağılımını belirleme
Spesifik patojenler tarafından enfekte olmuş böceklerin saptanması

• Larva üreme alanlarının detaylı haritalanması 
• Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (GIS) kullanımı
• Bir veri tabanı oluşturulması







Gözetlemenin Önemi

Sivrisinek kontrolünün tasarlanması
Püskürtme uygulamalarının hedefe yönelik uygulanması
Kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Karar verme ve doğru önlem alma ihtiyacının gösterilmesi
Yerel düzeyde epidemiyolojik riskin değerlendirilmesi



Gözetim Yöntemleri

Larva örneklemesi
Standart dip kepçe

Ergin örneklemesi
BG-Sentinel
Ovitraps
EVS traps



Gözetim Yöntemleri



Tuzak Çekici Çekilen Türler Çekilen Evre Tuzakların Yerleşimi & 
Yoğunluğu

Tuzakların 
Yerleştirilme 

Sıklığı

BG-Sentinel I. İnsan cildinin 
kokusu

II. CO2 (kuru buz)

İstilacı ve yerli türler Dişiler Kullanılmış lastikler & 
seralar (ithal bitkiler)

Ayda 2 kere 

Yumurta
tuzakları 
(ovitraps)

İstilacı türler (aynı 
zamanda Aedes 
geniculatus, Culex pipiens)

Dişiler 
(yumurtlama 
alanına yumurta 
bırakan) 

Kamyon park yerleri, 
otoyolların yanındaki park 

yerleri, istila alanları

Ayda 2 kere 

EVS 
Tuzakları

I. CO2 (kuru buz) Yerli türler 
(örnekler aynı zamanda 
istilacı)

Dişiler Programa bağlı olarak:
Hastalık gözetimi- 20x20 
km’de 1
Kullanılmış lastikler & 
seralar (ithal bitkiler)

Ayda 2 kere

Gözetim Yöntemleri



I. Larva kontrolü - B.t.i, 
IRG’ler, kimyasal

II. Vatandaş katılımı ile 
kaynak azaltma

III. Yetişkin kontrolü -
Piretroid 
(pyrethroids)(insektisit)

IV. Kişisel koruma - kapı ve 
pencerelere sineklik, 
yatak fileleri

Kontrol Yöntemleri



Larvaları kontrol eden B.t.i (Bacillus thurigiensis subsp. 
israelensis) ile ilaçlama

Büyüme düzenleyicileri 
Böceklerin büyüme hormonlarını taklit ederek larvanın 

ergin/yetişkin evreye ulaşmasını engeller.

Larva kontrolü- B.t.i, IRG’ler ve kimyasal



Vatandaş katılımı ile kaynak azaltma

Aerosol kullanımı
Kapalı alanlarda duman bobinlerinin kullanımı
Durgun suyun azaltılması
Sulama, drenaj kanallarının, hendeklerin, bitki örtüsünün temizlenmesi
Küçük toprak setler ile boşlukların doldurulması



Vatandaş katılımı ile kaynak azaltma

Su dolu kapların kaldırılması
Su saklama kaplarının (fıçı, sürahiler vb.) kapaklar ile kapalı tutulması
Kapı ve pencerelere böcek girişini engelleyecek  koruyucuların 

takılması
Böcek kovucuların kullanılması ör: yağlar, kremler



Vatandaş katılımı ile kaynak azaltma

Yerleşim bölgesi yakınında bulunan sivrisinek üreme alanlarının 
ortadan kaldırılması:

Çeşmeler, süs havuzları, eski tanklar, kanalizasyon, su sistemlerinde 
sızıntı, tıkanmış yağmur suyu boruları
Su saklama kapları/ yağmur suyu ve sulama suyu ile doldurulmuş 

diğer nesneler
Terk edilmiş binalar ve genel atık içeren alanlar



Notlar

Sivrisineklerin insektisitler ile kontrolü:

Üreme alanlarında sivrisinek larvalarının ortaya çıkmasından hemen sonra 
yapılmalıdır.
Üreme mevsimi boyunca devam etmelidir.
Spreyler larvaların beslendiği üreme alanının tamamını kaplayacak şekilde 

kullanılmalıdır.
Uygun ekipman kullanılmalıdır.



Teşekkürler!



https://matadornetwork.com/trips/infographic-ultimate-guide-protection-mosquito-bites/
https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/150915-Arctic-mosquito-warming-
caribou-Greenland-climate-CO2/
https://onlinesciencenotes.com/morphology-and-life-cycle-of-mosquitoes/
https://www.gettyimages.com/photos/malaria?mediatype=photography&phrase=malaria&s
ort=best
http://www.dailymirror.lk/print/medicine/Yellow-fever-A-not-so-colourful-disease/308-
143063
https://kahramanmaras.bel.tr/sivrisinekler-nerelerde-urer
https://www.sxm-talks.com/721news/continue-to-take-measures-to-eliminate-mosquito-
breeding-sites-after-rainfall-to-lower-the-mosquito-population-2/
https://www.charlottecountyfl.gov/services/mosquitoaquatic/Pages/Mosquito-Basics.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito#/media/File:Anopheles_stephensi.jpeg
https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/eyupsultanda-biyolojik-yontemlerle-
ilaclama/14911

Kaynaklar


