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Muğla; doğal güzellikleri, ev sahip-
liği yaptığı medeniyetlerin izlerini 
taşıyan tarihi zenginliği, yüzde 68 

orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, birbirinden 
değerli 13 ilçesi ile ülkemizin ve dünyanın en 
gözde şehirlerinden biridir. 

Bu eşsiz ve geniş coğrafyada 13 ilçeye hizmet 
götüren Muğla Büyükşehir Belediyemiz, mo-
dern yollarla ve araçlarla ulaşımdan, sağlıklı 
içme suyuna, tarımsal üretimden spor tesis-
lerine, itfaiyeden alt yapı hizmetlerine, siz va-
tandaşlarımızın sağlığından çevrenin sağlığına 
kadar birçok alanda hizmet ve projeler üret-
mektedir. Yerleşik nüfusu yanında özellikle 
yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerine de 
en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir 
Belediyemiz vatandaşlarımızın ve şehrimizin 
sağlığına ayrı bir önem vermektedir. Katı Atık 
Düzenli depolama tesisleri, kıyılardan atık tekneleri ile Muğla’nın çevre sağlığını koruyan Büyükşehir Belediyemiz 
evde bakım hizmetleri, kısa mola, haşere ile 12 ay mücadele gibi hizmetleri ile de siz değerli hemşehrilerimizin 
sağlığına önem vermektedir. 

Özgürlüklerin, sevginin, hoşgörünün kenti, kültürel birikimi ve doğaya saygılı insan yapısı ile örnek bir şehir olan 
Muğla’mızda siz vatandaşlarımızın sağlığı için ortaya koyduğumuz vektörle(haşere) mücadelesi de bu şehrin eko-
lojisini, ekonomisine uygun, planlı, doğayı koruyan nitelikte ve uzman ekiplerle yapılmalıydı. Bilimsel yöntemlerle 
ve Muğla özelinde türler belirlenmeli ve bu türlere uygun, çevreci çözümler bulunarak bu hizmet verilmeli, bu 
çalışmalar yazınsal olarak da not edilmeliydi. Muğla Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılından beri siz vatandaşlarımı-
zın sağlığı için 13 ilçemizde yapmış olduğu Entegre Vektör Mücadele hizmetleri kapsamındaki çalışmaları titizlikle 
hazırlayarak bu kitabımızda anlattı. Bu kitapta yürütülen hizmetin her aşamasını, yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili 
uzman raporlarını, aynı zamanda Muğla özelinde değerli bilim insanlarının çalışmalarını ve emeklerini bulacaksı-
nız. Yazının kalıcılığı, bilginin daha çok kişiye ulaşması için kitap haline getirdiğimiz bu yayının içeriği ve bilgileri ile 
şehrimize ve ülkemize yararlı olacağına inanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ÖNSÖZ
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EVM Açısından Görev ve Hedeflerimiz
Göreve başladığımız günden bu yana EVM hizmetleri kapsamındaki görevimiz, çevre ve halk sağlığı 
açısından mümkün olduğunca en az zarar, en fazla fayda ile mücadele hizmetlerini yürütmek, vatan-
daşlarımız ve konuklarımız için daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaktır.

Üstlenmiş olduğumuz görev doğrultusundaki hedefimiz, hizmet anlayışına daha profesyonel, daha 
hızlı ve daha işler bir yapı kazandırarak tüm mücadele yöntemlerimizin daha planlı, daha etkili ve 
daha ekonomik yapılabilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda diğer bir hedefimiz, bilimsel ve yenilikçi 
projeler geliştirerek hem vermiş olduğumuz hizmet kalitesini hem de vatandaşlarımız ile yerli ve 
yabancı konuklarımızın yaşam kalitesini her yıl arttırmaktır.



1

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

YÖNETİCİ ÖZETİ
Yasal Sorumluluk

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih, 71188846-010.06.99-11714 Sayı ve 
“Haşere ve Vektör ile Mücadele” Konulu “Büyükşehirlerde Haşere ile Mücadele Hakkında Genelge”deki açıklanan 
nedenlerden ötürü büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, 
mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel 
görev ve sorumluluk büyükşehir belediyelerine aittir (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 1. Vektörle Mücadele Hiz-
metlerinin Tek Çatı Altında Toplanması, sayfa 5).

Vektörle Mücadele Açısından Muğla

Entegre vektör mücadele (EVM) hizmetlerinin yürütülmesi açısından Muğla, 12974 km2 yüz ölçümüne (Tüik, 
2014), yaklaşık 1124 km ile ülkenin girintili çıkıntılı en uzun sahil şeridine (Tüik, 2014), yüz ölçümünün %22’si 
oranında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanlarına ve bunların yanı sıra geniş sulak-bataklık havzalara sahip olması ile 
oldukça zorlu bir bölgedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri göz önüne alındığında Muğla yıllık yağış ve sıcaklık miktarı neredeyse tüm 
yıl boyunca haşerelerin üremesi için ideal koşullar sağlamaktadır.

Kent ve kırsal yaşamın iç içe geçtiği ilimiz tarım, hayvancılık ve turizm bakımından Türkiye’nin önde gelen nadir 
illerindendir; bu da EVM hizmetlerinin sunumunu oldukça zorlaştıran bir başka nedendir.

Muğla, muhteşem doğası, tarihi yapıları ve kültürel varlıklarıyla yerleşik nüfusu 1 milyona yakın olmasına rağmen 
her sene 3 milyonu aşkın turisti ağırlamakta, bu durum vektör mücadelesinde zorlukları da beraberinde getirmek-
tedir.

Aynı zamanda Muğla, muhteşem doğasından ötürü emekli nüfusun ve yazlıkçıların, ikincil konut olarak yerleşmeyi 
en çok düşündüğü illerin başında gelmektedir. Bu durum başta yazlık evler ve yayla evleri gibi konutlarda fosseptik 
ve yüzme havuzlarının kullanımını arttırmaktadır. En büyük dezavantaj bu evlerin çok dağınık konumlandırılmış 
olmasıdır (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 2. Vektörle Mücadele Açısından Muğla, sayfa 6).

Üniversite İş Birliği ile Yapılan Çalışmalar

EVM hizmetlerimizin her yönüyle planlanabilmesi ve yürütülebilmesi için bilimsel destek almanın en iyi başlangıç 
olacağı düşüncesindeyiz. Göreve başladığımız 2014 yılından bu yana çeşitli bilimsel destekler alarak verdiğimiz 
hizmeti sürekli iyileştirmenin ve geliştirmenin yollarını aramaktayız.

Haşerelerin çoğalma ve barınma alanlarının tespit edilerek bu alanlarda çevreye zarar vermeden tüm mücadele 
yöntemlerinin bir uyum içinde planlanması ve uygulanması için Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu (Ege Üniversitesi) 
tarafından 28 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri arasında ilimiz sınırları içerisinde arazi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda üreme alanları ve bu üreme alanlarına ilişkin müdahale yöntemleri ayrı başlıklar altında raporlanarak 
kullanılabilecek biyosidal ürün aktifleri ve formülasyonları konusunda bilgi edinilmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde sivrisinek türlerinin belirlenerek yaşam alanlarının ve mevsimsel 
değişikliklere göre popülasyon durumlarının değerlendirilmesi, saptanacak türlere göre gelecekte il sınırları içe-
rinde görülebilecek enfeksiyöz hastalıkların tahmini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında kullanılabi-
lecek bir bilgi altyapısının oluşturulması amacıyla 2016 yılında Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Nurper Güz 
(Ankara Üniversitesi) tarafından tür tayin çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada moleküler yöntemler kulla-
nılarak tür teşhisleri yapılmış ve ikisi kent alanlarında çok yaygın olmakla beraber 12 tür tespit edilmiştir. Çalışma 
“Muğla İlinde DNA Barkod Analizi İle Sivrisinek Türlerinin Tanımlanması” başlığı altında 2016 yılı 3. Uluslararası 
Biyosidal Kongresi’nde sunularak sözel bildiri kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

Belediyemizce alınan larvasit aktiflerine karşı sivrisineklerin duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, ruhsatlı dozların 
halen etkili olup olmadığının görülmesi ve direnç çalışmalarına bir alt yapı oluşturulması amacıyla Prof. Dr. Enver 
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Durmuşoğlu tarafından 2017 yılında kent alanında çok yaygın olarak görülen Culex pipiens Linnaeus, 1758 ve Culi-
seta longiareolata Macquart, 1838 türlerinin çeşitli popülasyonları üzerinde larvasit denemeleri yapılmıştır. Çalış-
manın sonucunda belediyemizce alınan larvasitlerin T.C. Sağlık Bakanlığı etiketindeki dozlarının hem Culex pipiens 
Linnaeus, 1758 hem de Culiseta longiareolata Macquart, 1838 türlerinin farklı popülasyonlarında %100 başarı ile 
çalıştığı bulunmuştur (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.1 Üniversite İş Birliği ile Yapılan Çalışmalar, sayfa 9).

Belediyemizce sivrisinek mücadelesi kapsamında alınan biyosidal ürünlere karşı gelişmiş veya gelişebilecek direnç 
çalışmaları 2018 yılı itibariyle hali hazırda devam etmektedir.

Üreme Alanlarının Tespiti ve Haritalandırılması

Vektörle mücadele açısından öncelik arz eden sivrisinek ve karasinek üreme alanlarının belirlenmesi, sınıflandırıl-
ması ve haritalandırılması mevcut durum hakkında bilgi verebilecek ilk ve en önemli adımdır. Bu sayede EVM her 
yönüyle planlanabilir ve yürütülebilir sağlam bir temele oturmuş olacaktır. Tüm bunların yanı sıra, üreme alanları 
veri tabanının oluşturulması ileriki zamanlarda istatistiki bilgi açısından önemli bir dayanaktır. Bu nedenlerle 2015 
yılı başında başlatılarak Muğla’nın 13 ilçesinde eş zamanlı olarak sürdürülen toplamda 96123 sivrisinek ve kara-
sinek üreme alanının noktalama çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında toplanan bilgiler dijital 
ortama aktarılarak veri tabanı ve ilçelere ait üreme haritaları oluşturulmuştur (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.2 
Üreme Alanlarının Tespiti, Sınıflandırılması ve Haritalandırılması, sayfa 10).

Yasal Çerçevedeki Mücadele Çalışmalarımız

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmelik’te “İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisi-
nek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır (Ev ve bahçelerde 
bulunan havuzlardaki suların sık sık değiştirilmesi ve temizlenmesi mecburidir)” konusu açıkça belirtilmiştir. Bu 
kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmalar başlatılmıştır. Bilgilendirmelerin yapıldığı ve sonrasında 
tespit tutanaklarının tutularak imzalatıldığı vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı üremenin 
devam ettiği durumlar için her bölgede zabıta görevlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra T.C. Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde İl Hıfzıssıhha Meclis Ku-
rul’unda bütün Kamu kurumlarının kendilerine ait periferde dahi bulanan tüm binalarda fosseptik çukurlarına 
ait fiziki tedbirlerin alınması yönünde karar alınarak il genelindeki tüm Kamu kurumlarının fiziksel mücadelede 
belediyemize destek vermesi sağlanmıştır.

Ayrıca vektör üreme ve saklanma ortamlarının ortak kontrol alanı içerisinde bulunmasından dolayı öncelikli olarak 
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak 
iş birlikleri oluşturulmuştur (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.3 Yasal Mücadele Çalışmalarımız, sayfa 13).

Kültürel Mücadele Çalışmalarımız

Biliyoruz ki vektör ile mücadele işi sadece konuya vakıf yerel sorumluların üstlenerek altından kalkabileceği bir 
iş değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızı en özet ve en yararlı şekilde bilgilendirerek mücadelemizde bize destek 
veren birer ekip üyesi yapma amacındayız. Bunun için öncelikli olarak işi üstlenecek ve yürütecek olan hem teknik 
personellerimizi hem de ürün uygulayıcılarımızı yaptığımız işi ve mahiyetini anlayabilecekleri aynı zamanda ken-
dilerini geliştirebilecekleri bir dizi teknik ve pratik eğitime tabi tutarak donanımlı ve deneyimli hale getirdik. Tüm 
bilgilendirme çalışmalarımızı desteklemek ve yardımcı özet unsur olması adına sunumlar, videolar ve çalışma ya-
pılacak alana özel 8 çeşit broşür, 3 çeşit afiş, 2 adet poster ve 2 adet kontrol kartı hazırladık. Teknik personellerimiz 
ile ilkokullarda hem fen bilgisi öğretmenlerine hem de 5’inci sınıf öğrencilerine, ayrıca vatandaşlarımıza mahalle 
kahvelerinde sunumlar yaptık ve yapmaktayız. Biyosidal uygulayıcılarımız ise hem haneleri hem de kahveleri tek 
tek dolaşarak afiş ve posterler ile vatandaşlarımızı bilgilendirmekte, aynı zamanda hesap verilebilirliği ve takibi ko-
laylaştırmak adına bu çalışmaları titizlikle kayıt altına almaktadır. Hazırlanan videoların büyükşehir belediyemize 
ait şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüslerinde, katıldığımız fuarlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde gösterim-
leri yapılmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.4 Kültürel Mücadele Çalışmalarımız, sayfa 15).
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Fiziksel Mücadele Çalışmalarımız

Fiziksel mücadele çalışmalarındaki temel amacımız hem biyosidal ürün kullanım miktarını azaltarak daha ekono-
mik bir mücadele yürütmek ve çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek hem de insan faktörüyle veya doğal 
süreçte oluşmuş ya da oluşabilecek üreme alanlarını ıslah ederek EVM’ye daha işler bir yapı kazandırmaktır.

İnsan faktörü ile oluşmuş üreme alanları haneler, işletmeler ve kamu kuruluşları şeklinde üç alt başlıkta toplan-
mıştır. Haneler ve işletmeler için personel odaklı yoğun bilgilendirme çalışmaları ile vatandaşlarımızın üzerine 
düşen görevleri ve neler yapmaları gerektiği aktarılarak tespit formları ile bu alanlar kayıt altına alınmıştır. Sonra-
sında fiziki altyapı sorunlarını gidermeyen hane ve işletmeler için zabıta ve hıfzıssıhha tutanakları ile yaptırım sü-
reci başlatılmıştır. Kamu kuruluşları için valilik kanalı ile hıfzıssıhha kurul kararı gönderilerek kendi fosseptiklerinin 
fiziksel düzeltmeleri yaptırılmıştır.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde tadilatları yaptıracak durumu olmayan ve ilgilenecek kişilerin bulun-
madığı yerlerde ekiplerimiz tarafından fosseptik kapakları sivrisinek girişini engelleyecek şekilde betonlanmış ve 
kontrollerin yapılabilmesi için en az 120’lik boru konulmuştur. Fosseptik havalandırmalarına sivrisinek girişini en-
gelleyecek şekilde sivrisinek teli konularak fiziki altyapı işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar hesap verilebilirliği 
ve takibi kolaylaştırmak adına titizlikle kayıt altına alınarak bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Bunların yanı sıra dere, sulama kanalı, köprü altı gibi alanların temizlik ve ıslahı, atık lastiklerin toplatılması, 
kap-kacakların dökülüp ters çevrilmesi, bina altı taban sularının tahliye edilmesi gibi çalışmalarla sivrisinek üre-
mesinin önüne geçilebilmesi için sürekli olarak fiziksel mücadele çalışmalarımız devam etmektedir (Ayrıntılı bilgi 
için bakınız Bölüm 3.5 Fiziksel Mücadele Çalışmalarımız, sayfa 39).

Biyolojik Mücadele Çalışmalarımız

Biyosidal ürün kullanımını düşürerek insektisitlerin çevre üzerindeki yükünü ve ekonomik anlamda maliyeti azalt-
mak aynı zamanda periyodik larvasit uygulaması gerektiren alanlardaki iş gücünü düşürmek amacıyla Muğla İl 
Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde belirli alanlarda biyolojik mücadele çalışmalarına başla-
dık. Dünya çapında sivrisinek ile biyolojik mücadelede yaygın olarak kullanılan sivrisinek balıklarının [Gambusia 
affinis (S. F. Baird & Girard, 1853)] il sınırlarımızdaki çeşitli sulak alanlarda bulunmasından dolayı bu balıklar ile 
mücadelelerimizi yürüttük. Öncelikli olarak sivrisinek balıklarını bulundukları su ortamlarından topladık. Atıl du-
rumdaki yüzme ve süs havuzları, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki sulama havuzları, kuyular ve sar-
nıçlar gibi balıkların doğal su alanlarına yayılma riskinin bulunmadığı kapalı su alanlarında çalışmalar planlayarak 
uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Bu çalışmaları titizlikle kayıt altına alarak hesap verilebilirliği ve takibi kolaylaştır-
mak için veri tabanı oluşturduk (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.6 Biyolojik Mücadele Çalışmalarımız, sayfa 48).

Biyosidal Ürün Uygulamalarımız

EVM hizmetleri kapsamında son tercih ettiğimiz yöntem biyosidal ürün uygulamalarıdır. Amacımız diğer mücadele 
yöntemleri ile kontrol altına alamadığımız alanlardaki üremeyi azaltmaktır. Başarı odaklı kimyasal mücadele için 
olmazsa olmaz üç kriter bulunmaktadır: donanımlı ve deneyimli personel (1), doğru ve etkili biyosidal ürün (2), 
doğru ve bakımlı ekipman (3).

Belediyemiz bünyesindeki mesul müdür sertifikasına sahip 6 teknik personel, biyosidal ürün uygulayıcısı sertifika-
sına sahip 213 personel ve 8 büro personeli ile tüm EVM hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Biyosidal ürün uygulamalarımızda öncelikli olarak sorunu kaynağında çözme politikası ile hareket etmekteyiz. Bu 
amaçla larvasit uygulamalarını daha yoğun yapmakta, uçkun (ergin) ve rezidüel (kalıcı) mücadeleyi ise larva mü-
cadelesini destekler nitelikte uygulamaktayız.

Biyosidal ürün aktiflerinin ve formülasyonlarının seçiminde, aldığımız üniversite teknik desteği doğrultusunda 
(Bölüm 3.1.1), larvasitlerin üreme alanları çeşidine özel olmasını, adultisitlerin ise etkili ve daha çevreci olmasını 
öncelikli kriter olarak almaktayız.
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Larvasit uygulamalarımızda pyriproxyfen ve diflubenzuron aktifine sahip üç IGR ürünü, spinosad aktifine sahip iki 
bakteri kökenli ürün, BTI aktifine sahip bir biyolojik ürün ve ayrıca suyun yüzey gerilimini düşüren silikon içerikli 
fiziksel etkili bir ürün kullanmaktayız. Uygulamalar sırasında tüm bu ürünlerin üreme alanı çeşidine, larva dönem-
lerine ve hatta pupa varlığına göre seçilmesine, miktarlarının ayarlanmasına ve doğru uygulamaların yapılmasına 
titizlikle dikkat etmekteyiz. Ayrıca sivrisinek larva mücadelesini tamamlayıcı olarak ergin (uçkun) ve diğer haşere 
tipleri için rezidüel (kalıcı) mücadele yöntemlerini de kullanmaktayız. Uçkun mücadelesinde permethrin aktifli bi-
yosidal ürünü hem akşamları ULV (Ultra Low Volume) yöntemi ile hem de kanalizasyon sistemleri veya fosseptikler 
gibi benzer kapalı alanlarda sıcak sisleme yöntemi ile uygulamaktayız. Rezidüel mücadele kapsamında alpha-cy-
permethrin aktifli biyosidal ürünü mistblower cihazı ile geniş yeşillik alanlarda sivrisinek uçkun veya vahşi çöp de-
polama alanlarında karasinek uçkun için, ayrıca sırt pülverizatörleri ile pire, kene veya hamamböceği gibi yürüyen 
haşereler için kullanmaktayız. Yine şehir içi alanlarda thiamethoxam aktifli karasinek yemlerini de uygulamaktayız.

Muğla genelinde 2018 yılı itibariyle 57 çift kabin araç, 11 mistblower cihazı, 39 ULV cihazı, 68 el tipi sisleme cihazı, 
3 tekerlekli sisleme cihazı, 159 sırt pülverizatörü ve 2 sırt ULV’si ile biyosidal ürün uygulamalarımızı yürütmekteyiz.

Biyosidal ürün uygulamalarında en önemli etkenlerden biri de doğru ve bakımlı cihazlardır. Yapılacak mücadele 
tipine uygun seçilmeyen veya gerekli bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı cihazlar başta fazla/az bi-
yosidal ürün kullanımı, ciddi yaralanmalar, ekonomik kayıplar ve iş gücü kayıpları gibi birçok olumsuzluğa neden 
olurlar. Bu doğrultuda her bölgede iki personelimizi yetiştirerek hem cihazlara ait haftalık ve aylık bakım-onarım-
larını hem de takibinin yapılmasını sağlamaktayız. Her bir cihaz için oluşturulmuş bakım-onarım formları ile yapı-
lan tüm işlemleri kayıt altına almaktayız. Ayrıca tüm cihazların yılda bir sefer yetkili servislerde kalibrasyonlarını 
yaptırmaktayız (Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.7 Biyosidal Ürün Uygulamalarımız, sayfa 51).

Kayıt ve Raporlama

Baştan sona yapılan her mücadelenin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülebilmesi için takibinin yapılması, 
kayıt altına alınması ve gerekli istatistiksel raporlamaların yapılması bizce en önemli gerekliliktir. Bu disiplinin oluş-
turulmadığı her çalışma eninde sonunda durağanlaşır ve heyecanını yitirir.

Bu amaçla güçlü bir kayıt ve takip sistemi oluşturduk. Bu sistem ile biyosidal rapor kayıtlarını, biyosidal ürün kul-
lanım miktarlarını, ihbar kayıtlarını, yakıt kullanımlarını, kullanılan malzeme ve ekipmanların kayıtları ile personel 
kayıtlarını en ince ayrıntısına kadar takip edebilmekteyiz.

Bu sistemin yanı sıra yaptığımız haftalık saha kontrollerini kayıt altına alarak raporlamalarını gerçekleştirmekteyiz 
(Ayrıntılı bilgi için bakınız Bölüm 3.8 Kayıt ve Raporlama, sayfa 61).



5

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Bölüm 1. Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Tek Çatı 
Altında Toplanması
T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih, 71188846-010.06.99-11714 Sayı ve 
“Haşere ve Vektör ile Mücadele” Konulu “Büyükşehirlerde Haşere ile Mücadele Hakkında Genelge”de vektörle 
mücadele hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ve yönetilmesi açıkça aşağıdaki gibi vurgulanmaktadır.

Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir belediyelerinin sınır-
larını düzenleyen 5 inci maddesi değiştirilmiş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına çıkarılmıştır.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (a) bendi 
“… Çevre ve çevre sağlığı, … Hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmünü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi 
“Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağla-
mak; … Ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü amirdir.

Ayrıca, il sınırları içinde coğrafi şartları ve iklim koşullarının bir bütünlük arz etmesi, her ilçenin kendi mücadelesi 
için kullandığı ilaçların muhteviyatının ve bu muhteviyatın niteliklerinin farklılık gösterebileceği, farklı farklı ilaçla-
rın hava yolu ile başka ilçelere taşınmasının çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği 
değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, 5216 sayılı Kanun gereğince, büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşe-
re ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev ve sorumluluk büyükşehir belediyesinde olup, ilçe beledi-
yeleri de ihtiyaç duymaları halinde bu hizmeti büyükşehir belediyeleri ile koordineli bir şekilde yapabileceklerdir.

Belirtilen yasal dayanağın haricinde EVM hizmetlerinin büyükşehir belediyeleri tarafından verilmesi hizmet anla-
yışına daha profesyonel, daha hızlı ve daha işler bir yapı kazandırmakta, aynı zamanda EVM çalışmalarının daha 
planlı, daha etkili ve daha ekonomik yapılabilmesini beraberinde getirmektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak üni-
versitelerden EVM’de bilimsel destek alımı, tek bir merci tarafından tüm il geneline yayılarak coğrafi açıdan daha 
doğru bilimsel çıkarımların elde edilmesini kolaylaştırır. Bu bağlamda işin ve dolayısı ile bilimsel çalışmaları des-
tekleyecek maddi unsurların tek elden yürütülmesi tercih edilebilirliği arttırmaktadır. 

Yine konuyla alakalı yasal düzenlemelerin yapılması, bu düzenlemelerin il geneline yayılması ve takibi çok daha 
işler bir yapı halini almaktadır. Aynı zamanda EVM çalışmaları ile ilişkili çoğu hizmeti sağlayan birimin büyükşehir 
belediyeleri bünyesinde bulunması nedeniyle birimler arası koordinasyonun çok daha kolay kurulmasını ve müca-
delenin daha etkin yapılmasını sağlamaktadır.

Konusunda deneyimli personellerin tek bir merciden yönetilmesi karşılaşılabilecek sorunların çözülebilmesi adına 
işleyişin daha hızlı ve daha doğru yapılabilmesini beraberinde getirmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı ilin coğrafi yapısı gereği çalışmaların daha hızlı ve etkin sürdürülebilmesi adına Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı 
altında il genelinde Menteşe-Ula-Yatağan-Kavaklıdere Bölge Birimi, Milas Bölge Birimi, Bodrum Bölge Birimi, Mar-
maris-Datça Bölge Birimi, Ortaca-Dalaman-Köyceğiz Bölge Birimi ve Fethiye-Seydikemer Bölge Birimi olmak üzere 
6 birim kurulmuştur.
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Bölüm 2. Vektörle Mücadele Açısından Muğla
2.1 Coğrafya

EVM hizmetlerinin yürütülmesi açısından Muğla, 12974 km2 yüz ölçümüne (Tüik, 2014), yaklaşık 1124 km ile ülke-
nin girintili çıkıntılı en uzun sahil şeridine (Tüik, 2014), yaklaşık 4000 km2’lik alan (http://ockb.csb.gov.tr/ock-bol-
geleri-harita-i-55) ile yüz ölçümünün %30’u oranında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerine (Şekil 1) ve bunların 
yanı sıra geniş sulak-bataklık havzalara sahip olması ile oldukça zorlu bir bölgedir.

Yerleşim merkezlerinin dağınık oluşu ulaşımı zorlaştırarak EVM hizmetinin her bir adımını olumsuz anlamda etki-
lemektedir.

Yine ÖÇK bölgelerinin ve sulak-bataklık alanların fazla sayıda olması mücadele hizmetlerini kısıtlamakla beraber 
ekolojik dengeyi bozmamak adına daha titizlikle biyosidal ürün tercihinde bulunulması zorunluluğu ortaya çık-
maktadır.

2.2 İklim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri göz önüne alındığında Muğla yıllık yağış miktarı bakımından Türkiye’nin en 
fazla yağış alan 4’üncü büyük ilidir. Metrekareye düşen yıllık yağışın %55–61’i kış mevsiminde, %1-5’i yaz mevsi-
minde meydana gelirken, ikinci derecede yağışlı olan ilkbahar ve sonbahar mevsimi %18-23 oranında yağış almak-
tadır (https://mugla.tarim.gov.tr/Menu/57/Genel-Bilgi).

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda gündüz ve gece sıcaklıklarının ortalamaları kış ayları için 
6,4 oC, ilkbahar ayları için 13,1 oC, yaz ayları için 25 oC ve sonbahar ayları için 16,5 oC olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği üzere, türlerde farklılık arz etmekle beraber, genel kanı olarak sivrisinekler ortalama 10 oC ve üzeri hava 
sıcaklıklarında, aynı zamanda durağan kirli ve temiz sularda ürerler. İl genelinde yıllık yağış ve sıcaklık ortalama-
larının yukarıda belirtildiği gibi yüksek seyretmesi nedeniyle sivrisinek, karasinek ve diğer haşere üremesi tüm yıl 
boyunca devam etmektedir.

2.3 Sosyokültürel Yapı

Kent ve kırsal yaşamın iç içe geçtiği ilimiz tarım, hayvancılık ve turizm bakımından Türkiye’nin önde gelen nadir 
illerindendir.

Dünyadaki çam balı üretiminin %90’ı Türkiye’de, Türkiye’deki çam balı üretiminin yaklaşık olarak %75-80’lik kıs-
mı Muğla’da gerçekleşmektedir (http://www.maybir.org.tr/mugla-cam-bali). Çam balı üretimi, Ağustos ayının ilk 
günlerinde başlayarak sahillerde Nisan sonuna, rakımı yüksek bölgelerde ise 15 Mayıs’a kadar devam eder (http://
www.maybir.org.tr/mugla-cam-bali). Buradan da anlaşılabileceği gibi özellikle sivrisinek ve karasinek ilaçlama-
sının yoğun olarak yapıldığı dönemde arı yetiştiriciliği de yoğun yapılmakta, bu da daha titizlikle biyosidal ürün 
seçimini ve vektör mücadele planlamasını beraberinde getirmektedir.

Muğla, örtüaltı (sera) varlığı bakımından dünyada ilk dört içinde yer alan ülkemizin %9’luk örtüaltı üretimine sahip 
dördüncü büyük ilidir (https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetis-
tiricilik). Sera sulaması nedeni ile yine yoğun şekilde sivrisinek üreme alanları oluşmaktadır.

Yerleşik nüfusun yaklaşık 1 milyona ulaştığı Muğla muhteşem doğası, tarihi yapıları ve kültürel varlıklarıyla her 
sene yaklaşık 4 milyon turisti ağırlamakta, bu durum vektör mücadelesinde çeşitli zorlukları da beraberinde ge-
tirmektedir.
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Turizm tesislerinde çokça gözlenen fosseptik, yüzme ve süs havuzu varlığı üreme alanlarının artışına sebep ol-
maktadır. Ayrıca işletme içi arıtma tesisleri ve insan eliyle bilinçsizce yapılan su alanları sivrisinek üremesi, çok 
fazla miktarda atık gıda ve bu gıdaların bertarafı ise karasinek üremesi açısından tehlike arz etmektedir. Bunlara 
ilaveten tesis içine girebilmek her zaman kolay olmamakta, bu da rutin ilaçlamanın sekteye uğramasına sebebiyet 
vermektedir. Ayrıca yaz aylarında bu tesislerin kontrolü işçilik açısından da ekibe fazladan iş yükü olmaktadır.

Aynı zamanda Muğla, muhteşem doğasından ötürü emekli nüfusun ve yazlıkçıların, ikincil konut olarak yerleşmeyi 
en çok düşündüğü illerin başında gelmektedir. Bu durum başta yazlık evler ve yayla evleri gibi konutlarda fosseptik 
ve yüzme havuzlarının kullanımını arttırmaktadır. En büyük dezavantaj bu evlerin çok dağınık konumlandırılmış 
olması ve kış aylarında bu konutlara girilememesi nedeni ile kontrol zorluğu yaşanmasıdır.
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Bölüm 3. Vektörle Mücadele Hizmetlerimiz

3.1 Üniversite İş Birliği ile Yapılan Çalışmalar

3.1.1 Araziye Yönelik Öneriler

EVM için ilk adım haşerelerin çoğalma ve barınma alanlarının tespit edilerek bu alanlarda çevreye zarar vermeden 
tüm mücadele yöntemlerinin bir uyum içinde planlanması ve uygulanmasıdır. Bu kapsamda Prof. Dr. Enver Dur-
muşoğlu (Ege Üniversitesi) 28 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri arasında ilimiz sınırları içerisinde arazi çalışmalarında 
bulunmuştur. Çalışmalar süresince Bölüm 1’de bahsi geçen 6 birimin görev ve sorumluluk alanlarındaki üreme 
alanları ve bu üreme alanlarına ilişkin müdahale yöntemleri ayrı başlıklar altında raporlanarak kullanılabilecek 
biyosidal ürün aktifleri ve formülasyonları konusunda bilgi edinilmiştir (bkz. Bölüm 4. Ekler 4.1, sayfa 93).

3.1.2 Sivrisinek Tür Tayini

Bu çalışma ile Muğla Büyükşehir sınırları dâhilinde sivrisinek türlerinin belirlenerek yaşam alanlarının ve mevsim-
sel değişikliklere göre popülasyon durumlarının değerlendirilmesi, saptanacak türlere göre gelecekte il sınırları 
içerinde görülebilecek enfeksiyöz hastalıkların tahmini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında kullanıla-
bilecek bir bilgi altyapısının oluşturulması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu çalışmanın bir diğer amacı, yaygın görülen türlerin farklı popülasyonlarında belediyemizce kullanılan 
biyosidal ürün aktiflerinin etkili doz çalışmaları ile biyosidal ürün aktiflerine karşı var olan veya oluşabilecek direnç 
gelişim çalışmalarına ışık tutmaktır.

Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu (Ege Üniversitesi) ve Doç. Dr. Nurper Güz (Ankara Üniversitesi) tarafından yürütülen 
çalışmada 2016 yılı Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında araziler planlanarak 361 farklı habitattan larva örnekleri 
alınmıştır. Toplanan örnekler genel anlamda larva morfolojisi üzerinden cinslerine ayrıldıktan sonra moleküler 
yöntemler kullanılarak tür teşhisleri yapılmıştır.

En yaygın Culex pipiens Linnaeus, 1758 ve Culiseta longiareolata Macquart, 1838 türleri olmakla beraber bunları 
takiben Culex laticinctus Edwards, 1913; Culex quinquefasciatus Say, 1823; Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771); 
Culex perexiguus (Theobald, 1903); Culex hortensis Ficalbi, 1889; Culiseta annulata (Schrank, 1776); Ochlerotatus 
detritus (Haliday, 1833); Ochlerotatus provocans (Walker, 1848); Anopheles claviger (Meigen, 1804); Anopheles 
lindesayi Giles, 1900 olmak üzere 12 tür tespit edilmiştir (bkz. Bölüm 4. Ekler 4.2, sayfa 183).

Çalışma “Muğla İlinde DNA Barkod Analizi İle Sivrisinek Türlerinin Tanımlanması” başlığı altında 2016 yılı 3. Ulus-
lararası Biyosidal Kongresi’nde sunularak sözel bildiri kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

3.1.3 Sivrisineklere Yönelik Etkili Doz Çalışmaları

Bu çalışmada belediyemizce alınan larvasit aktiflerine karşı sivrisineklerin duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, 
ruhsatlı dozların halen etkili olup olmadığının görülmesi ve direnç çalışmalarına bir alt yapı oluşturulması amaç-
lanmıştır.

Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu (Ege Üniversitesi) tarafından yürütülen “Muğla İli’nde Culex pipiens Linnaeus, 1758 ve 
Culiseta longiareolata Macquart, 1838 Popülasyonlarının Larvasitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı 
çalışma 15.08.2017 tarihinde proje haline getirilmiş ve çalışmaların yürütülebilmesi için Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi bünyesinde iklim odaları kurulmuştur.

Sivrisinek tür tayini sonucunda (Bölüm 3.1.2) yerleşim alanlarında yoğun olarak gözlenen ve insanlarla yakın te-
mas halinde olan Culex pipiens ve Culiseta longiareolata türlerinin farklı popülasyonlarından 2018 yılının farklı 
aylarında yumurta paketleri toplanmıştır. İklim odalarında açılması sağlanan yumurtalardan yeni nesillerin üretimi 
sağlanmış ve üretilen bu nesiller üzerinde larvasit denemeleri yapılmıştır.
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Larvasit denemeleri 6 farklı konsantrasyonda gerçekleştirilmiştir. Bu konsantrasyonların ilki ürünün T.C. Sağlık 
Bakanlığı etiketindeki dozudur. Diğerleri bu dozun sırası ile yarısı (1/2), çeyreği (1/4), onda biri (1/10), yirmide biri 
(1/20) ve kırkta biridir (1/40).

Sonuçların değerlendirilmesi için ölü/canlı sayımları bakteriyel larvasitlerde 24 ve 48 saat sonrasında, spinosad 
içeren preparatlarda 48 ve 72 saat sonrasında, diflubenzuron ve pyriproxyfen içeren preparatlarda ise 120 ve 144 
saat sonrasında gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak belediyemizce alınan larvasitlerin T.C. Sağlık Bakanlığı etiketindeki dozlarının hem Culex pipiens hem 
de Culiseta longiareolata türlerinin farklı popülasyonlarında %100 başarı ile çalıştığı bulunmuştur (bkz. Bölüm 4. 
Ekler 4.3, sayfa 313).

3.1.4 Sivrisineklere Yönelik Direnç Çalışmaları

Belediyemizce sivrisinek mücadelesi kapsamında alınan biyosidal ürünlere karşı gelişmiş veya gelişebilecek direnç 
çalışmaları 2018 yılı itibariyle hali hazırda devam etmektedir.

3.2 Üreme Alanlarının Tespiti, Sınıflandırılması ve Haritalandırılması

Vektörle mücadele açısından öncelik arz eden sivrisinek ve karasinek üreme alanlarının belirlenmesi, sınıflandırıl-
ması ve haritalandırılması mevcut durum hakkında bilgi verebilecek ilk ve en önemli adımdır. Bu sayede EVM her 
yönüyle planlanabilir ve yürütülebilir sağlam bir temele oturmuş olacaktır. Tüm bunların yanı sıra üreme alanları 
veri tabanının oluşturulması ileriki zamanlarda istatistiki bilgi açısından önemli bir dayanaktır.

Bu çalışmanın temel amacı, her bir ilçedeki sivrisinek ve karasinek üreme alanlarının yoğunluğunu ve fiziki durum-
larını ortaya koymak, kültürel ve fiziksel mücadele iş akışını oluşturabilmek, aynı zamanda belirlenmiş biyosidal 
ürünlerin kullanım şekillerini habitatlar açısından bir standarda oturtmak ve tüketilecek yıllık biyosidal ürün mik-
tarlarını öngörü olarak hesaplayabilmektir.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin vektörle mücadele konusunda göreve başlaması-
nın ardından, 2014 yılının sonunda üreme alanlarının belirlenmesi konulu çalışmalar başlatılmış, akabinde üreme 
alanları veri tabanı oluşturulmuştur (Şekil 2).

Her bir ilçe ve üreme alanı çeşidi için ayrı kodlamalar belirlenerek (Şekil 3) sivrisinek ve karasinek üreme alanları 
olarak toplamda 96123 nokta GPS cihazı kullanılarak işaretlenmiştir. Bu kodlama dâhilinde sıralı olarak üreme 
alanlarına ait koordinat bilgileri, her bir koordinatın adres bilgisi ve ilçelerdeki üreme alanlarını temsilen fotoğraf-
lar alınarak dijital ortamda veri tabanı oluşturulmuştur. Sonrasında koordinatlar Netcad programına aktarılarak 
işlenmiş ve her bir ilçe için üreme haritaları şekillendirilmiştir (Şekil 4).
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Şekil 2: Üreme alanları veri tabanı

İlçenin Üreme Alanın
Adı Kodu Adı Kodu

Bodrum B Sivrisinek Üreme Alanları

Bataklık, Gölet, Fosseptik, Süs ve Yüzme Havuzu
SDalaman DL

Datça DT
Fethiye F Karasinek Üreme Alanları

Hayvan Damları, Barınak, Kümes
HKavaklıdere KV

Köyceğiz K Alan İşaretlemesi

Üreme Noktalarının Yoğun Olduğu Bölge
AMarmaris MS

Menteşe MT Kanal, Sulama Arkı, Dere K
Milas ML Mezbaha M
Ortaca O Gölet G
Seydikemer S Arıtma Tesisi ART
Ula U Mezarlık MZK
Yatağan YT

Şekil 3: Üreme alanı kodlamasına ilişkin özet tablo
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Şekil 4: Üreme alanı harita örnekleri: Milas bölgesi (a) ve Menteşe bölgesi (b)

a)

b)
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3.3 Yasal Çerçevedeki Mücedele Çalışmalarımız

3.3.1 Zabıta Emir ve Yasakları, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları İle Yasal Alt Yapının Sağlanması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmelik’te “İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisi-
nek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır (Ev ve bahçelerde 
bulunan havuzlardaki suların sık sık değiştirilmesi ve temizlenmesi mecburidir)” konusu açıkça belirtilmiştir. Buna 
istinaden Zabıta Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmada “…sivrisinek ve diğer haşerelere karşı üreme oluşmaması 
için üreme alanlarının izolasyonunun yapılması gerekmektedir. Sahada çalışan personel tarafından fiziksel mü-
cadele yapılacak yerler tespit edilip gerekli önlemlerin alınması için vatandaşa tespit tutanağı imzalatılmaktadır. 
Fakat daha sonra yapılan kontrollerde vatandaşların gerekli önlemleri almadığı için üremelerin devam ettiği göz-
lenmektedir. Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremelerinin engellenebilmesi için, özellikle bu kış döneminde daha 
önceden tespiti yapılan ve gerekli önlemleri almayan vatandaşların uyarılması için, her bölgede zabıta görevlendi-
rilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. …” konuları belirtilerek koordineli çalışmaların başlatılması sağlanmıştır.

Ayrıca T.C. Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul’unda 
tüm Kamu kurumlarının kendilerine ait periferde dahi bulanan tüm binalarda fosseptik çukurlarına ait fiziki ted-
birlerin alınması yönünde karar alınarak il genelindeki tüm Kamu kurumlarının fiziksel mücadelede belediyemize 
destek vermesi sağlanmıştır. Bu bağlamda Muğla İli Hıfzıssıhha Kurul Kararı aşağıdaki şekildedir:

a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde kullanılmayan fosseptik çukuru uygun bir şekilde doldurularak, fos-
septik çukurundan kanalizasyon sistemine bağlantı yapılarak kullanılan fosseptik çukurları iptal edilerek 
uygun bir şekilde doldurulması ve binanın bağlantıları direk kanalizasyon sistemine bağlanması,

b) Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde fosseptik ağızları hava almayacak şekilde kapatılması ve eğer 
var ise havalandırma bacaları da sinek teli ile örtülmesi,

c) Hava almayacak şekilde örtülen fosseptik ağızlarına vektörle mücadele ekiplerinin gerekli kontrolleri yapa-
bilmesi ve gerek olursa çektirme işlemlerinin yapılabilmesi için en az 120’lik kapaklı boru konulması,

d) Fosseptiklerin uygun şekilde doldurulması ile fosseptik ağızlarına boru koyulması konusunda ve vektör mü-
cadelesi ile ilgili her konuda Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile irtibat 
kurulması ve ilgili kurumca gerekli desteğin sağlanması.

3.3.2 Diğer Muğla Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin ve Kamu Kuruluşlarının Vektörle Mücadele 
Hizmetlerine Dâhil Edilmesi

Vektör üreme ve saklanma ortamlarının ortak kontrol alanı içerisinde bulunmasından dolayı öncelikli olarak Muğ-
la Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak iş 
birlikleri oluşturulmuştur. İş birliği konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1) Dere Islahları: Birimimiz tarafından tespit edilen ve MUSKİ sorumluluk alanına giren derelerin en geç Ni-
san ayı sonuna kadar su tutmayacak şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu alanların içlerinde bitki ör-
tüsünün gelişimi ile beraber su birikintileri oluşmaktadır. Mevcut bitki varlığı nedeni ile de bu alanlarda 
sivrisinek kontrolü oldukça zor olmaktadır. Özellikle etrafında yerleşim olan bölgelerdeki bu şekilde üreme 
oluşması ile vatandaşlarımızdan çok fazla ihbar gelmektedir.

2) Yağmur Suyu Kanalları: Özellikle geçmişte yapılmış olan kapalı yağmur suyu kanalları zamanla içlerine 
malzeme birikimi ile beraber doğal akımı bozulan ve su tutan önemli sivrisinek üreme alanları haline gel-
mektedir. Ayrıca bu alanlarda yapılmak zorunda kalınan uçkun mücadelesi iş güvenliği açısından bizleri 
zora sokmaktadır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen bu alanların temizliklerinin yapılarak su akışının sağ-
lanması mücadelemizin başarısı için önemlidir.

3) Arıtma Tesisleri: Arıtma tesislerinden çıkan aktif çamurlar karasinek ile mücadele çalışmalarında çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Belli bölgelere dökülen bu çamurlar ciddi miktarlarda karasinek üretme potan-
siyeline sahiptirler. Eğer dökme işlemi olan bir bölge var ise bu durum vektörle mücadele birimi ile mutlaka 
paylaşılmalıdır. Dökülen çamurlarla ilgili yapılması gereken işlemler ilgili birimimiz tarafından sizler ile pay-
laşılacak ve gerekli ilaçlama çalışmaları başlatılacaktır.
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4) Fosseptik Çektirme Listelerinin Detaylı Tutulması ve Paylaşılması: Özellikle turizm faaliyetlerinin yoğun 
olduğu ve altyapının olmadığı mahallelerimizde fosseptik çukurlarının hızlı dolması nedeni ile fosseptik 
çektirme işlemi sık sık yaptırılmaktadır. Bu işlem sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan fosseptiklerde 
ilacın etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Çektirme işleminin yapıldığı yerlerin işlem sonrası ilaçlanması 
ve kontrolü mücadelemizin başarısı için çok önemlidir. Malumunuz üzere yapılan her çektirme bölgeye en 
yakın arıtma tesislerine getirilmekte ve burada “MUSKİ Tesisler Dairesi Vidanjör Kabul Fişi” isimli evrak ile 
kayıt altına alınmaktadır. Alınan bu kayıtlarda çektirilen yer bilgisinin detaylı bir şekilde yazılarak haftalık 
olarak ekiplerimiz ile paylaşılması gerekmektedir.

5) Fosseptik Çekme Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler: Düzenli olarak çektirildiğini tespit ettiğimiz fos-
septiklerde sivrisinek kontrolünü sağlayabilmek adına farklı tipte ürünler kullanmaktayız. Bu ürünler fos-
septik içerine ip ile bağlanarak bırakılmaktadır. Çekme işlemini yapan personellerin çekme işlemi öncesin-
de bu ip ile ilacı dışarıya çıkardıktan sonra çekme işlemini yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde makine 
içerideki ilacı çekerek ipten koparmaktadır. Oldukça maliyetli olan bu ürüne zarar gelmemesi için dikkat 
edilmesi önemlidir.

6) Okuma Sırasında Karşılaşılan Üreme Noktaları: MUSKİ tarafından yapılan sayaç okuma işlemleri sırsın-
da özellikle sayaçların olduğu bölgelerde karşılaşılan su kaçaklarının ve birikintilerinin vektörle mücadele 
ekipleri ile paylaşılması ekiplerimizin fark etmesinin çok zor olduğu bu alanların gözden kaçmamasına ve 
sivrisinek oluşturmasına engel olacaktır.

7) Parsel Tıkanmaları: Kanalizasyon sistemi üzerinde yaşanan parsel tıkanmalarına müdahalede bulunan 
ekiplerin bu bilgileri vektörle mücadele birimleri ile paylaşmaları bizler için çok önemlidir. Çünkü yaşanan 
tıkanmalar sonrasında biriken sularda bizler için ciddi problemler oluşturmaktadır. Bu alanlarda yaşanan 
problemler ekipler ya da problem yaşayan vatandaş tarafından bize iletilmediği sürece ekiplerimiz tarafın-
dan görülmesi de oldukça zordur.

8) Su Patlakları: Yaşanan bir su patlağı ekipler tarafından müdahale edinceye kadar geçen sürede bölgede su 
birikintisi oluşturabilmektedir. Bu alanların vektörle mücadele birimleri ile paylaşılması durumunda ekip-
lerimiz bu alanları hızlı bir şekilde kontrol edecek böylece sivrisinek üremelerinin önüne geçilmiş olacaktır.

9) Parsel (Muayene Bacası) Gibi Kullanılan Fosseptikler: Kanalizasyon sistemi olmasına rağmen iptal edil-
meyerek direk fosseptiklerden kanalizasyon sistemine yapılan bağlantılar sivrisinek mücadelesinde ciddi 
sorunlar çıkarmaktadır. Bu alanlarda belli bir seviyeye gelinceye kadar kanalizasyon sistemine akmayan 
durgun sular uygun üreme alanları oluşturmaktadır. Bu şekilde kullanılan fosseptiklerin iptal edilerek kana-
lizasyon bağlantılarının direk yapılması gerekmektedir. Birimlerimiz tarafından tespit edilen bu noktaların 
MUSKİ ekiplerince takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması vektörle mücadele çalışmaları için önem 
arz etmektedir.

10) İptal Edilmesi Gereken Kullanılmayan Fosseptikler: Kanalizasyon sistemi olan bazı bölgelerde kanalizas-
yon öncesi kullanılan fosseptikler atıl bir şekilde durmaktadır. Kullanılmayan bu fosseptikler gerek taban 
suyu nedeni ile gerekse yağmur suyu nedeni ile içlerine su almakta ve sivrisinekler için uygun üreme or-
tamları oluşturmaktadır. Birimimiz tarafından tespit edilen bu noktaların MUSKİ ekiplerince takip edilmesi 
ve gerekli işlemlerin yapılması vektörle mücadele çalışmaları için önem arz etmektedir.

11) Açılmayan Parsel Kapakları: Kanalizasyon sistemi içerisinde yürüttüğümüz hamamböceği ve fare müca-
delesinin daha etkili olabilmesi bizlerin her parseli açarak tek tek ilaçlayabilmemiz durumunda gerçekle-
şecektir. Bazı parsel kapakları bizler tarafından açılabilirken bazı kapaklar farklı kilit mekanizmaları ya da 
sıkışması nedeniyle açılamamaktadır. Bu alanlarda gerekli iş birliği bizler için çok önemlidir.

12) Tespit Edilen Haşere Varlığının Bildirilmesi: MUSKİ bünyesinde çalışan personellerin çalışma alanlarında 
herhangi bir vektör (sivrisinek, karasinek, fare, hamamböceği) varlığını gözlemlemesi durumunda vektörle 
mücadele ekiplerine bildirmesi bizler için çok önemlidir. Yapılan her bildirim söz konusu vektörlerin daha 
da çoğalmadan kontrol altına alınmasını böylece hem ilaç ve işçilik maliyeti hem de vatandaş memnuniyeti 
adına dolayısı ile kurumumuz adına çok büyük bir kazanım olacaktır. 
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3.4 Kültürel Mücadele Çalışmalarımız

Kültürel mücadele çalışmalarının dayandığı ana prensip vatandaşlarımızın bilgilendirilerek fiziksel mücadele ça-
lışmalarına yardımcı olmaları ve yeni üreme alanı oluşturmamaları gerçeğine dayanır. Üreme alanlarının tespiti 
sonucu ortaya çıkan tablo bu gerçeği net bir şekilde yansıtmakta ve mücadelenin çok etkin bir şekilde yapılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

3.4.1 Personel Eğitimleri

Vektörle mücadelede görev alan teknik personellerimizin T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 3’üncü bölüm 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olma 
ve Mesul Müdürlük eğitimlerini almış olma zorunlulukları vardır. Biyosidal ürün uygulayıcılarımızın ise aynı yönet-
meliğin yine 3’üncü bölüm 10 uncu maddesinde belirtilen nitelik ve Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Sertifikası’na sahip 
olma zorunlulukları bulunmaktadır (Şekil 5).

İyi bir kültürel mücadelenin başlangıcı öncelikli olarak işi üstlenecek ve yürütecek olan personellerin donanımlı ve 
deneyimli hale getirilmesidir. Bu nedenle hem teknik personellerimiz hem de ürün uygulayıcılarımız, yaptığımız işi 
ve mahiyetini anlayabilecekleri aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri bir dizi teknik ve pratik eğitim almış-
lardır. Personel eğitimleri, teknik personel eğitimleri ve biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri olarak iki başlık altında 
değerlendirilerek oluşturulmuştur. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimleri ile hem kendileri hem de 
çevreleri için daha güvenilir bir süreç oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
ve ekibi tarafından bölgelere çeşitli zamanlarda ziyaretler planlanarak personellerimizin dilek, şikâyet ve görüşleri 
alınmakta; böylelikle personellerimizin motivasyonları üst seviyede tutulmaya çalışılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 5: Toplu olarak düzenlenmiş “Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Eğitimi”
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Şekil 6: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bölge ziyareti

3.4.1.1 Teknik Personel Eğitimleri

1) Haşere Mücadelesi: Sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere halk sağlığı alanında önemli sayılan haşere-
lerin biyolojileri ve mücadele yöntemleri.

2) Larvasit Seçimi ve Uygulama Stratejileri: Habitat ve üreme durumlarına bağlı olarak larvasit aktiflerinin ve 
formülasyonlarının seçimi, uygulama stratejileri.

3) IGR Aktifleri ve Uygulama Yöntemleri (Pyriproxyfen ve Diflubenzuron): Etki mekanizmaları, bilimsel çalış-
ma örnekleri ve belediyemizce alınan ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı etiketlerine göre çeşitli üreme alanla-
rında kullanılacak miktarlarının ayarlanması.

4) Spinosad ve Uygulama Yöntemleri: Etki mekanizması, bilimsel çalışma örnekleri ve belediyemizce alınan 
ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı etiketlerine göre çeşitli üreme alanlarında kullanılacak miktarlarının ayarlan-
ması.

5) BTI ve Uygulama Yöntemleri: Etki mekanizması, bilimsel çalışma örnekleri ve belediyemizce alınan ürün-
lerin T.C. Sağlık Bakanlığı etiketlerine göre çeşitli üreme alanlarında kullanılacak miktarlarının ayarlanması.

6) Kışlak Mücadelesi: Diyapoz ve tayini yapılan türlerin kışlama stratejileri.

7) Uçkun ve Rezidüel Biyosidal Ürünler: Aktifler, etki mekanizmaları, formülasyonları ve uygulama yöntem-
leri.

8) Vektör Kaynaklı Hastalıklar: Türkiye’de gözlenen vektör kaynaklı enfeksiyöz patojenler, patojenlerin bulaş-
ma yolları, gözlenen semptomlar, Dünya ve Türkiye’deki istatistiksel durumları.

9) Kan Emen Diğer Canlılar: Görülen semptomlar, sivrisinek semptomları ile farklılıkları.

3.4.1.2 Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri

1) Haşere Mücadelesi: Sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere halk sağlığı alanında önemli sayılan haşere-
lerin biyolojileri ve mücadele yöntemleri.

2) Biyosidal Ürünlerin Kullanımları: Habitatlara göre biyosidal ürün seçimi, miktarlarının ayarlanması ve uy-
gulama yöntemleri.

3) Cihaz ve Ekipmanların Kullanımları: Daha etkili ve doğru ilaçlama yöntemleri için cihaz ve ekipmanların 
kullanımları.
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3.4.1.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yıl boyunca tüm personellerimize, iş kazalarını azaltmak ve iş güvenliği bilincini aşılamak adına, Çalışanların İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek 
eğitim sertifikaları düzenlenmiştir. Bu eğitimler her bölge biriminde düzenlenmiş ve yıl boyunca sahadaki bilgilen-
dirme eğitimleriyle de desteklenmiştir. Ayrıca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
TMKTDGM-01) 15’inci madde (f) ve (l) bentlerine istinaden tüm personellerimize Genel ADR Farkındalık Eğitimi, 
Genel Yangın Eğitimi ve Kullanılan Tehlikeli Maddelerin GBF’lerinin (Güvenlik Bilgi Formu) İrdelenmesi, Kullanılan 
Tehlikeli Maddelerin Tehlikeleri ve Bu Tehlikelerden Korunma Önlemleri, Kullanılan Tehlikeli Maddelerle Yaşanan 
Kazalarda (Sızıntı, Döküntü, Yangın vb.) Neler Yapılması Gerektiği, Kullanılan Tehlikeli Maddelerin Depolama ve 
İstifleme Kuralları, Yazılı Talimatların ve Taşıma Evraklarının Nasıl Olması Gerektiği eğitimleri verilmiştir.

Bunların yanı sıra 6 bölge birimimizdeki sorumlu yöneticiler tarafından işin yoğunluğuna bağlı olarak işi aksat-
mayacak şekilde en az haftada bir gün kısa bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve “İş Başı Konuşmaları” 
yapılmaktadır. İş Başı Konuşmaları işin risklerinin ve olabilecek tüm olumsuzlukların sesli olarak düşünüldüğü, ka-
tılımcıların tümünün fikrinin alındığı ve olumsuzluklara karşı çözümlerin üretildiği toplantılardır. Bu toplantılardaki 
ana amaç işgücü kaybını önleyerek daha verimli ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktır.

Tehlikeli durumların irdelenmesi ve önlenmesi adına aşağıda belirtilen talimatnameler hazırlanarak sürekli göz 
önünde olacak şekilde bölge birimlerimizdeki panolara asılmıştır. Hazırlanan talimatnameler:

1) Araç Kullanma Talimatı

2) El Tipi Termal Sisleme Kullanma Talimatı

3) El Tipi Termal Sisleme Bakım Talimatı

4) İlaçlama Talimatı

5) Köpeklerden Korunma Talimatı

6) ULV Cihazı Kullanım Talimatı

7) Yangın Talimatı

3.4.2 Bilgilendirme Çalışmaları

Biliyoruz ki vektör ile mücadele işi sadece konuya vakıf yerel sorumluların üstlenerek altından kalkabileceği bir iş 
değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızı en özet ve en yararlı şekilde bilgilendirerek mücadelemizde bize destek ve-
ren birer ekip üyesi yapma amacındayız. Bunun için bilgilendirme akışı (Şekil 7) hazırlayarak plan dahilinde çeşitli 
etkinliklerle vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Yapılan bu bilgilendirme çalışmalarını vatandaş bilgilendirme formu 
(Şekil 8) ile imza altına alarak veri tabanı oluşturduk (Şekil 9).

1) Teknik kadro tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları: Mücadelenin en başarılı şekli hem yeni nesli 
eğiten öğretmenlerimizin hem de yeni neslin eğitilerek onlardan sonra gelecek nesillerin de bilgilenmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği kurularak ilkokullarda hem fen bilgi-
si öğretmenlerine hem de ilkokul 5’inci sınıf öğrencilerine sivrisinek ve karasinek biyolojisi ile mücadele 
yöntemlerini anlatan daha teknik sunumlar yapılmıştır (Şekil 10). Bugüne kadar toplam 210 okulda 317 
sunum ile 16618 öğrenciye ve 11 sunum ile 285 fen bilgisi öğretmenine bilgilendirme yapılmıştır. Aynı 
zamanda mücadelemizde bize destek olmaları amacıyla turizm birliklerinde ve mahalle kahvelerinde de 
teknik sunumlar yapılmıştır (Şekil 11). Ayrıca tüm muhtarlarımız tek tek gezilerek bilgilendirme çalışmaları 
yapılmıştır.

2) Personel tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları: Personellerimiz tek tek haneleri ve kahveleri do-
laşarak çeşitli broşürler, afiş ve posterler ile vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir (Şekil 12, 13, 14, 15, 16).

3) Sosyal medya aracılığıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları: Vatandaşlarımızın vektör mücadelesi hakkın-
da gerekli tüm bilgilere ulaşabildikleri, bizleri ve çalışmalarımızı anlatan her geçen gün büyütmeyi ve bir 
başvuru kaynağı haline getirmeyi planladığımız bir internet sitesi kurduk (Şekil 17). Hem bu internet site-
sinde hem de belediyemizin tüm sosyal medya araçlarında yapılmakta olan mücadeleyi anlatan haberler, 
broşürler, afiş ve videolar gibi hazırlamış olduğumuz tüm basılı ve görsel araçları yayınlamaktayız. Ayrıca 
ilimizde düzenlenen tüm fuarlara katılım sağlayarak stantlar kurulmakta ve hazırlanmış olan basılı ve görsel 
araçlar ile vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir (Şekil 18).
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Şekil 7: Bilgilendirme akış şeması
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Şekil 8: Vatandaş bilgilendirme formu

 

Şekil 9: Bilgilendirme çalışmalarına ait veri tabanı
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Şekil 10: Okullarda düzenlenen sunumlar: a) Fen bilgisi öğretmenleri eğitimi, b) İlkokul 5’inci sınıf öğrencileri 
eğitimi

a)

b)
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Şekil 12: Broşür ile vatandaş bilgilendirmesi

Şekil 11: Turizm birliklerindeki (a) ve mahalle kahvelerindeki (b) sunumlar

a)

b)
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Şekil 12: Broşür ile vatandaş bilgilendirmesi

Şekil 13: Kahvelerde vatandaş bilgilendirmesi
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Şekil 14: Meydanlarda broşür ile vatandaş bilgilendirmesi

Şekil 15: Poster asma çalışmaları
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Şekil 16: Afiş asma çalışmaları

Şekil 17: Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele internet sitesi
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Şekil 18: Fuarlardaki bilgilendirme çalışmaları

3.4.3 Basılı ve Görsel Araçlar

Tüm bilgilendirme çalışmalarımızı desteklemek ve yardımcı özet unsur olması adına çalışma yapılacak alana özel 
8 adet broşür, 3 adet afiş, 2 adet poster ve 2 adet kontrol kartı (Şekil 32) tasarlanmış ve bu araçlar vatandaş bilgi-
lendirme çalışmalarında sürekli olarak kullanılmıştır.

Şekil 19, 20, 21 ve 22’de genel bilgiden daha detaylı bilgiye ulaşacak şekilde sivrisinek ve karasinek biyolojisi, 
üremesi, mücadele yöntemleri ve vatandaşın bize nasıl destek verebileceği konularını anlatan broşürler; Şekil 
23’de fiziksel durumu düzgün olmayan fosseptikler için tadilat yöntemlerini anlatan fosseptik broşürü; Şekil 24’te 
evlerimizde veya hemen çevremizde sıkça karşılaşılan ve çokça şikâyet konusu haline gelen diğer sineklerin sivri-
sineklerden farkını ortaya koyan, aynı zamanda vektörle mücadele kapsamında bu sinekler ile mücadele etmedi-
ğimizi vatandaşlarımıza anlatan broşür; Şekil 25’te hayvan damlarında sıklıkla üreyen sineklerle nasıl mücadele 
edilebileceği hakkında bilgi veren broşür; Şekil 26’te sürekli şikâyet konularından biri olan ve vatandaşlarımızın 
mücadelesinde bize destek olması gerektiği pire hakkında bilgi veren, aynı zamanda neler yapmaları gerektiğini 
anlatan broşür; Şekil 27 ve 28’de sivrisinek ve karasinek konularında çocuklarımızı eğitmek amacıyla karikatürize 
posterler; Şekil 29, 30 ve 31’de vatandaşlarımızın sürekli olarak görebileceği kahveler ve muhtarlıklar gibi çeşitli 
yerlere asılmak amacıyla sivrisinek ve karasinek konularını anlatan afişler tasarlanarak bilgilendirme çalışmaları 
kapsamında kullanılmıştır.

Ayrıca sivrisinek ve karasinek biyolojisi ile mücadelesini anlatan videolar hazırlanmıştır. Hazırlanan videoların, 
büyükşehir belediyemize ait şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüslerinde, katıldığımız fuarlarda ve belediyemiz 
internet sitesinde gösterimleri yapılmaktadır.
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Şekil 19: Sivrisinek ve karasinek genel bilgilendirme broşürü
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Şekil 23: Fosseptikler broşürü
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Şekil 27: Sivrisinekler posteri



35

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 28: Karasinekler posteri
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Şekil 29: Karasinekler ve sivrisinekler üreme alanları afişi
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Şekil 30: Karasinek ile mücadele afişi
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Şekil 31: Sivrisinek ile mücadelesi afişi
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3.5 Fiziksel Mücadele Çalışmalarımız

Fiziksel mücadele çalışmalarındaki temel amacımız hem biyosidal ürün kullanım miktarını azaltarak daha ekono-
mik bir mücadele yürütmek ve çevreye verilebilecek zararı en aza indirgemek hem de insan faktörüyle veya doğal 
süreçte oluşmuş ya da oluşabilecek üreme alanlarını ıslah ederek EVM’ye daha işler bir yapı kazandırmaktır.

İnsan faktörü ile oluşmuş üreme alanları Bölüm 3.2’de bahsedilen haritalandırma çalışmaları sonucunda kesin 
olarak belirlenerek haneler, işletmeler ve kamu kuruluşları şeklinde üç alt başlıkta toplanmıştır.

Haneler ve işletmeler için fiziksel mücadele süreci bilgilendirme, sorunun kaynağı ve çözüm önerileri, bilgilendir-
menin imza ile kayıt altına alınması ve çözümün sağlanmadığı yerlerde yasal işlemlerin yapılması olarak dört aşa-
madan oluşmaktadır. Birinci maddenin uygulanması adına üreme alanlarını gösterir broşürler ve kontrol kartları 
(Şekil 32) kullanılarak personel odaklı yoğun bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.  Sonrasında ikinci madde için 
tespit formları (Şekil 33) ile vatandaşlarımızın üzerine düşen görevleri ve neler yapmaları gerektiği aktarılmıştır. 
Bilgilendirilen vatandaşlarımız, vatandaş bilgilendirme formları (Şekil 8) ile kayıt altına alınarak üçüncü aşama 
tamamlanmıştır. Sürekli uyarılar sonrası fiziki altyapı sorunlarını gidermeyen hane ve işletmeler için Bölüm 3.3’te 
bahsedilen zabıta ve hıfzıssıhha tutanakları ile yaptırım süreci başlatılmıştır.

Kamu kuruluşları için valilik kanalı ile hıfzıssıhha kurul kararı gönderilerek kendi fosseptiklerinin fiziksel düzeltme-
leri yaptırılmıştır (Şekil 34).

Siteler, haneler ile işletmelere ait arıtma ve fosseptik gibi sivrisinek üreme alanlarının kapak tadilatları (Şekil 35), 
aynı zamanda hayvan damlarında karsinek üreme alanlarının temizleme ve dışkıların üzerini örtme çalışmaları 
(Şekil 36) sürekli olarak yaptırtılmaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde tadilatları yaptıracak durumu olmayan ve ilgilenecek kişilerin bulun-
madığı yerlerde ekiplerimiz tarafından fosseptik kapakları sivrisinek girişini engelleyecek şekilde betonlanmış ve 
kontrollerin yapılabilmesi için en az 120’lik boru konulmuştur. Fosseptik havalandırmalarına sivrisinek girişini en-
gelleyecek şekilde sivrisinek teli konularak fiziki altyapı işlemleri tamamlanmıştır (Şekil 37, 38).

Dere ve köprü altlarında temizlik ve ıslah çalışmaları yapılarak sivrisinek üreme alanlarının oluşması engellenmiş-
tir. Bu ıslah çalışmaları hem kendi ekiplerimiz tarafından hem de belediyemizin diğer birimleri tarafından yapıl-
maktadır (Şekil 39).

Atık lastikler hem kendi ekiplerimiz hem de mümkün olduğunca ilçe belediyeler aracılığı ile her yıl belirli alanla-
ra toplanarak (Şekil 40) sivrisinek üreme alanlarının oluşması engellenmektedir. Nakil firmaları ile koordinasyon 
sağlanarak bu lastiklerin toplanma bölgelerinde uzun süre bekleyerek problem oluşturmasının önüne geçilmiş ve 
bertaraf tesislerinde imha edilmesi sağlanmıştır. Toplanması adına zorluk çıkaran hane ve işletmelerde ise bu las-
tiklerin kapalı alanlara alınması ya da içlerine su dolmasını engelleyecek şekilde önlemlerin alınması sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Periyodik larvasit uygulamaları sırasında ekiplerimiz içlerine su dolarak sivrisinek üremesine sebep olabilecek her 
türlü materyali su var ise içlerini boşaltmak ve ters çevirerek oldukları yere bırakmak suretiyle kap-kacak çalışma-
ları da yapmaktadırlar (Şekil 41).

İlimizde yoğun tarım yapılması nedeniyle oldukça fazla drenaj ve sulama kanalı mevcuttur. Bu kanalların tıkanarak 
sivrisinek üremesine sebep olmaması için hem ekiplerimiz hem de büyükşehir belediyemizin diğer birimleri tara-
fından düzenli olarak temizleme çalışmaları yapılmaktadır (Şekil 42).

Bina altlarında taban suyu bulunan yerler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilerek, suyun pompalar 
aracılığı ile yağmur mazgallarına boşaltılması sağlanmıştır (Şekil 43).

Hesap verilebilirlik ve takibi kolaylaştırmak için, yapılan fiziksel çalışmalardaki adres, üreme alanı türü, yapılan 
çalışma ve koordinat bilgilerini kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturduk (Şekil 44). Aynı zamanda alınan koor-
dinatlar sayesinde uygulama yapılan alanları harita üzerinden daha rahat takip edebilmekteyiz (Şekil 45).
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Şekil 32: Haneler (a) ve işletmeler (b) için üreme alanlarını gösterir kontrol kartları

a)

b)
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Şekil 33: Haneler ve işletmeler için hazırlanmış tespit formları
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Şekil 34: Fosseptik tadilatları: önce (a), sonra (b)

 
 Şekil 35: Site arıtmalarındaki kapak düzeltme çalışmaları: önce (a), sonra (b)

a)

a)

b)

b)
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Şekil 36: Hayvan damlarında dışkı örtme çalışmaları

Şekil 37: Ekiplerimiz tarafından yapılan fosseptik tadilatları
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Şekil 38: Fosseptik havalandırmalarında sivrisinek teli uygulaması

Şekil 39: Dere ve köprü altlarında temizlik ve ıslah çalışmaları
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Şekil 40: Atık lastik toplama çalışmaları

Şekil 41: Kap-kacak çalışmaları
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x

Şekil 42: Drenaj ve sulama kanalı açma çalışmaları

Şekil 43: Taban suyu çektirme çalışmaları
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Şekil 44: Fiziksel mücadele çalışmalarına ait veri tabanı

Şekil 45: Fiziksel mücadele çalışma alanlarını gösterir harita
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3.6 Biyolojik Mücadele Çalışmalarımız

Biyosidal ürün kullanımını düşürerek insektisitlerin çevre üzerindeki yükünü ve ekonomik anlamda maliyeti azalt-
mak aynı zamanda periyodik larvasit uygulaması gerektiren alanlardaki iş gücünü düşürmek temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde belirli alanlarda biyo-
lojik mücadele çalışmalarına başladık. Dünya çapında sivrisinek ile biyolojik mücadelede yaygın olarak kullanılan 
sivrisinek balıklarının [Gambusia affinis (S. F. Baird & Girard, 1853)] il sınırlarımızdaki çeşitli sulak alanlarda bol 
bulunmasından dolayı bu balıklar ile mücadelelerimizi yürüttük. Öncelikli olarak sivrisinek balıklarını bulundukları 
su ortamlarından topladık (Şekil 46). Atıl durumdaki yüzme ve süs havuzları, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü 
bölgelerde sulama havuzları, kuyular ve sarnıçlar gibi balıkların yayılamayacağı kapalı su alanlarında çalışmalar 
planlayarak uygulamalarımızı gerçekleştirdik (Şekil 47). Hesap verilebilirlik ve takibi kolaylaştırmak için, yapılan bu 
çalışmalardaki adres, koordinat ve balığın atıldığı habitat bilgilerini kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturduk 
(Şekil 48). Aynı zamanda alınan koordinatlar sayesinde uygulama yapılan alanları harita üzerinden daha rahat 
takip edilebilir bir hale getirdik (Şekil 49).

Vektörler açısından doğal düşman sayılan yılan, akrep, örümcek, kurbağa ve ayrıca arı gibi sıkça şikâyet konusu 
olabilen canlılar ile mücadele yapmadığımızı sürekli olarak vatandaşlarımıza aktarmaktayız.
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Şekil 46: Sivrisinek balıklarını toplama çalışmaları

Şekil 47: Sivrisinek balığı aşılama çalışmaları
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Şekil 48: Sivrisinek balığı uygulamalarına ait veri tabanı

Şekil 49: Sivrisinek balığı uygulanan yerleri gösterir harita
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3.7 Biyosidal Ürün Uygulamalarımız

EVM hizmetleri kapsamında son tercih ettiğimiz yöntem biyosidal ürün uygulamalarıdır. Amacımız diğer mücadele 
yöntemleri ile kontrol altına alamadığımız alanlardaki üremeyi azaltmaktır. Başarı odaklı kimyasal mücadele için 
olmazsa olmaz üç kriter bulunmaktadır: donanımlı ve deneyimli personel (1), doğru ve etkili biyosidal ürün (2), 
doğru ve bakımlı ekipman (3).

Tüm EVM hizmetinin temelini personel oluşturmaktadır. Yapılacak her bir hizmetin doğru yürüyebilmesi, konusu-
na hâkim bilgili personel tarafından sağlanmaktadır. Bu amaçla tüm personellerimizi Bölüm 3.4.1’de bahsedildiği 
gibi verdiğimiz eğitimlerle donanımlı ve deneyimli hale getirdik. Bütün EVM hizmetlerimizi mesul müdür sertifi-
kasına sahip 6 teknik personel, biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip 213 personel ve 8 büro personeli ile 
yürütmekteyiz.

Biyosidal ürün uygulamalarımızda, öncelikli olarak sorunu kaynağında çözme politikası ile hareket etmekteyiz. 
Bu amaçla larvasit uygulamalarını daha yoğun yapmakta, uçkun (ergin) ve rezidüel (kalıcı) mücadeleyi ise larva 
mücadelesini destekler nitelikte uygulamaktayız.

Biyosidal ürün aktiflerinin ve formülasyonlarının seçiminde, aldığımız üniversite teknik desteği doğrultusunda 
(Bölüm 3.1.1), larvasitlerin üreme alanları çeşidine özel olmasını, adultisitlerin ise etkili ve daha çevreci olmasını 
öncelikli kriter olarak almaktayız.

Tüm larvasit uygulamalarımızda pyriproxyfen ve diflubenzuron aktifine sahip üç IGR ürünü, spinosad aktifine sahip 
iki bakteri kökenli ürün, BTI aktifine sahip bir biyolojik ürün ve ayrıca suyun yüzey gerilimini düşüren silikon bazlı fi-
ziksel etkili ürün kullanmaktayız. Uygulamalar sırasında tüm bu ürünlerin üreme alanı çeşidine, larva dönemlerine 
ve hatta pupa varlığına göre seçilmesine, miktarlarının ayarlanmasına ve doğru uygulamaların yapılmasına titiz-
likle dikkat etmekteyiz. ÖÇK alanlarında kesinlikle biyolojik larvasit (Şekil 50), sivrisinek larva I, II, III dönemlerinin 
bulunduğu ve kontrollerinin hızla yapılabileceği kadar yakın olan üreme alanlarında IGR aktif maddeli larvasitler 
(Şekil 51), sivrisinek larva IV döneminin yoğunlukta olduğu alanlar ile gelgitler veya fosseptik çektirme gibi su de-
ğişkenliğinin çok fazla olduğu üreme alanlarında ya da kontrollerinin hızla yapılamayacağı kadar uzak olan üreme 
alanlarında hızlı etki gösteren ve yavaş salınımlı bakteri kökenli granül ya da briket formülasyonlu larvasitler (Şekil 
52), yine sivrisinek larva IV ve pupa döneminin yoğunlukta olduğu üreme alanları için ise öncelikli olarak fiziksel 
etkili ürün (Şekil 53) kullanmaktayız.

Sivrisinek larva mücadelesini tamamlayıcı olarak ergin (uçkun) ve diğer haşere tipleri için rezidüel (kalıcı) mücade-
le yöntemlerini de kullanmaktayız. Uçkun mücadelesinde permethrin aktif maddeli biyosidal ürünü hem akşam-
ları ULV (Ultra Low Volume) yöntemi ile (Şekil 54) hem de Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik madde 21 gereği kanalizasyon sistemleri veya fosseptikler gibi benzer kapalı alanlarda sıcak sisleme 
yöntemi ile (Şekil 55) uygulamaktayız. Rezidüel mücadele kapsamında alpha-cypermethrin aktif maddeli biyosidal 
ürünü mistblower cihazı ile geniş yeşillik alanlarda sivrisinek uçkun (Şekil 56) veya vahşi çöp depolama alanla-
rında karsinek uçkun (Şekil 57) için uygulamalarını yapmaktayız. Ayrıca sırt pülverizatörleri ile pire, kene veya 
hamamböceği gibi yürüyen haşereler için de rezidüel mücadele (Şekil 58) uygulamaktayız. Yine şehir içi alanlarda 
thiamethoxam aktif maddeli karasinek yemlerini de kullanmaktayız (Şekil 59).

Muğla genelinde 57 çift kabin araç, 11 mistblower cihazı, 39 ULV cihazı, 68 el tipi sisleme cihazı, 3 tekerlekli sis-
leme cihazı, 159 sırt pülverizatörü ve 2 sırt ULV’si ile biyosidal ürün uygulamalarımızı yürütmekteyiz (Şekil 60).

Biyosidal ürün uygulamalarında en önemli etkenlerden biri de doğru ve bakımlı cihazlardır. Yapılacak mücadele 
tipine uygun seçilmeyen veya gerekli bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı cihazlar başta fazla/az bi-
yosidal ürün kullanımı, ciddi yaralanmalar, ekonomik kayıplar ve iş gücü kayıpları gibi birçok olumsuzluğa neden 
olurlar. Bu doğrultuda her bölgede iki personelimizi yetiştirerek hem cihazlara ait haftalık ve aylık bakım-onarım-
larını hem de takibinin yapılmasını sağlamaktayız. Her bir cihaz için oluşturulmuş bakım-onarım formları (Şekil 
61, 62, 63) ile yapılan tüm işlemleri kayıt altına almaktayız. Ayrıca tüm cihazların yılda bir sefer yetkili servislerde 
kalibrasyonlarını yaptırmaktayız.
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Şekil 50: ÖÇK alanı BTI uygulaması

Şekil 51: IGR aktifli larvasit ile fosseptik uygulaması
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Şekil 52: Bakteri kökenli ve briket formülasyonlu larvasit ile fosseptik uygulaması

Şekil 53: Fiziksel etkili ürün uygulaması
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Şekil 54: ULV yöntemli sivrisinek uçkun mücadelesi

Şekil 55: Fosseptiklerde sıcak sisleme yöntemli sivrisinek uçkun mücadelesi
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Şekil 56: Geniş yeşillik alanlarda mistblower ile sivrisinek uçkun mücadelesi

Şekil 57: Vahşi çöp depolama alanlarında mistblower ile karasinek uçkun mücadelesi
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Şekil 58: Pire uygulaması
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Şekil 59: Şehir içi karasinek uygulaması

Şekil 60: Topluca çekilmiş ekip fotoğrafı
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Şekil 61: ULV cihazları bakım onarım formları: haftalık (a), aylık (b)

a)

b)
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Şekil 62: Mistblower cihazları bakım onarım formları: haftalık (a), aylık (b)

a)

b)
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Şekil 63: Sisleme cihazları bakım onarım formu
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3.8 Kayıt ve Raporlama

Baştan sona yapılan her mücadelenin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülebilmesi için takibinin yapılması, 
kayıt altına alınması ve gerekli istatistiksel raporlamaların yapılması bizce en önemli gerekliliktir. Bu disiplinin 
oluşturulmadığı her çalışma eninde sonunda durağanlaşır ve heyecanını yitirir. Bu amaçla güçlü bir kayıt ve takip 
sistemi oluşturduk. Sistem, ofis personelleri tarafından biyosidal ürün uygulayıcılarımızın gün sonunda doldur-
dukları ürün kullanım formlarındaki bilgilerin girildiği kayıt sayfaları, biyosidal ürün uygulama işlem formu sayfası 
ve bölgeler ile şube müdürlüğünün ayrı ayrı takipleri yaptıkları sayfalar olarak üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu 
sistem ile biyosidal rapor kayıtlarını, biyosidal ürün kullanım miktarlarını, ihbar kayıtlarını, yakıt kullanımlarını, 
kullanılan malzeme ve ekipmanların kayıtları ile personel kayıtlarını en ince ayrıntısına kadar takip edebilmekteyiz 
(Şekil 64). Bu sistemin yanı sıra yaptığımız fiziksel ve biyolojik mücadelelerimizin her bir aşamasını, aynı zamanda 
bilgilendirme çalışmaları ile haftalık saha kontrollerini kayıt altına alarak raporlamalarını gerçekleştirmekteyiz.

Şekil 64: Kayıt ve takip sisteminin ana ve alt başlıkları
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3.8.1 Biyosidal Ürünler ile Kullanım Miktarlarının Kayıt Altına Alınması, Raporlanması ve Depo Kontrolleri

Bu kısım genel anlamda biyosidal ürün miktarlarının ve uygulamalarının görülebilmesi için Muğla ana deponun, 
bölge birimleri deposunun ve birimlerdeki ekiplere ait depoların oluşturulduğu aynı zamanda kullanılan biyosidal 
ürünler ile ilgili her türlü kaydın girilerek raporlamalarının alındığı yerdir.

İhale kapsamında alınan biyosidal ürünlerin ve miktarlarının sisteme girişleri yapılarak ana depo belirlenmektedir 
(Şekil 65). Aynı kayıt ekranından bölgelere gidecek olan biyosidal ürün miktarlarının çıkışları da yapılarak genel 
anlamda ilaçların total takibi gerçekleştirilmektedir.

Ana depodan bölgelere gönderilen ilaçların bölgelerde de girişleri yapılarak bölge depoları (Şekil 66), aynı za-
manda bölgelerdeki ekiplere dağıtılan ilaçların da girişleri yapılarak ekip depoları (Şekil 67) oluşturulmaktadır. 
Bu şekilde ana depo – bölge depo ve bölge depo – ekip depolarının karşılaştırması yapılarak geriye dönük veri 
doğrulaması sağlanmakta ve iki aşamalı depo takibi yapılabilmektedir. Tüm bu depo sistemi ekiplerin kullanım 
miktarlarının girilmesiyle beraber otomatik olarak güncellenmektedir.

Sistemin en önemli kısmı ekip depolarının oluşturulmasıdır. Çünkü biyosidal ürün uygulayıcılarımız tarafından 
ölçülü kapların ve terazilerin kullanımı ile disipline edilmeye çalışılan ürün kullanım miktarlarının verisini bize ver-
mektedir. Bu sayede ekiplerin saha uygulamaları dijital ortamdan da kontrol altında tutulmaktadır. Oluşturulmuş 
bu disiplin gereği ekiplerin kendi depolarındaki stok miktarlarını ayarlayabilmeleri için gün sonu verdikleri ürün 
kullanım miktarlarını doğru yapma zorunlulukları oluşmaktadır. Ay içerisinde belirsiz zamanlarda yapılan depo 
kontrolleri ile uygulayıcılar tarafından tüm bu sürecin muntazaman yürütülmesi sağlanmaktadır.

Ekiplerin günlük sahada dolaştığı alanlar ile biyosidal ürün kullanım miktarlarının hem cihaz bazında hem de ürün 
bazında girişleri yapılmaktadır (Şekil 68). Yapılan bu tek veri girişi sayesinde biyosidal raporun ve ilgili tüm rapor-
ların oluşması sağlanmaktadır. Bu da sistemi kullanışlı hale getiren en önemli avantajlardan biridir.

Yukarıda bahsedilen kayıtların girilmesi ile ürün kullanım miktarları hem bölgeler bazında (Şekil 69) hem de ekip-
ler bazında (Şekil 70, 71) takip edilebilmekte, istendiğinde bu ürünlerin hangi ekip tarafından, nerede, ne zaman 
(günlük, aylık, yıllık ve karşılaştırmalı olarak), hangi cihaz ile ne kadar kullanıldığı detaylarına ulaşılabilmektedir.

Oluşturulan biyosidal rapor (Şekil 72), T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Ek1 gereği istenen tüm bilgileri ve belediyemizce kullanılan biyosidal ürünler ile makine, araç ve ge-
reçlerin kullanım detaylarını içermektedir.
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3.8.2 İhbarların Kayıt Altına Alınması, Takibi ve Raporlanması

EVM çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için en önemli gerekliliklerden biri de vatandaşlardan gelen ihbarların 
hızlı ve etkin bir biçimde yönetildiği bir yapılanmanın oluşturulmasıdır. Bu yapılanma ancak tüm vatandaşlarımız 
ile iletişimin en üst seviyede olması ile sağlanabilir. Böylelikle hem yeni oluşan üreme alanlarının ortadan kaldı-
rılması hem de bu alanların kontrol altına alınması çok daha etkin biçimde yönetilebilir. Bu amaç doğrultusunda 
büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulmuş iletişim hattı tüm bilgilendirme çalışmalarımızda toplumun her 
kesimine yayılmış, ihbarların tek bir adreste toplanması sağlanmış ve kayıt altına alınarak takip edilebildiği bir 
sistem kurulmuştur.

Bu hatta iletilen ihbarlar çağrı merkezi tarafından öncelikli olarak belediyemiz otomasyon programının veri ta-
banına işlenmektedir. Bu bağlamda ihbar sahibinin adı-soyadı, telefon numarası, ihbar konusu ve ihbarın geldiği 
adres bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler ihbar adresi ile ilgili bölge birimine elektronik posta aracılığıyla 
gönderilerek sisteme giriş işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgelerdeki büro personelleri elektronik posta ile gelen bilgileri sisteme girerek ihbar kaydı oluşturmakta (Şekil 
73), ihbar sahibini arayarak bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekte ve ihbar adresi ile ilgilenen ekibi bilgilendire-
rek ekibin adrese intikalini sağlamaktadır. Ayrıca büro personeli, ihbar sahibinin geçmiş dönemde yapmış olduğu 
ihbarlar var ise bu ihbarları da ekibe ileterek ekiplerimiz ile ihbar sahibi arasındaki iletişimi ve memnuniyeti üst 
seviyeye çıkarmaktadır. Ekip yerinde inceleme yaptıktan sonra ihbar ile ilgili detaylı bilgi tekrar büro personeli 
tarafından sisteme girilmekte, sonrasında belediyemiz otomasyon programına bu bilgiler aktarılarak ihbar kapa-
tılmaktadır.

Muğla geneli tüm ihbarlar (Şekil 74) ve bölge içi ihbarlar (Şekil 75) ayrı sayfalarda takip edilebilmektedir. Bu rapor-
lama sırasında hem günlük, aylık, yıllık ve karşılaştırmalı olarak hem de ihbar türüne ve ekiplere göre filtreleme 
seçenekleri kullanılarak detaylı bilgiye ulaşılmaktadır. İstenir ise ihbar kayıtlarının detayları da sistem üzerinde 
görüntülenebilmektedir (Şekil 76).

Ekiplerin yerinde incelemesi sırasında ihbara ait konum bilgileri de alınmakta böylece ihbar dağılımlarının yo-
ğunlukları hem Muğla haritası (Şekil 77) üzerinde genel olarak hem de bölge haritaları (Şekil 78) üzerinde detaylı 
olarak filtreleme seçenekleriyle beraber görüntülenebilmektedir. Bu sayede bölgedeki sorunların tespit edilmesi, 
değerlendirilmesi ve ileriye dönük planlamaların yapılması daha da kolaylaşmaktadır.
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3.8.3 Akaryakıt Kullanımlarının Kayıt Altına Alınması, Takibi ve Raporlanması

Akaryakıt kullanımları EVM çalışmaları sırasında göz ardı edilebilen fakat yüksek maliyete sahip unsurlardan biri-
dir. Büyükşehir çapında yürütülen çalışmalarda akaryakıt kullanan araç ve ekipman sayısının fazla oluşu akaryakıt 
takibini oldukça zorlaştırmakta ve aynı zamanda önemli kılmaktadır. Özellikle uzun vadede makine başına düşen 
ortalama yakıt tüketim miktarının takibi, cihaz kalibrasyon sorunlarının tespit edilerek, hem fazla yakıt tüketiminin 
önüne geçilmesine hem de biyosidal ürün uygulamalarının en iyi şekilde yapılmasına olanak vermektedir. Aynı 
zamanda ilaçlamada kullanılan cihazların akaryakıt tüketim miktarları ile bu cihazlardan atılan biyosidal ürünler 
arasında bir korelasyon bulunması sebebi ile akaryakıt kullanım miktarının takibi biyosidal ürünler ile akaryakıt 
kullanım miktarları arasında çapraz kontrol şansını da sunmaktadır.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü Muğla genelindeki tüm araçlar ile kullanılan tüm cihazların akaryakıt alım ve tüke-
timlerini güncel olarak kayıt altına almakta, takip etmekte ve raporlamalarını oluşturmaktayız. Diğer kısımlarda 
olduğu gibi bu kısımda da hem merkezden tüm Muğla geneli hem de kendi içlerinde bölgelerden akaryakıt kulla-
nımları takip edilebilmektedir.

Muğla geneli akaryakıt takip sayfası (Şekil 79) üzerinden genel anlamda mazot ile benzinin alım ve kullanım du-
rumları aylık ve yıllık olarak, ayrıca ilaçlamada kullanılan cihazların mazot ve benzin tüketim miktarları aylık ve 
yıllık olarak da takip edilebilmektedir. Daha detaylı olarak araçlara ilişkin Muğla geneli akaryakıt tüketimleri araç 
plakaları üzerinden hangi tarihte, hangi km’de, kaç litre akaryakıt aldığı ve 100 km’de harcanan ortalama akarya-
kıt miktarının ne olduğu sorularına cevap verecek şekilde takip edilebilmektedir (Şekil 80). Kullanılan araç üstü 
ilaçlama cihazlarına ilişkin Muğla geneli mazot ile benzin tüketimleri bölge ve araç plaka filtreleme seçenekleri ile 
günlük, aylık, yıllık ve karşılaştırmalı olarak daha detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir (Şekil 81). Muğla geneli 
el tipi sisleme cihazlarının detaylı mazot ile benzin tüketimlerinin takibi ise bölge ve ekip filtreleme seçenekleriyle 
beraber günlük, aylık, yıllık ve karşılaştırmalı olarak yapılabilmektedir (Şekil 82).

Bölge içi araç ile ilaçlama cihazları mazot ve benzin tüketimleri hem ayrı hem de toplam olarak ay bazında takip 
edilebilmektedir (Şekil 83). Daha detaylı bir şekilde bölge içi araç üstü mazot ile benzin tüketimleri araç plakası, 
gün, ay, yıl ve karşılaştırmalı olarak takibi yapılabilmektedir (Şekil 84). Yine bölge içi el tipi sisleme cihazı detaylı 
benzin tüketimleri de gün, ay, yıl ve karşılaştırmalı olarak takip edilebilmektedir (Şekil 85).
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3.8.4 Kullanılan Malzeme ve Ekipmanların Kayıt Altına Alınması, Takibi ve Raporlanması

EVM çalışmalarında çok fazla miktarda malzeme ve ekipman yedek parçası kullanılmaktadır. Kullanılan bu malze-
melerin takip altına alınması ciddi bir tasarruf ve disiplini beraberinde getirmektedir. Bu kısımda bölgelere gönde-
rilen her türlü malzemenin depo giriş ve çıkışları, aynı zamanda malzeme takipleri yapılmaktadır.

Bölgelerde kullanılan malzeme ve ekipmanlar kayıt altına alınarak bölge genelindeki, bölge deposundaki ve ekip-
lerdeki malzeme miktarlarını takip edebilmekteyiz (Şekil 86). Aynı zamanda malzeme cinsi bakımından bölgeler 
arası karşılaştırmaları alım ve kullanım olarak da yapabilmekteyiz (Şekil 87).
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3.8.5 Personel Kayıtları, Takibi ve Raporlanması

Bütün personellerimizin güncel bilgilerinin tek bir merkezden kayıt altına alındığı ve tüm dosyalarına ulaşılabildiği 
kısımdır.

Her bir çalışanın fotoğraflı olarak gerekli tüm kişisel bilgisi ile beden ölçüleri, aynı zamanda sağlık raporu, koli-
nesteraz ölçümleri ve diğer evrakları bu kısımda kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmaktadır (Şekil 88). Tek bir 
merkezden yönetilme özelliği, özellikle Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İş 
Kanunu gibi yasal düzenlemeler gereği özenle tutulması gereken evrakların dikkatlice kontrolünü kolaylaştırarak 
hata şansını en aza indirgemektedir.



90

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şe
ki

l 8
8:

 P
er

so
ne

l b
ilg

ile
ri 

ka
yı

t, 
ta

ki
p 

ve
 ra

po
rla

m
a 

sa
yf

as
ı



91

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

3.8.6 Haftalık Saha Kontrollerinin Raporlanması

Ulaşılmış başarının devamlılık arz edebilmesi için önemli hususlardan biri de saha ve ekip kontrollerinin yerinde 
yapılmasıdır. Bu amaçla konusunda tecrübeli iki teknik personel tarafından düzenli aralıklarla bölge ekiplerinin 
kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller sırasında öncelikli olarak personellerin İSG ekipmanlarının tam olup olma-
dığı ve bu ekipmanların uygulamalar sırasında doğru kullanılıp kullanılmadığı incelenmektedir. Arazi uygulamaları 
sırasında ekiplerin sorumluluk sahasındaki üreme alanlarının genel durumları ile şikâyet konusu olabilen ve çözüm 
üretilememiş üreme alanlarının kontrolleri, biyosidal ürün seçimleri ile uygulamalarının kontrolleri, kullanılan ci-
hazların kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca personellerin moral ve motivasyonları için toplantılar düzenlenmektedir.

Tüm bu çalışmalar, bölge ziyaretlerinin akabinde raporlanmakta ve idareye sunulmaktadır.
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Tanımlar
Adultisit : Ergin formdaki böcekleri öldürmek için üretilmiş biyosidal üründür.

Biyosidal Ürün : Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunul-
muş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde 
kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kı-
lan, yok eden aktif maddeler ve müstahzarlarıdır.

Biyosidal Ürün Aktifi : Biyosidal ürün içinde bulunan, vektörler üzerine biyolojik etki yapan madde-
dir.

Biyosidal Ürün Formülasyonu : Vektörleri daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına daha az zararlı 
olacak şekilde kontrol etmek için bir veya birkaç aktif maddenin yardımcı mad-
delerle yapılan fiziksel karışımıdır.

Diapoz : Olumsuz çevre koşullarından dolayı böceklerin yaşamsal faaliyetlerinin mini-
muma indiği evredir.

Direnç Çalışması : Bir populasyondaki bireylerin çoğunu öldürdüğü tespit edilen zehirli bir mad-
denin belirli bir dozuna karşı, aynı türün diğer populasyonundaki bireylerin 
tolerans kazanma yeteneğinin gelişmesini araştıran çalışmadır.

Enfeksiyöz : Bir canlıdan diğer bir canlıya kolayca geçebilen bulaşıcı hastalık etmenidir.

Entegre Vektör Mücadelesi : Kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele gibi çeşitli yöntemlerin bir 
arada kullanıldığı, haşereleri ve haşerelerin vermiş olduğu zararı uzun zaman 
diliminde engellemeyi amaçlayan ekosistem tabanlı stratejiler bütünüdür.

Habitat : Herhangi bir canlının yaşadığı ve geliştiği yerdir.

Larva : Tam başkalaşım geçiren böceklerde yumurta ve pupa arasındaki dönemdir.

Larvasit : Larva formundaki böcekleri öldürmek için üretilmiş biyosidal üründür.

Mistblower Cihazı : Yüksek ve düşük hacimli püskürtme yapabilen çok fonksiyonlu ilaçlama cihazı-
dır.

Pupa : Tam başkalaşım geçiren böceklerde larva ve ergin arasındaki dönemdir.

Uçkun : Böceklerde ergin dönemdir.

ULV Cihazı : Düşük hacimli püskürtme yapabilen ilaçlama cihazıdır.

Vektör : Kendisinde hastalığa neden olmayan bir patojeni bir canlıdan başka bir canlıya 
aktaran bütün canlılardır.

Yumurta Paketi : Bir arada topluca bırakılmış yumurta yığınıdır.
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1. Giriş
Pek çok haşere, yüzyıllar boyunca gerek vektör olarak taşıdıkları bulaşıcı hastalıklar, gerek ısırma, kaşındırma vs. 
gibi doğrudan etkiler ve gerekse oluşturdukları ekonomik zararlar nedeni ile insanları rahatsız etmişlerdir.

Özellikle veba, sıtma, tifüs gibi vektör haşerelerin bulaştırdıkları hastalıklar sonucunda oluşan toplu ölümler, bü-
yük savaşlardaki toplam insan kayıplarından çok daha fazla olmuştur. Bununla birlikte oluşan ekonomik kayıplar 
hem bir ülkedeki halkı hem de turizm sektörünü büyük ölçüde etkilemiştir. Dolayısıyla vektör mücadelesi, 7 milya-
rı aşan dünya nüfusunun beslenmesi, giyimi, barınması ve korunması gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir.

Vektör mücadelesinin amacı sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamaktır. Özellikle kent zararlıları olarak ad-
landırdığımız sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire, kene ve fare gibi haşereler hastalık taşıma riski en yüksek 
vektörlerdir. Dolayısıyla bu haşerelerle mücadele ayrı bir önem arz etmektedir.

Genel olarak vektör haşerelerin en büyük ortak özellikleri hızlı bir şekilde çoğalmaları ve bulundukları ortama 
kolay adapte olmalarıdır. Bu canlıların verdikleri zarardan kurtulmak için kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal 
yöntemlerden oluşan entegre bir mücadele gerekmektedir.

Entegre vektör mücadelesi için ilk adım ise, bu zararlıların çoğalma ve barınma alanlarını tespit ederek, müca-
deleyi öncelikle bu alanlarda başlatmak ve çevreye zarar vermeden tüm yöntemleri bir uyum içinde planlayıp 
uygulamaktır.

Doğa ile iç içe bulunan, bir yandan önemli tarımsal üretim alanları, diğer yandan muhteşem ormanları, eşsiz 
kumsalları ve doğal sit alanlarıyla ülkemizin önde gelen turizm bölgesi olan Muğla ilinin mücavir alan sınırlarında, 
doğaya zarar verilmeden, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarıyla etkili bir mücadele yürütülmesi son derece 
önemlidir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, tarafımıza yaptığı davet üzerine, söz konusu mücavir alan sınırları içinde arazi 
çalışması yapılmış, kent zararlıları ile daha etkili bir mücadele için önerilerimiz bu raporla sunulmuştur.

2. Arazi Çalışması
Muğla ilinin mücavir alan sınırlarında gerçekleştirdiğimiz arazi çalışmaları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektör 
mücadele hizmetinin verildiği hizmet bölgeleri dikkate alınarak 28 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde kent zararlı-
larıyla mücadele hizmetini yapan veya destek veren bir personel ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bölgeler ile 
kapsadıkları ilçeler aşağıda sıralanmıştır.

1. Bölge (Menteşe-Ula-Yatağan-Kavaklıdere)
2. Bölge (Milas)
3. Bölge (Bodrum)
4. Bölge (Marmaris-Datça)
5. Bölge (Ortaca-Dalaman-Köyceğiz)
6. Bölge (Fethiye-Seydikemer)

Muğla ili mücavir alan sınırları, 31 Mart 2014 itibari ile yürürlüğe giren yeni Büyükşehir yasası kapsamında geniş-
lemiş, halk sağlığını tehdit eden kent zararlıları açısından; coğrafi, sosyal, kültürel ve tarımsal yapı ile turizm gibi 
faktörler nedeniyle, genelde ve özelde bazen ortak bazen de çok çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir.

Bu nedenle, bu rapor kapsamında halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarının neler olduğu ve nerelerde üreyip 
çoğaldığı, yukarıdaki bölgeler ve kapsadığı ilçeler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır.

Muğla ili genelinde kent zararlılarından en çok dikkati çekenler sivrisinek ve karasinek olmuştur. Bunların yanında 
hamamböceği ve fare problemi genelde kanalizasyon sistemlerinde sıkça rastlanan haşereler olarak görülmüştür.
Pire ve kene gibi haşereler ise ya nadiren ya da şikayet olduğunda dikkate alınan zararlılar olarak belirlenmiştir.
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Yukarıda ifade edilen bilgilerden hareketle, raporda tüm kent zararlıları ayrı ayrı irdelenmemiş, müdahalesi kolay 
sorunlara değinilmemiş, sadece mücadelesinde handikap görünen vakalar ve durumlar dikkate alınarak aşağıda 
bölgelere göre sırasıyla sunulmuştur.

2.1.   1. Bölge (Menteşe-Ula-Yatağan-Kavaklıdere)

Muğla ili merkez ilçesi Menteşe ile Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerine, 30 Ekim 2014 tarihinde gidilmiş ve bu 
ilçelerdeki problem olarak dikkat çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resim-
lerle ve handikaplarıyla birlikte aşağıda sunulmuştur.

2.1.1.   1. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Kent zararlıları ile mücadele yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu, örneğin bir birinden çok mesafeli 
köylerin ya da çok küçük yerleşim alanlarının bulunuşu, nedeniyle ilaçlama ekipleri ya söz konusu alanlara 
hiç gidememekte ya da sık ziyaret edememektedirler. Bu durumda da özellikle ergin sivrisinek ve karasinek 
mücadelesi etkili bir şekilde yürütülememektedir.

	Pek çok yerleşim yerinde kanalizasyon ve arıtma sisteminin bulunmaması nedeniyle alt yapı eksikliği dik-
kati çekmektedir. Bu durumda, tüm foseptiklerin ilaçlanması gerekirken, bölgenin dağınık yapıda oluşu 
nedeniyle bazı yerleşim yerlerine gidilemediği görülmüştür.

	Bir diğer alt yapı eksikliği olarak, yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ile kanalizasyon-yağmur suyu 
tahliye kanallarının, suyun akışkanlığını sağlayacak şekilde yapılmadığı görülmüştür. Bu durum, genelde 
dışarıdan kolayca fark edilemeyen su birikintileri oluşturmakta ve dolayısıyla belirsiz sivrisinek üreme alan-
larına yol açmaktadır.

	Ula ve Yatağan ilçelerinin etrafında sazlık ve bataklık alanların bulunması, sivrisinekler için son derece uy-
gun üreme alanı sağlamaktadır. Özellikle Akyaka bölgesinde oldukça geniş olan azmak alanında, çok çeşitli 
balık ve kuş türü ile yaban hayatının yerleşim alanları ile iç içe olması, bu tür alanlarda sivrisinek ergin ve 
larva mücadelesini zorlaştırmaktadır.

	Bölge genelinde, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlara yakın yerleşim bölgelerinde ka-
rasinek sorununun olduğu görülmektedir.

	Kırsal kesimdeki halkın hayvancılık yapılan yerde karasinek probleminin doğal bir sonuç olduğunu bilme-
mesi veya kabullenmek istememesi karasinek mücadelesinde aşırı beklentiler yaratmaktadır.

	İlçelerde dönem dönem başı boş kedi ve köpeklerde görülen pire, kene gibi haşerelerin özellikle rekreas-
yon alanlarında problem olduğu bildirilmiştir.

	Yeni kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının yapıldığı alanlarda, yuvaları bozulan farelerin problem oluştur-
duğu bildirilmektedir.

2.1.2.   1. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.1.2.1. Ula ilçesi Akyaka Mahallesi azmak alanının genişliği, biyoçeşitliliğinin göstergesi ve sivrisinek üreme alan-
larına müdahalenin zorluğunu gösteren yapı Şekil 1-5’de görülmektedir.

Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi olan bu alanlarda sadece hedef dışı organizmalara zarar vermeyen, biyolojik 
çeşitliliği etkilemeyen uygulamaların yapılması mümkündür. Çeşitli mücadele alternatifleri olmadığı için de, bu tip 
bataklık-sazlık alanlarda sivrisinek mücadelesinin arzu edilen düzeye ulaşılmasının zor olduğu unutulmamalıdır. 
Diğer yandan, böylesi geniş alanlara uygulama yapmadaki güçlükler de dikkate alınarak, yöre halkının bilgilendi-
rilmesi ve bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.
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Şekil 1. Ula-Akyaka Mahallesi yukarıdan genel görünümü
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Şekil 2. Ula - Akayaka bataklık-sazlık

Şekil 3. Akyaka-Azmak yakından görünüm-1
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Şekil 4. Akyaka-Azmak yakından görünüm-2

Şekil 5. Akyaka-Azmak yakından görünüm-3
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2.1.2.2. Ula ilçesinde her birinde birkaç büyükbaş hayvan bulunan çok sayıda hayvan damı görülmüştür. Yerleşim 
yerlerinin arasında bulunan bu hayvan damlarında üreticilerin gerekli tedbirleri almaması nedeniyle yoğun kara-
sinek problemi dikkati çekmiştir. Bakımsız bir ahır Şekil 6’da görülmektedir.

Yerleşim yerleri arasındaki böylesi bakımsız damlar dikkate alınarak, hem üreticilerin gerekli önlemleri alması, 
hem de yöre halkının bu konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.

2.1.2.3. Bölgede çok sayıda ve dağınık halede foseptik ve su kuyuları bulunmaktadır. Foseptik ve kuyu ağızlarının 
düzgün bir şekilde kapalı olmaması, bu alanlarda sivrisinek üremesini kolaylaştırmaktadır. Bu durumdaki bazı kuyu 
ve foseptik görüntüleri Şekil 7-8’de görülmektedir.

2.1.2.4. Bölgede ara sıra kene ve pire şikâyetleri alındığı öğrenilmiştir. Başta rekreasyon alanları olmak üzere başı 
boş hayvanların gezindiği bu tip yerlere bir örnek Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 6. Ula ilçesi içerisinde bakımsız ve küçük bir hayvan damı
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Şekil 7. Ula bölgesindeki bazı foseptik ve su kuyuları

Şekil 8. Menteşe-Orhaniye mahallesi foseptikleri
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Şekil 9. Menteşe-Kışla Parkı

2.1.2.5. Düğerek mahallesinin arazi bölgesinde belirli alanlarda kış dönemi yoğun su birikintileri oluşmakta, bu 
durum mevsim koşullarına göre mayıs ayına kadar devam etmektedir. Birikintiler ise; taban suyu yüksekliği, kış 
yağmurları ve artıma tahliyesinden kaynaklanmaktadır.

2.1.2.6. Arıtma suyu tesisinin tahliyesi birkaç km uzakta bulunan taş ocağı-gölet alanına tahliye edilmektedir. Gö-
lette sivrisinek larvaları ile beslenen bolca avcı balık (Gambusia affinis) bulunduğu görülmüştür.

Düğerek arıtma tesisi (Şekil 10), arıtma tesisi yakınlarında su birikintilerinin oluştuğu alan (Şekil 11), arıtma su-
yunun tahliye edildiği taş ocağı-gölet alanı (Şekil 12) ile gölette bulunan avcı balık (Şekil 13) görüntüleri aşağıda 
sunulmuştur.
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Şekil 10. Düğerek-Arıtma tesisinden görüntüler

Şekil 11. Düğerek mahallesi su birikintileri
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Şekil 12. Düğerek arıtma tahliyesinin yapıldığı taş ocağı-gölet alanı

Şekil 13. Sivrisinek balığı (Gambusia afinis) görüntüleri

2.1.2.7. Muğla merkez çöplüğünde arıtma çamuru ile mezbaha atıklarının işlemden geçirilmeden ve üstleri ka-
patılmadan rast gele atılmış olması bölgede yoğun bir karasinek problemine neden olmaktadır. Çöp alanı, arıtma 
çamurunda ve hayvan mezbaha atıklarında gelişen karasinek larvaları Şekil 14’de görülmektedir.
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Şekil 14. Çöp alanında arıtma çamuru ve mezbaha atıklarında gelişen karasinek larvaları

2.1.2.8. Bölgedeki dere yataklarının bakımsız olması, otluk ve çöplük alanların sivrisinek ve karasinek üremesi için 
uygun alan oluşturmaktadır. Şekil 15-18’de bakımsız dere yatakları ve kanallar görülmektedir.

2.1.2.9. Bölgede bulunan süs havuzları yine sivrisinek üremesi için uygun alan oluşturmaktadır. Şekil 19-20’de Ula 
Belediyesi ve Kavaklıdere Atatürk Parkı Süs havuzları görülmektedir.
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Şekil 15. Karamuğla deresi

Şekil 16. Yatağan - Milas yolu üzeri Rodos Süt Toplama Merkezi arkası dere
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Şekil 17. Yatağan Yeni Mahallesi Şahi Özcan Cad. üzeri dere yatağı

Şekil 18. Şahinler Mahallesi meydandaki kapalı kanal
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Şekil 19. Ula belediyesi önünde bulunan süs havuzu

Şekil 20. Kavaklıdere Atatürk Parkı Süs havuzu
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2.2.   2. Bölge (Milas)

Muğla ilinde 2. Bölge olarak bilinen Milas ilçesine, 2 Kasım 2014 tarihinde gidilmiş ve bu ilçedeki problem 
olarak dikkat çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resimlerle ve handi-
kaplarıyla birlikte aşağıda sunulmuştur.

2.2.1.   2. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Milas ilçesinde de yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu nedeniyle ilaçlama ekipleri ya söz konusu 
alanlara hiç gidememekte ya da sık ziyaret edememektedirler.

	Pek çok yerleşim biriminde kanalizasyon ve arıtma sisteminin bulunmaması nedeniyle alt yapı eksikliği 
dikkati çekmektedir. Bu durumda, tüm foseptiklerin ilaçlanması gerekirken, bölgenin dağınık yapıda oluşu 
nedeniyle bazı yerleşim yerlerine gidilemediği görülmüştür.

	Bir diğer alt yapı eksikliği olarak, yerleşim yerleri içinden geçen kanalizasyon-yağmur suyu tahliye kanalları-
nın, suyun akışkanlığını sağlayacak şekilde yapılmadığı görülmüştür. Bu durum, bazı yerlerde su birikintileri 
oluşturmakta ve dolayısıyla belirsiz sivrisinek üreme alanlarına yol açmaktadır.

	Bölgede bazı sitelerin arıtma tesislerinden ya da foseptiklerden kaçak tahliye yapıldığı anlaşılmıştır. Bu 
durum, tahliye sularının bazı yerlerde birikmesine, dolayısıyla sivrisinek üreme alanları oluşmasına neden 
olmaktadır.

	İlçede yoğun bir şekilde hayvancılık yapılması yine bu alanlara yakın yerleşim bölgelerinde karasinek ve 
pire şikayetlerine neden olmaktadır.

	İlçede dönem dönem başı boş kedi ve köpeklerde görülen pire ve kene gibi haşerelerin özellikle rekreasyon 
alanlarında problem olduğu bildirilmiştir

	Turistik faaliyetlerin yoğun olduğu özellikle Güllük ve Ören’de çok sayıda sazlık ve bataklık alanlar, doğal 
sivrisinek üreme alanı teşkil etmektedir.

	Yine Güllük ve Ören’de çok sayıda, büyüklükleri dışarıdan fark edilemeyen belirsiz büyüklükteki foseptikler 
olduğu anlaşılmıştır. Böyle foseptiklere ne miktarda ilaç uygulanması gerektiğinin kestirilmesi zordur.

	Milas ilçe merkezinde üzeri kapalı uzun kanallar dikkat çekmiştir. Bu tip yerlere ilaçların ulaştırılması müm-
kün olamayacağı için, nereden ve nasıl uygulama yapılacağı önemli bir handikap olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

	Sitelerin yoğun olduğu bölgelerde, bazı sitelerin haşere mücadelesini kendilerinin yaptıklarını söylemeleri 
ve kurum uygulama ekiplerini siteye sokmamaları, hem arazi keşfini engellemekte hem de o tip sitelerdeki 
başarısız uygulamaların neden olduğu haşere sorununun çevredeki diğer yerleşim alanlarına da hissedil-
mesine neden olmaktadır.

	İlçe merkezinde neredeyse bütün evlerin kanalizasyon sitemine bağlı olduğu, ancak kanalizasyon yenileme 
çalışmaları nedeniyle çoğu yerdeki logar kapaklarının belli olmadığı görülmüştür. Bu durum sıcak sislemeyi 
zorlaştıracaktır.

	Önceki yıllarda ilçe merkezinde yoğun bir larvisit ve rezidüel ilaçlama yapılmadığı öğrenilmiştir. Ancak ka-
nalizasyon yenileme çalışmaları nedeniyle yuvaları bozulan hamamböceklerinin evlere girdiği ve şikâyetle-
re neden olduğu dikkat çekmiştir.

	İlçe genelinde bazı yerlerde sarnıçlar ile bahçelerde drenaj-sulama amaçlı kullanılan kuyuların bulunduğu 
dikkat çekmiştir. Bu kuyuların bazen kullanıldığı bazen kullanılmadığı öğrenilmiştir. Bu tip alanlar sivrisinek 
üreme alanlarıdır.
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2.2.2.   2. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.2.2.1. Milas’ta bulunan su kuyularının bazılarının kullanılmadığı, bazılarının ise sadece belirli periyodlarda kulla-
nıldığı dikkat çekmiştir. Yörede çok sayıda sarnıç vardır. Sivrisinek üreme alanları olan bu tip yerlere örnekler Şekil 
21-22’de görülmektedir.

Su kuyuları ve sarnıçlar tipik sivrisinek üreme alanı olsa da bu alanlardan alınan sular besi hayvanlarının su ihtiyacı 
için de kullanılmaktadır (Şekil 23). Bu nedenle sivrisinek mücadele uygulamalarında dikkat edilmesi gerekmekte-
dir.

Şekil 21. Milas merkezde bulunan tarihi sarnıçlar ve su kuyuları
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Şekil 22. Ören Mahallesi Zeytin Bahçesindeki Sulama Kuyusu

Şekil 23. Beçin Mahallesi çeşme
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2.2.2.2. Kanalizasyon, foseptik, üstü kapalı dere yatakları gibi alanlar sivrisineklerin üreme ve barınmaları için 
ideal yerlerdir. Bu tip kapalı alanlarda ilaçlanması gereken alanlar görülemediğinden dolayı, büyüklükleri belirsiz 
alanlar olarak karşımıza çıkmakta ve etkili bir haşere mücadelesini doğrudan etkilemektedir. Buna tipik örnek ola-
rak Şekil 24’de Güllük’de kapağın etrafında, dışarıdan bakıldığında büyüklüğü belirsiz bir foseptiği ile Şekil 25’de 
de Ören Mahallesi Cumhuriyet Sitesi’nin yine dışarıdan bakıldığında büyüklüğü belirsiz foseptiği görülmektedir.

2.2.2.3. Güllük’de mahalle merkezlerindeki yerleşim alanları genelde küçüktür. Evlerin hepsinde foseptik bulun-
maktadır ancak etrafta yazlık site sayısı oldukça fazla ve dağınık haldedir. Sitelerin hemen hemen hepsinde ha-
vuzla birlikte arıtma merkezleri bulunmaktadır. Kışın 1500 kişi olan nüfus, yaz aylarında 20.000’e yaklaşmaktadır.

Şekil 26’da Güllük Boğaziçi Mahallesi ve sitelerin karşıdan dağılımı, Şekil 27’de 860 haneli Orjan Sitesi, Şekil 28’de 
Mavi Tatil Köyü havuzu ile Şekil 29’de bu tatil köyünün arıtma merkezi görünmektedir.

2.2.2.4. Güllük-Dalyan bölgesindeki bataklık-sazlık alanın çok geniş olması, bu alandaki canlı türlerinin çok çeşitli 
olması nedeniyle büyük bir sivrisinek üreme alanı olan bu bölgeye hem müdahaleyi zorlaştırmakta hem de yapıla-
cak mücadelede biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyecek uygulamaların seçilmesini zorunlu kılmaktadır.

Şekil 30’da Güllük Dalyan bölgesi, Şekil 31’de ise Sıralık Mevkiindeki bataklık alan görülmektedir.

Şekil 24. Güllük’de bir foseptik ve kapladığı tahmini alan



119

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 25. Ören Mahallesi Cumhuriyet Sitesi Foseptik Çukuru

Şekil 26. Güllük Boğaziçi Mahallesinin karşıdan görünümü
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Şekil 27. Güllük-Merkez Orjan Sitesi 860 Hane

Şekil 28. Güllük Mavi Tatil Köyü Yüzme Havuzu
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Şekil 29. Güllük Mavi Tatil Köyü Arıtması

Şekil 30. Güllük-Dalyan
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Şekil 31. Sıralık mevkii sazlık, bataklık alan

2.3.   3. Bölge (Bodrum)

Muğla ilinde 3. Bölge olarak bilinen Bodrum ilçesine 2 Kasım 2014 tarihinde gidilmiş ve bu ilçedeki problem 
olarak dikkat çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resimlerle ve handi-
kaplarıyla birlikte aşağıda sunulmuştur.

2.3.1.   3. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Bodrum ilçesinde yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu, birbirinden çok uzak ve çok sayıda yerleşim 
olması nedeniyle ilaçlama ekipleri için odak noktalarının belirlenmesi en zor bölge olacaktır.

	Her yerleşim biriminde kendine özgü bir arazi yerleşim deseni olması, birbirine çok yakın yerlerde bile bazı 
yerleşim alanlarında geçirgen toprak veya eğimli arazi yapısı nedeniyle su birikintileri söz konusu olmaz 
iken hemen bitişiğindeki bazı yerleşim alanlarında taban suyunun yüksek olması bu bölgenin en önemli 
handikaplarındandır.

	Pek çok site yönetimi haşere mücadelesini bağımsız yapmaktadır ancak bu sitelerden bazılarındaki başa-
rısız uygulamalar nedeniyle, kendi sitelerinde sinek üreme alanı olmayan başka yerlerde sivrisinek proble-
mine neden olmaktadır.

	Atıl durumdaki işletmeler, inşaat halinde bırakılmış binalar, faaliyette olmayan şirketlere ait işletmelerde 
bodrum katlarındaki su birikintileri ile o alanlarda bulunan yüzme havuzlarına kış döneminde haşere 
kontrolü ve uygulamalar için izin verilmediği dikkat çekmiştir.

	Kışın konut sahiplerinin oturmadığı sitelerde, taban suyunun yüksek olduğu alanlardaki konutların bodrum 
katlarındaki su birikintilerinde haşere kontrolü ve uygulamaları için bazen izin verilmediği dikkat çekmiştir. 
İzin verilen yerlerde ise kilitli olan bodrum katları kontrol edilememektedir.



123

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

	Bazı yerleşim alanlarında kanalizasyon ve/veya arıtma sisteminin bulunmaması gibi alt yapı eksikliği vardır.

	Bu bölgede de bazı sitelerin arıtma tesislerinden ya da foseptiklerden kaçak tahliye yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bu durum, tahliye sularının bazı yerlerde birikmesine, dolayısıyla sivrisinek üreme alanları oluşmasına ne-
den olmaktadır. 

	Mumcular bölgesinde, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlarda karasinek, pire ve fare 
sorunu olduğu görülmektedir.

	İlçe genelinde çok sayıda sarnıçlar ile bahçelerde drenaj-sulama amaçlı kullanılan kuyuların bulunduğu 
dikkat çekmiştir. Bu kuyuların bazen kullanıldığı bazen kullanılmadığı öğrenilmiştir. Bu tip alanlar sivrisinek 
üreme alanlarıdır.

	Yöre halkının ve tatilcilerin birbiriyle çelişen karmaşık talepleri olduğu dikkat çekmiştir. Bazıları ilaçlamalara 
şiddetle karşı çıkarken, bazıları yeterince ilaçlama yapılmadığını ve daha sık uygulama yapılması gerektiğini 
söylemektedir.

2.3.2.   3. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.3.2.1. Atıl durumdaki işletmeler, inşaat halinde bırakılmış binalar, faaliyette olmayan şirketlere 
ait işletmelerde havuz ve bodrum katlarındaki su birikintileri tipik bir sivrisinek üreme alanı teşkil etmek-
tedir Bodrum Gümüşlük-Koyunbaba Mevkii’nde bu tip yerlere örnekler Şekil 32-33’de görülmektedir.
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Şekil 32. Gümüşlük-Koyunbaba Mevkii atıl otel inşaatının havuzundaki su birikintileri

Şekil 33. Gümüşlük-Koyunbaba Mevkii atıl otel inşaatının bodrum katındaki su birikintileri
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2.3.2.2. Bodrum’da da dere yatakları ve azmakların geniş sivrisinek üreme alanları teşkil ettiği görülmüştür. Daha 
önceleri denizle bağlantısı sağlanmış derelerin denizi kirlettiğini iddia edilerek denizle bağlantıları kapatılan yerle-
re tipik örnekler Şekil 34-39’da görülmektedir.

Şekil 34. Gümüşlük-Yalı Otel Zemda yanı önü kapatılmış dere yatağı
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Şekil 35. Gümüşlük-Yalı Otel Zemda yanı önü kapatılmış dere yatağındaki su birikintisi

Şekil 36. Gümüşlük-Yalı Otel Zemda yanı önü kapatılmış dere nedeniyle otel arkasında oluşan
sazlık-bataklık alan
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Şekil 37. Gümüşlük-Yalı Otel Zemda yanı sazlık-bataklık alan

Şekil 38. Yalı-Çiftlik azmak-1
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Şekil 39. Yalı-Çiftlik azmak-2

2.3.2.3. Bodrumda bazen kullanılıp bazen kullanılmayan su kuyuları (Şekil 40) ile tarihi su sarnıçları (Şekil 41) tipik 
birer sivrisinek üreme alını teşkil etmektedir.

2.3.2.4. Bodrumda akışkanlığı iyi sağlanmamış dere yatakları örneğin Bitez-Ortakent mevkiindeki dere yatağı (Şe-
kil 42) ile Göltürkbükü-Gölköy dere yatağı (Şekil 43) tipik birer sivrisinek üreme alını teşkil etmektedir.

2.3.2.5. Arıtma tahliyesi gibi kapalı devre alanlar sivrisinek erginleri için ideal dinlenme yerleridir. Buna tipik bir 
örnek Göltürkbükü’ndeki arıtma tesisinden, aşağıdaki gölete kadar olan üstü kapalı tahliye kanalı (Şekil 44) gös-
terilebilir.

2.3.2.6. Göltürkbükü-Gölköy bölgesinde bulunan, otellerin ve beldenin arıtma tahliyeleri ve dere yataklarından 
gelen su ile oluşan gölette çok çeşitli canlı yaşadığı görülmüş, ancak çok büyük ve girintili yapısı nedeniyle tipik bir 
sivrisinek üreme alanı oluşmuştur (Şekil 45).

2.3.2.7. Dere yataklarına bölgedeki foseptiklerin tahliyesi hem çevre kirliliği yaratmakla hem de belirsiz zaman-
larda, belirsiz su birikintileri oluşturarak (Şekil 46) tipik sivrisinek üreme alanı oluşturarak haşere kontrolünü zor-
laştırmaktadır.

2.3.2.8. Ortakent-Yahşi mevkii Yağmur suyu drenaj kanalı alanı gayet bakımlı görünmesine rağmen, hemen alt 
kısımda bazı yerlerde tipik sivrisinek üreme alanı olabilecek 30 cm’den yüksek su birikintilerinin oluştuğu gözlem-
lenmiştir (Şekil 47-48).



129

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 40. Yalıkavak’da bazen kullanılıp bazen kullanılmayan su kuyusu

Şekil 41. Bodrumda besi hayvanları için su içme alanı olan tarihi bir su sarnıcı
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Şekil 42. Bitez-Ortakent mevkiindeki dere yatağı

Şekil 43. Ortakent-Yahşi bölgesi dere yatağı
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Şekil 44. Göltürkbükü Arıtma tesisinin üstü kapalı tahliye kanalı

Şekil 45. Gölköy mevkii
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Şekil 46. Turgutreis Kadıkalesi-Dere yatağı-foseptik tahliyeleri

Şekil 47. Ortakent-Yahşi mevkii (yolun üst tarafı) yağmur suyu drenaj kanalı 
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Şekil 48. Ortakent-Yahşi mevkii (yolun alt tarafı) yağmur suyu drenaj kanalı altındaki alan

2.3.2.9. Muğla bölgesinde yaz turizminin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Bodrum’da tatil köyü, yazlık ve 
oteller vb. gibi yerlerde bulunan yüzme havuzları genellikle ekim-mayıs ayları arasında atıl vaziyette bulunmakta-
dır. Bu tip alanlarda bazı mülk sahiplerinin haşere mücadelesi yapan ekiplerin mülklerine girmesine izin vermeyip 
ilaçlama yapılmasını engellemesi ve böylesi ulaşılamayan yerlerin tipik sivrisinek üreme alanı (Şekil 49) teşkil 
etmesi yöredeki sivrisinek popülasyon yoğunluğunu arttırarak mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

Bazı otel havuzlarında yosun-alg oluşumunu önlemek amacıyla kullanılan göztaşı uygulamalarının aynı zamanda 
sivrisinek larvalarının gelişimini de engellediği gözlemlenmiştir ancak kullanılan göz taşının miktarı ve yaz döne-
minin gelmesi ile tahliye edildiği alanlar dikkate alındığında bu tip uygulamalarının çevre kirliliği açısından da 
değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

2.3.2.10. Turgutreis, Gümüşlük, Göltürkbükü gibi yaz turizmin en popüler olduğu yerlerde az sayıda da olsa bazı 
hayvan damları, yakınlarındaki yerleşim yerleri ve işletmelerin karasinek şikayetine neden olmaktadır. Yarımada-
nın Mumcular ve civar köyleri gibi (Şekil 50) kırsal bölgelerinde ise çok sayıda hayvan damı bulunmaktadır. Bu tip 
alanlarda karasinek çok daha fazla problem olmaktadır. Hayvan damı sayısının az ve sorunlu yerlerin kolay ulaşıl-
ması sayesinde bazı yerlerde karasinek mücadelesi kolay gibi görünse de, hayvan damlarının yoğun ve biriyle hem 
mesafeli hem de dağınık yerlerde bulunduğu yörelerde karasinek mücadelesi zorlaşacak ve maliyeti arttıracaktır.
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Şekil 49. Bodrum’da çeşitli yüzme havuzları

Şekil 50. Mumcularda bir besi çiftliği
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2.4.   4. Bölge (Marmaris-Datça)

Muğla ilinde 4. Bölge olarak bilinen Marmaris ve Datça ilçelerine 1 Kasım 2014 tarihinde gidilmiş ve bu ilçedeki 
problem olarak dikkat çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resimlerle ve han-
dikaplarıyla birlikte aşağıda sunulmuştur.

2.4.1.   4. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Marmaris ve Datça’da da kaçak arıtma veya foseptik tahliyeleri

	Yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu, alt yapı eksikliği

	Hayvancılığın yoğun yapıldığı yerlerde karasinek, pire problemi

	Bazı sitelerin mücadele uygulamalarını kendilerinin yaptıklarını belirtip ekip kontrollerine müsaade 
etmemeleri, 

	Kış döneminde atıl durumdaki işletmelere girilememesi

	Şahıs-sitelere ait yüzme havuzları ile bodrum katlarındaki su birikintileri

	Yöre halkının ve tatilcilerin birbiriyle çelişen talepleri v.b. gibi

	Yukarıda bahsedilenler diğer bölgelerdeki handikaplarla aynıdır.

	 Marmaris ilçesinde üstü kapalı kanal hatları oldukça yoğun bulunmaktadır. Sivrisinek mücadelesi açısından 
oldukça uzun olan bu tip kanal içlerine ilaç uygulamaları oldukça zor olmaktadır.

2.4.2.   4. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.4.2.1. Sivrisinek larvaları akan suda pek bulunmamaktadırlar, ancak aşağıdaki resimlerde (Şekil 51-54) işaretli 
alanlarda suyun durağan olması nedeniyle sivrisinek ergin ve larvalarının barınması için ideal alanlar oldukları 
görülmüştür.

2.4.2.2. Marmaris Kapalı Çarşının yağmur suyu tahliyeleri ve ızgaralarında biriken suda, hatta kapalı çarşının 
üzerini örten sundurma kenarlarına bağlanan klima su tahliyelerinin, yaprak, dal ve benzeri materyalle tıkanması 
sonucu dışarıdan kolay fark edilemeyecek bir şekilde su birikintileri gözlenmiştir (Şekil 55). Ayrıca buralarda ne 
zaman su biriktiğini anlamak da zor olmaktadır. Bu tip alanlar merkezde sivrisinek larva kontrolünü zorlaştırmakta 
ve yapılan uygulamalara rağmen bölge halkından gelen şikâyetleri anlaşılır kılmaktadır.

2.4.2.3. Marmaris ilçe merkezindeki kanallarda kot farklılıkları ve/veya çeşitli materyallerin oluşturduğu tıkanıklık-
lar su birikintilerine neden olmaktadır. Buralardaki su birikintileri ideal bir sivrisinek üreme alanı oluşturmaktadır. 
Bunlara tipik örnekler Şekil 56 ve 57’de görülmektedir.

2.4.2.4. Marmaris ilçe merkezinde genelde taban suyu seviyesi yüksekliği nedeniyle pek çok yapının bodrum 
katında su birikintileri oluştuğu bunun da ideal sivrisinek üreme alanı teşkil ettiği çok yaygın gözlemlenmiştir. Özel-
likle larvisit uygulayıcılarının ulaşamadığı yerlerde, popülasyon yoğunluğu artmakta ve mücadele zorlaşmaktadır. 
Tipik örnekler Şekil 58-61’de görülmektedir.

2.4.2.5. Marmaris ilçe merkezinde kapalı devre kanalların yoğunluğu sıcak sislemenin önemini arttırmaktadır. Fa-
kat bu kanalların denizle birleştiği yerler genellikle plaj bölgeleri olması nedeniyle bilhassa yaz döneminde yapılan 
uygulama zamanına ve sahildeki insan yoğunluğuna dikkat edilmelidir. Bu tip kanallara tipik örnekler Şekil 62’de 
görülmektedir.
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Şekil 51. Yalancı boğaz mevkii-1

Şekil 52. Yalancı boğaz mevkii-2
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Şekil 53. Yalancı Boğaz mevkii-Günlüklü dere yatağı kenarları

Şekil 54. Yalancı Boğaz mevkii-Günlüklü dere yatağı kenarları arkası



138

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şekil 55. Marmaris Kapalı Çarşı

Şekil 56. Marmaris merkezde ızgaralar altında dikkat çeken su birikintileri
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Şekil 57. Marmaris-Atatürk Caddesi Üzeri Kapalı Kanal Hattı

Şekil 58. Marmaris-İçmeler mahallesi Munamar Otel altı su birikintisi-1
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Şekil 59. Marmaris-İçmeler mahallesi Munamar Otel altı su birikintisi-2

Şekil 60. Marmaris-Bina altı  su birikintilerine örnekler-1
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Şekil 61. Marmaris-Bina altı su birikintilerine örnekler-2

Şekil 62. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan önü kot farkı nedeniyle kapalı kanal ve kumsalla birleştiği yer
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2.5.   5. Bölge (Ortaca-Dalaman-Köyceğiz)

Muğla ilinde 5. Bölge olarak bilinen Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine, kent zararlılarıyla mücadele hizmetini 
yapan veya destek veren bir personel ile 29 Ekim 2014 tarihinde gidilmiş ve bu ilçelerdeki problem olarak dikkat 
çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resimlerle ve handikaplarıyla birlikte 
aşağıda sunulmuştur.

2.5.1.   5. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde de yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu

	Alt yapı eksikliği, kaçak arıtma/foseptik tahliyeleri

	Hayvancılığın yoğun yapıldığı yerlerde karasinek, pire problemi

	Kış döneminde atıl durumdaki işletmelere girilememesi

	Şahıs veya sitelere ait yüzme havuzları ile bodrum katlarındaki su birikintileri

	Yukarıda bahsedilenler diğer bölgelerdeki handikaplarla aynıdır.

	Yoğun seracılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve daha düz bir alana yayılmış yörede, çok sayıda tahliye 
kanalları ile sulama havuzları dikkat çekmektedir. Bu kanal ve havuzlar hem ideal sivrisinek üreme alanları 
olduklarından, hem de yerleşim alanlarına yakın fakat çok dağınık olmaları nedeniyle kontrolü zor bir du-
ruma neden olmaktadırlar.

	Özellikle Dalyan bölgesinde, genelde nisan-mayıs aylarında gelen konut sahiplerinin havuz sularını boş 
arsalara tahliye ettikleri anlaşılmıştır. Bu tip geçici ve belirsiz sivrisinek üreme alanları da kontrolü zor bir 
duruma neden olmaktadır.

	Muğla ili genelinde yaygın görülen bataklık-sazlık alanların 5. Bölgede vektör kontrolünü önemli oranda 
zorlaştıracak kadar büyük oldukları görülmüştür.

	Zaten büyüklüğü nedeniyle müdahalesi zor olan bu bataklık-sazlık alanlarda aynı zamanda koruma altında 
bulunan çok sayıda canlının yaşaması, bu alanlara yapılabilecek uygulamaları oldukça kısıtlamaktadır.

2.5.2.   5. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.5.2.1. Bu bölgedeki en önemli sivrisinek üreme alanı olan ve çok sayıda bulunan bataklık alanlara örnekler Şekil 
63-71’de görülmektedir.
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Şekil 63. Eska evleri çevresindeki bataklık alan

Şekil 64. Dalaman - Kapıgarkın mahallesi kocagöl ve çevresindeki bataklık alan
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Şekil 65. Ortaca-Sarıgerme bataklık alan

Şekil 66. Ortaca-Dalyan Gölbaşı Mevkii
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Şekil 67. Sulungur gölü çevresi geniş bataklık alan-1

Şekil 68. Sulungur gölü çevresi geniş bataklık alan-2
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Şekil 69. Köyceğiz gölü ve çevresi bataklık alanlar

Şekil 70. Köyceğiz çevresi bataklık alanlar
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Şekil 71. Köyceğiz gölüne bağlı dere yatakları

2.5.2.2. Seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yörede en önemli sivrisinek üreme alanlarından bir diğeri de dere 
ve tahliye/sulama kanalları (Şekil 72) olup, bazıları yol kot farkı nedeniyle akışkanlığı olmayan su birikintilerine 
(Şekil 73-76) neden olmuştur.

2.5.2.3. Kış döneminde faal olmayan, bakımsız ve girilmesine izin alınması zor olan atıl yüzme havuzları (Şekil 77-
79), sivrisinek larva mücadelesinde genellikle göz ardı edilen üreme alanlarıdır.

2.5.2.4. İçerisinde yağmur suları birikmiş atıl lastikler (Şekil 80-81), kış şartları altında bile korunaklı bir ortam 
sağlaması nedeniyle sivrisinekler için üreme alanlarına dönüşmekte ve genellikle sivrisinek larva mücadelesinde 
göz ardı edilmektedirler.

2.5.2.5. Şehir merkezinde kullanılmayan atıl evler ve bodrum katları (Şekil 82), Ortaca yakıt istasyonlarının yıkma 
giderinin tahliyeleri (Şekil 83) ile üstü kapalı kanallardaki su birikintileri (Şekil 84), hatta ağaçlık alanlardaki su biri-
kintileri (Şekil 85) sivrisinekler için tipik üreme alanlarıdır.

2.5.2.6. Hayvan damları bu bölgede de karasinek problemine neden olmaktadır (Şekil 86).
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Şekil 72. Ortaca-Arıkbaşı Mevkii

Şekil 73. Bahçeli evler mahallesinden başlayıp sarıgermeye yolu boyunca devam eden dere yatağı
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Şekil 74. Dalaman-Şehir merkezinden geçen su kanalları

Şekil 75. Dalaman merkezden geçen ancak kot farkı nedeniyle su birikintisi oluşmuş su kanalı
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Şekil 76. Ortaca-Dalyan su kanalları

Şekil 77. Dalaman’da kış döneminde faal olmayan otellere ait atıl yüzme havuzları
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Şekil 78. Ortaca-Dalyan mahallesi yüzme havuzları

Şekil 79. Köyceğiz bölgesi atıl yüzme havuzları
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Şekil 80. Dalaman bölgesinde bir besihane de bulunan atıl lastikler

Şekil 81. Ortaca-Şehir merkezinde bulunan atıl lastikler
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Şekil 82. Şehir merkezinde kullanılmayan atıl evler ve bodrum katı su birikintileri

Şekil 83. Ortaca yakıt istasyonlarının yıkma giderinin tahliyeleri
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Şekil 84. Ortaca-Dalyan kapalı devre kanallar

Şekil 85. Dalaman- Bataklık alanda bulunan Günlük Ormanı
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Şekil 86. Köyceğiz-Toparlar mahallesinde bulunan hayvan damı

2.6.   6. Bölge (Fethiye-Seydikemer)

Muğla ilinde 6. Bölge olarak bilinen Fethiye-Seydikemer bölgesine 28 Ekim 2014 tarihinde gidilmiş ve bu ilçeler-
deki problem olarak dikkat çeken kent zararlılarının üreme alanlarından bazıları model olarak alınıp resimlerle ve 
handikaplarıyla birlikte aşağıda sunulmuştur.

	2.6.1.   6. Bölgenin en önemli handikapları ve sorunları;

	Fethiye’de de kaçak arıtma/foseptik tahliyeleri

	Yerleşim alanlarının dağınık bir yapıda oluşu, alt yapı eksikliği

	Hayvancılığın yoğun yapıldığı Seydikemer ve köylerde karasinek, pire problemi

	Seracılığın yaygın olduğu yörede çok sayıda sulama kanalı, kuyusu, sarnıç, bahçe ve tarla kenarlarındaki 
drenaj ve tahliye kanalları

	Bölge genelinde yaygın görülen bataklık-sazlık alanlar

	Kış döneminde atıl durumdaki işletmelere girilememesi

	Şahıs veya sitelere ait yüzme havuzları ile bodrum katlarındaki su birikintileri

	Sitelerin yoğun olduğu bölgelerde, bazı sitelerin haşere mücadelesini kendilerinin yaptıklarını söylemeleri 
ve kurum uygulama ekiplerini siteye sokmamaları

	Her yerleşim biriminde kendine özgü bir arazi yerleşim deseni olması, birbirine çok yakın yerlerde bile bazı 
yerleşim alanlarında geçirgen toprak veya eğimli arazi yapısı nedeniyle su birikintileri söz konusu olmaz 
iken hemen bitişiğindeki bazı yerleşim alanlarında taban suyunun yüksek olması bu bölgenin de en önemli 
handikaplarındandır.
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2.6.2.   6. Bölgedeki gözlemlerden örnekler

2.6.2.1. Yerli ve yabancı turistlerin yaz sezonunda yoğun olarak bulunduğu Ölüdeniz’de en dikkat çeken sorunların 
başında alt yapı eksikliği dikkat çekmektedir. Bölgedeki bazı otel ve siteler artıma ve/veya havuz suyunu yakınında 
bulunan boş bir araziye veya civardaki bir dere yatağına bazen arıtılmış olarak bazen de her hangi bir işlemden 
geçmeden kaçak tahliye ettikleri görülmüştür. Bu tip kaçak tahliyeler önemli sivrisinek üreme alanı teşkil etmekte 
olup bazı örnekler Şekil 87-91’de sunulmuştur.

Şekil 87. Ölüdeniz bölgesi havuz suyu arıtma tahliyesi-sivrisinek larvaları
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Şekil 88. Fethiye-Ölüdeniz kaçak foseptik tahliyesi

Şekil 89. Seydikemer Turukuaz petrol arkası foseptik tahliyesi
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Şekil 90. Fethiye-Ölüdeniz dere yatağı-1

Şekil 91. Fethiye-Ölüdeniz dere yatağı-2
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2.6.2.2. Bu bölgede de çok sayıda ve dağınık bir şekilde bataklık alan bulunmaktadır. Bataklık alanlar bazen 
kumsallara yakın bölgelerde, bazen yerleşim alanlarının arkalarında veya aralarında, bazen de ilçe merkezindeki 
en küçük arazi alanlarında bile görülebilmektedir (Şekil 92-100).

Şekil 92. Kayaköy-Fethiye yolu arası halk plajı-bataklık alan

Şekil 93. Fethiye-Çalış bölgesi bataklık alanlar
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Şekil 94. Çiftlik bölgesi sazlık alan

Şekil 95. Çiftlik mahallesi yerleşim alanları ve bataklık alanları
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Şekil 96. Devlet hastahanesi önü bataklık-1

Şekil 97. Devlet hastahanesi önü bataklık
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Şekil 98. Karaçulha mahallesi dere yatağı ve çalış mahallesi bataklık alanları

Şekil 99. Seydikemer-Karadere Mahallesi bataklık-1
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Şekil 100. Seydikemer-Karadere Mahallesi bataklık-2

2.6.2.3. Taban suyunun yüksekliği, bazen sitelerin içindeki konutların bahçesinde, bazen ilçe merkezinde konut 
veya işyerlerinin bodrum katlarında görülmektedir (Şekil 101-103).

Şekil 101. Fethiye-Çiftlik bölgesi bataklık alanlar-1
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Şekil 102. Çiftlik mahallesi-bina altı su birikintileri

Şekil 103. Fethiye merkezde bazı binaların bodrum katı su birikintileri
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2.6.2.4. Fethiye-Seydikemer’de de yaygın seracılık nedeniyle sıkça sulama kanalları ve kuyularında su birikintileri 
görülmektedir (Şekil 104-105).

Şekil 104. Seydikemer-Kumluova mahallesi sulama arkı

Şekil 105. Karaçulha ve Çamköy mahallelerinde bulunan sera-sulama havuzları
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2.6.2.5. Fethiye-Seydikemer’de de hayvancılık yapılan alanlarda tipik karasinek problemi görülmektedir (Şekil 
106).

Şekil 106. Seydikemer mevkii besi çiftliği

2.6.2.6. Sadece Fethiye’deki değil, tüm arıtma tesislerinde sivrisinek erginleri için ideal barınma alanları bulun-
maktadır (Şekil 107).

Şekil 107. Fethiye arıtma tesisi
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2.6.2.7. Fethiye’de de kış döneminde kullanılmayan, bakımsız, atıl ve erişimi zor olan havuzlar sivrisinekler için 
ideal üreme alanı olmaktadırlar (Şekil 108).

Şekil 108. Fethiye-Ölüdeniz atıl yüzme havuzları

3. Ortak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki 6 bölgede tespit edilen sorunların genel olarak birbiri-
ne benzer olduğu görülmüştür. Buna rağmen bazı sorunlar bazı bölgelerde çok daha önemli iken, bazıları sadece 
bir bölgede dikkati çekmiştir. Halk sağlığını tehdit eden kent zararlıları açısından bölgedeki ortak sorunlar şöyle 
gruplandırılabilir;

3.1. Dağınık ve Geniş Bataklık-Sazlık Alanlar

Kent zararlıları açısından, hem sayıca çok, hem de alan olarak oldukça büyük bataklık-sazlık alanlar, Muğla ili 
mücavir alan sınırları genelinde en yaygın ve en önemli sorun olmuştur. Zira il genelinde bu tip alanlar, ya yer-
leşim yerleri yakınında ya da iki yerleşim alanı arasında bolca bulunmaktadır. Bilindiği gibi bataklık-sazlık alanlar 
en önemli sivrisinek üreme alanıdırlar. Bu tip alanlarda yoğun popülasyon oluşturan sivrisinek dişileri yumurta 
bırakmadan önce sıcakkanlılardan kan emebilmek için yakınlardaki yerleşim alanlarına giderek ciddi problemlere 
ve rahatsızlıklara neden olmaktadırlar. Bu nedenle bataklık ve sazlık alanlarda sivrisineklerin hem larva hem de 
erginleri ile mücadele etme zorunluluğu söz konusudur. Ancak etkili bir larva mücadelesi yapılmadan sadece ergin 
mücadelesi ile sorunu çözmek de imkansızdır.

Yöredeki bazı bataklık-sazlık alanlar devasa büyüklükte olup, doğal tür zenginliği nedeniyle bazıları özel çevre 
koruma bölgesi niteliğindedirler. Bu tip devasa bataklık-sazlık alanlara en güzel örnekler olarak; Seydikemer-Kara-
dere (Şekil 99), Dalaman-Kocagöl (Şekil 64), Ortaca-Sarıgerme, Köyceğiz gölü çevresi (Şekil 69-71), Marmaris-Ya-
lancıboğaz (Şekil 51-54), Ula-Akyaka (Şekil 1-5), Güllük-Dalyan (Şekil 30), Yalı-Azmak (Şekil 38-39) verilebilir.
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Özel çevre koruma bölgesi niteliğinde olmayan bataklık-sazlık alanlar mümkün olan en kısa sürede ıslah edilerek 
kurutulmalıdır. O nitelikte olan alanlar, drenaj ve su tahliye kanalları oluşturularak bataklıktan ziyade akışkan su 
kanallarının olduğu alanlara dönüştürülmelidir. Aksi takdirde, bu tip devasa bataklık-sazlık alanlara uygulayıcıların 
girmesi, gezinmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu alanlardaki doğal tür zenginliğini koruma zorunluluğu nede-
niyle, biyolojik ürünler dışında alternatif ürün kullanma şansı da bulunmamaktadır. Ayrıca böyle ürünler kullanı-
labilecek olsa da çevrecilerin ciddi tepkiler gösterebilecekleri unutulmamalıdır. Dolayısıyla böyle alanlara yakın 
yerleşim yerlerindeki yöre halkı ve tatilcilerin bu tip alanlarda sivrisinek mücadelesinin çok zor ve başarı oranının 
da oldukça düşük olduğu konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Halkın böyle alanlarda ilaçlı mücadele 
yerine, pencere ve kapılarda sineklik kullanımı, kişisel koruyucu repellent ürünler kullanmalarının çok daha etkili 
olduğu konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak yoğun ergin popülasyonları olduğu dönem-
lerde uçkun mücadelesi şikayetlerin azalmasına da katkı sağlayacaktır.

Diğer yandan, yöredeki bataklık-sazlık alanların bazıları ise yüksek taban suyu nedeniyle irili ufaklı, dağınık bir şe-
kilde oluşabilmektedir. Özellikle yerleşim yeri içinde karşımıza çıkan bu tip bataklık-sazlık alanlarda yapılması gere-
ken ilk şey, biriken suların, en yakındaki dere, kanal ve/veya kanalizasyon sistemine (Şekil 109) tahliye edilmesidir.

Şekil 109. Fethiye merkezde sokak köşesinde bulunan bataklık alandaki su birikintisinin yenilenen 
kanalizasyon sistemine  tahliyesi bu alandaki sivrisinek üreme alanını kaldıracaktır.
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Yerleşim yeri içinde dağınık şekilde bulunan bataklık-sazlık alanlardaki su birikintilerinin tahliyesi mümkün olma-
dığı durumlarda bu alanlara kalıcılığı yüksek granül formlardaki larvisit uygulamaları yerinde olacaktır. Sazlıkların 
biçilmesi larvisit uygulamalarını hem kolaylaştıracak hem de etkinliğini arttıracak, aynı zamanda ergin barınma 
alanlarını da azaltacaktır.

3.2. Dağınık ve Çok Sayıdaki Dere ve Kanallar

Sivrisineğin en önemli üreme alanlarından bir diğeri de akışkanlığı (debisi) düşük olan dere ve kanallardaki su-
lardır. Bu bağlamda Muğla ili mücavir alan sınırları genelinde hem sayıca çok, hem de uzunluk ve genişlik olarak 
oldukça büyük dere ve kanallar yörenin ikinci en yaygın ve en önemli sorunu olmuştur. Zira il genelinde bu tip 
alanlar da ya yerleşim yerleri yakınında ya da yerleşim alanları arasında sıkça dikkat çekmiştir.

Debisi düşük dere ve kanallar da sivrisinekler için önemli barınma ve üreme ortamı sağladığından dere ve kanal 
yakınlarındaki yerleşim alanlarında ciddi problemlere ve rahatsızlıklara neden olmaktadırlar. Bu nedenle dere ve 
kanallarda sivrisineklerin hem larva hem de erginleri ile mücadele etme zorunluluğu söz konusudur. Bu alanlarda 
da etkili bir larva mücadelesi yapılmadan sadece ergin mücadelesi ile sorunu çözmek imkansızdır.

Yöredeki bazı dere ve kanallar çok uzun ve geniş olup, içinden akan suların debisi bazen yüksek olsa da genelde 
düşüktür. Hatta çoğunun kenarında bu nedenle sazlık alanlar dikkati çekmektedir. Bu tip uzun ve geniş dere ve 
kanallara en güzel örnekler olarak; Ortaca-Artıkbaşı mevkii (Şekil72-73), Ortaca-Dalyan su kanalları (Şekil 76), 
Seydikemer-Kumluova sulama kanalları (Şekil 104) verilebilir.

Diğer yandan, karayollarının dere ve kanalların üstünden geçirilebilmesi için pahalı köprüler yerine kullanılan ucuz 
maliyetli beton oluk, boru gibi malzemelerin yerleştirilmesi sırasında kot farkından dolayı suyun akışkanlığı en-
gellenebilmekte ve beton yapının önünde ve/veya arkasında su birikintileri oluşabilmektedir. Bu tip kot farkı olan 
dere ve kanal geçişlerine örnekler olarak; Ortaca-Dalyan (Şekil 84) verilebilir.

Çok uzun-geniş dere ve kanallara tüm hat boyunca biyosidal ürün uygulanması hem gereksiz hem de pahalı ve 
güçtür. Dolayısıyla böyle yerlerde, ister suyun çok yoğun olduğu, isterse suyun az olduğu mevsimlerde, ilk yapıl-
ması gereken şey, suyun akış hızının hep yüksek olması için ıslah edilmesidir. Bu amaçla, dere ve kanalların taban 
ve kenarları, suyun az olduğu mevsimlerde bile, su birikintisi oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Mesela 
geniş dere ve kanalların tabanları bir kenara doğru barizce eğimli ve o kenarda daha derin olacak şekilde yapılarak 
suyun az olduğu dönemlerde bile yayılıp birikmesi engellenmiş ve dar bir alandan akışkanlığının devam etmesi 
sağlanmış olur. Diğer yandan karayollarının dere ve kanal üzerinden geçirildiği yerlerde kot farkı oluşmayacak 
şekilde düzenlemesi de gerekir. Nitekim debisi yüksek akıntılarda sivrisinek üremesi ve barınması pek mümkün 
olmamaktadır.

Dere ve kanalların içine atılan moloz, çöp vb. materyal ile sazlık-otluk alanların temizlenmesi, yine sivrisinek ba-
rınma ve üreme alanları oluşmasını engellemek adına çok önemlidir.

Yukarıda bahsedilen yapısal düzenlemeler yapılıncaya kadar veya bu yapısal düzenlemelere rağmen su birikintisi 
olan yerlerde, larva olup olmadığı da dikkate alınarak, sadece yerleşim alanlarına yakın ve yoğun larva olan yer-
lerde yüzeyde kalacak larvisit formülasyonları seçilerek mücadele edilmelidir. Dere ve kanal kenarlarında ya da 
içinde sazlık-otluk alanlar varsa bunlar yapılacak uygulamaların etkinliğini düşüreceğinden, ya uygulama öncesi 
bunlar temizlenmeli, ya da bu alanlara uygun granül formda larvisit tercih edilmelidir. Ayrıca yoğun ergin popülas-
yonları olduğu dönemlerde uçkun mücadelesi şikayetlerin azalmasına katkı sağlayacaktır.

Yine yöre halkının, hem dere veya kanalların hem de sazlık alanların doğal sivrisinek üreme alanı oldukları konu-
sunda, su birikintilerini engellemek için dere ve kanallara çöp-eşya atılmaması gerektiği konusunda, bilgilendiril-
meleri, böyle durumlarda sivrisinek mücadelesinin çok zor ve başarı oranının da oldukça düşük olduğu konusunda 
bilinçlendirilmeleri önem taşımaktadır.

3.3. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları

Uzun mesafeler boyunca üstü kapalı ve müdahale edilecek yeri olmayan kanalizasyon ya da yağmur suyu hatları, 
sivrisinek erginleri için önemli barınaklar yaratmaktadırlar. Özellikle ilçe merkezlerinde sıkça dikkat çeken bu tip 
alanlara örnek olarak Marmaris-Merkez (Şekil 56-57) verilebilir.
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Diğer yandan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında da mazgal tıkanıklıkları veya kot farkları nedeniyle dışarıdan 
kolayca fark edilemeyen su birikintilerine neden olmaktadır. Bu durum ise, belirsiz sivrisinek üreme alanlarına 
yol açmaktadır.. Yine genelde ilçe merkezlerinde dikkat çeken bu tip alanlara örnek olarak Marmaris-Kapalı Çarşı 
(Şekil 55) verilebilir.

Mazgallardaki tıkanıklıkların giderilmesi, kot farklılıkların ortadan kaldırılarak su birikintilerinin oluşmasının engel-
lenmesi öncelikle yapılması gerekenlerdendir. Bunun dışında üstü kapalı kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına 
sivrisinek erginlerine karşı sıcak sisleme ile adultisit uygulanmalı, su birikintisi oluşan yerlere de yeter miktarda 
larvisit uygulanmalıdır. Ancak özellikle ağız kısmı deniz kenarına, tür çeşitliliği olan dere veya göletlere ya da ba-
lıkçılık yapılan alanlar gibi doğal yaşam alanlarına bağlanan yağmur suyu hatlarına yapılacak uygulamalarda diğer 
canlılara etkisi olmayan biyosidal ürünler seçilmelidir.

3.4. Site-Otel Arıtmaları ve Foseptikler

Arıtma ve foseptikler, kent zararlıları açısından en önemli üreme alanlarıdır. Sivrisinek, hamamböceği, fare gibi 
vektörlerin tümü için uygun barınma ve üreme alanı sağlarlar. Çünkü bu tip kapalı alanlarda, hem doğal düşman 
faaliyeti olmamakta, hem de söz konusu haşerelerin yıl boyu üremelerine devam edebilmeleri için yeterli besin 
ve barınma alanı sağlamaktadır.

Muğla’nın 6 farklı bölgesinin tamamında, ilçe merkezleri dışında çok sayıda ve dağınık site, otel vb. yerleşim yeri 
vardır ve bunların neredeyse tamamında kanalizasyon sistemi bulunmadığı için foseptik ve bazı birimlerde fos-
septiklerin bağlandığı küçük arıtmalar bulunmaktadır. Bu durumda, tüm bu küçük arıtma ve foseptiklerin tek tek 
ilaçlanması gerekirken, bölgenin dağınık yapıda oluşu nedeniyle tümüne gidilemediği ya da yeterince sık gidile-
mediği görülmüştür. Bu durumda da özellikle sivrisinek ve hamamböceği mücadelesi etkili bir şekilde yürütüle-
memektedir.

İlçe merkezleri dışındaki yerleşim alanlarının mevcut arazi yapısı ve turizm bölgesi olması nedeniyle hem çok 
sayıda hem de çok dağınık şekilde site veya otel gibi yaşam alanlarına en güzel örnekler olarak Güllük-Boğaziçi 
(Şekil 26), Güllük-Merkez (Şekil 27) verilebilir.

Site veya otellerin dağınık bir yapıda oluşu, örneğin birinden diğerine geçişlerde kısa mesafeler kat edilmiş olsa da, 
toplamda çok sayıdaki yerleşim yerine ve uzun ulaşım hatları sonrasında varılmış olması, iş verimliliğini oldukça 
düşürmektedir. Ayrıca, arazi yapısından kaynaklanan ve birbirinden çok farklı desendeki yerleşim nedeniyle her 
fosseptiğin yerinin iyi bilinememesi veya fark etmeden ilaçlanmayan foseptik kalması sık karşılaşılan sorunlar-
dandır. Bu durumda ekip sayısının arttırılması ve personelin her foseptik ve arıtma yerini çok iyi bilmesi ve hiç 
birini atlamadan yeterli miktarda biyosidal ürün uygulamaya büyük özen göstermesi sağlanmalıdır. Nitekim bazı 
foseptiklerin yeri iyi bilinse de dışarıdan ne kadar büyük olduklarını kestirmek imkansızdır (Örneğin, Milas-Güllük 
(Şekil 24), Milas-Ören (Şekil 25).)

Sık ziyaret edilemeyen uzak noktalardaki yerleşim yerlerinde foseptik ve arıtmalara etki süresi uzun ve yüzeyde 
kalabilen larvisitler uygulanmalıdır.

Bazı site ve otellerin, haşere mücadelesini kendilerinin yaptığını belirterek ekiplerin sahaya girmelerine izin ver-
memesi söz konusu sitelerdeki mücadelenin ne oranda başarılı olduğunun belirlenmesi mümkün olmamaktadır.

Önemli turizm alanlarında bile bazı otel ve sitelerin arıtma tesislerinden ya da foseptiklerden kaçak tahliye yapıl-
dığı anlaşılmıştır. Bu durum, tahliye sularının bazı yerlerde birikmesine, dolayısıyla belirsiz ve beklenmeyen sivrisi-
nek üreme alanları oluşmasına neden olmaktadır. Buna tipik örnekler Fethiye-Ölüdeniz (Şekil 87-88), Seydikemer 
(Şekil 89)’de görülmektedir.

Sık foseptik boşalttırmanın veya arıtma tesislerinin yüksek maliyetini karşılamak istemeyen kişi veya kurumların, 
halk sağlığını bu denli açıkça tehdit etmelerine göz yumulmayacağı aşikardır ve mümkün olan en ağır cezalar ile 
bu tür uygulamalara derhal son verilmesi sağlanmalıdır.
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3.5. Merkez Arıtmaları ve Tahliye Alanları

Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 6 farklı bölgenin genelde ilçe merkezlerinde, ba-
zen büyük yerleşim birimlerinde de arıtma tesisi ve kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Bunlar Fethiye (Şekil 
107 ), Menteşe-Düvelek (Şekil 10), Bodrum-Akyarlar Sitesi (Şekil 110), Milas-Güllük-Mavi Tatil Köyü (Şekil 29) 
görülmektedir.

Bu arıtma tesislerinin kapalı kanalları ile atık dinlendirme alanları sivrisinek üreme ve barınmaları için uygun alan-
lar yaratmaktadır. İl genelindeki tüm arıtma tesislerinde, düzenli aralıklarla kapalı kanallarda sıcak sislemeler ya-
pılarak etkili bir ergin kontrolü sağlanabilir. Ancak arıtma tesislerinin su tahliyelerinin yapıldığı dere ve kanallarda 
akışkanlığın iyi olmadığı yerlerde su birikintileri ve dolayısıyla sivrisinek popülasyonu oluştuğu dikkat çekmiştir. 
Örneğin, Göltürkbükü-Gölköy arıtma (Şekil 45), Milas-Lojmanlar (Şekil 111) gibidir.

Dere ve kanallarda yapılması gerekenler bu alanlar için de geçerlidir.

Diğer yandan bazı arıtmaların tahliye suları civar göl veya göletlerde toplanmakta ve buralarda da sivrisinek popü-
lasyonu oluştuğu dikkat çekmektedir. Örneğin Bodrum-Götürkbükü (Şekil 112), Ortaca-Dalyan arıtma (Şekil 113) 
bu tip alanlara örnek olarak gösterilebilir.
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Şekil 110. Bodrum-Akyarlar Tatil Sitesi-Arıtma

Şekil 111. Yatağan Elektirik Üretim ve Ticaret A.Ş. Lojmanları tahliye hattı
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Şekil 112. Gölköy mevkii

Şekil 113.Ortaca-Dalyan Arıtma Tahliyesi
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Yukarıda göl ve göletlerde yapılması gerekenler buralar için de geçerlidir. Ancak, şayet arıtma suları doğal tür zen-
ginliği olmayan alanlarda toplanıyorsa, bu tip alanlara sivrisinek larvaları ile beslenen avcı balık (Gambusia affinis) 
salınarak biyolojik mücadele uygulamaları yaygınlaştırılabilir.

3.6. Yüzme ve Süs Havuzları

Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki 6 farklı bölgenin tamamı aynı zamanda turistik 
bölgeler olduklarından yazlık olarak kullanılan neredeyse her evin, her sitenin ve her otelin bir yüzme ve/veya süs 
havuzu bulunmaktadır. Yaz döneminde büyük çoğunluğu aktif bir şekilde kullanılsa da, bu yüzme ve süs havuzları-
nın neredeyse tamamı sezon dışında atıl bir vaziyette durmaktadır. Bodrum (Şekil 49), Milas-Güllük (Şekil 28), Ula 
(Şekil 19) noktaları örnek olarak verilebilir.

Sivrisinek larvalarının 12-16 0C su sıcaklığında da gayet iyi gelişebildiği, Muğla ili genelinde sıcaklığın belki bir iki ay 
hariç neredeyse tüm yıl boyunca buna uygun olduğu dikkate alındığında, sivrisineklerin tüm yıl üreyebilmelerine 
uygun iklime sahip olduğu görülecektir. İşte bu bilgilerden hareketle, atıl vaziyetteki yüzme ve süs havuzlarındaki 
su birikintilerinin sivrisinek üremesine ideal bir ortam sağladıkları unutulmamalıdır.

Bu nedenle, havuzların yıl boyu larva kontrollerinin yapılması ve sezon dışı dönemlerde de mümkün olduğunca 
ya suları tahliye edilmeli, ya da yağmur sularının olduğu ve tahliye yapılamayan yerlerde su miktarı da dikkate 
alınarak uzun etki süreli larvisitlerle uygulama yapılması çok önemlidir.

3.7. Sarnıçlar, Su Kuyuları, Sulama Havuz ve Kanalları

Muğla ili genelinde tarım-turizm-doğanın iç içe bulunması nedeniyle haşere mücadelesi oldukça kompleks bir 
durum yaratmakta ve farklı kesimlerin istek ve beklentileri ekipler için oldukça karmaşık bir durum yaratmakta-
dır. Örneğin seracılık faaliyetleri için yöredeki üreticiler sarnıç, su kuyusu, sulama havuzu ve/veya sulama kanalı 
kullanmaktadır. Tipik örnekleri, Milas (Şekil 21), Bodrum (Şekil 40-41), Fethiye-Merkez-Ovacık (Şekil 114)’da gö-
rülebilir.

Bu tip su içeren alanlar, bir yandan ideal sivrisinek üreme alanı yaratırken bir yandan da kullanılıp kullanılmama 
durumuna göre su seviyesi sürekli değişim göstermektedir. Bu alanlarda etkili bir larva mücadelesi için su mik-
tarına göre larvisit dozu ayarlanması büyük önem arz etmektedir. Mevcut suya göre ayarlanan doz, kısa sürede 
değişen su seviyesi nedeniyle boşa gidebilmektedir. Nitekim uygulamadan kısa süre sonra, üreticiler bu suyu kul-
lanıp yeni su eklendiğinde ilaç boşa gitmiş, yeni su ise sivrisinekler için yeniden ideal üreme alını haline gelmiştir. 
Bazen, ekip kontrolleri sırasında su olmadığı için uygulama yapılmamış sarnıç, kuyu ve kanallara, kısa süre sonra 
su gelmesi veya verilmesi nedeniyle bilinen noktalarda etkili mücadele şansı bir sonraki tura kalacaktır.
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Şekil 114. Fethiye Atıl Havuzlar

Diğer yandan bu kuyu ve kanallar sadece bitkisel üretim için değil, üreticilerin az sayıda da olsa hayvanlarının su 
ihtiyaçları için de kullanılmaktadır. Bu durumda da hayvan içme suyu olabilecek bu alanlara kullanılacak biyosidal 
ürünlerin seçimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar çok farklı bir anlam kazanmaktadır.

Kısacası sarnıç, su kuyusu, sulama havuzu ve sulama kanalları hem sık kontrol edilmeli, hem uygulamalar sadece 
larva olduğunda ve ortama uygun ürünlerle yapılmalı, hem de kompleks bilgi birikimine sahip tecrübeli ekipler-
ce gerçekleştirilmelidir. Örneğin kuyularda su bulunduğu dönemde yüzeyde kalan larvisitler tercih edilmeliyken, 
bazen su bulunan, bazen hiç su bulunmayan sarnıçlarda ise kolay dekompoze olmayan biyolojik ürünler tercih 
edilmelidir.

3.8. Atıl Lastik, Bidon, Varil, Saksı, Su Kabı

Çok küçük su birikintileri bile sivrisinekler için ideal üreme alanına dönüşebilmektedir. Bunun farkında olmayan 
halkımız ise, kullanmadığı ama atmak da istemediği lastik, bidon, varil, saksı gibi pek çok materyali içinde yağmur 
suları birikebilecek şekilde bırakmaktadır. Benzer şekilde hayvan severler, başı boş sokak hayvanları için, bahçe-
lerine veya kapı önlerine su kapları koymaktadırlar. Bu kaplar uzun süre tazelenmediklerinde, aynı içinde yağmur 
suları biriken kaplarda olduğu gibi, sivrisinek üreme alanına dönüşmektedir.

Bu nedenle yöre halkının sivrisinek üreme alanları konusunda bilgilendirilmeleri, lastik, bidon, varil, saksı vb. gibi 
materyali içinde yağmur suyu birikmeyecek bir şekilde bırakmaları gerektiği, kapı önlerine bırakılan su kaplarını 
düzenli aralıklarla tazelenmesi gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri son derece önemlidir. İlaçlama ekiplerinin 
de, bu tip su birikintilerine ilaç uygulamak yerine, suyu boşaltmaları ve tekrar su birikmeyecek şekilde bırakmaları 
yeterli olacaktır.
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3.9. Hayvan Damları

Muğla ili genelinde tarım-turizm-doğanın iç içe olması, kırsal kesimle turistik alanların birbirine çok yakın olmasını 
beraberinde getirmektedir. Tüm bölgelerde genelde küçük hayvancılık işletmeleri (Ula - Şekil 6) yaygın olsa da bazı 
yerlerde büyük havyan üretim tesisleri de dikkati çekmektedir (Bodrum-Mumcular, Şekil 50; Dalaman-TİGEM, 
Şekil 115 vb. gibidir).

Şekil 115. Dalaman-TİGEM

Hayvancılık yapılan her yerde, doğal olarak karasinek problemi de olmaktadır. Zira hayvan dışkıları ideal karasinek 
üreme alanıdırlar. Diğer yandan, il genelinde iklim şartlarının haşerenin neredeyse tüm yıl boyunca üreyebilmesi-
ne uygun olması karasinek popülasyonlarının aşırı artışına neden olmaktadır.

Kırsal yaşam ile kentsel yaşamın birbirine çok yakın oluşu ve bu durumun il geneline çok dağınık bir şekilde ya-
yılmış olması, hayvan damlarının genelde küçük aile işletmeleri şeklinde oluşu, üreticilerin kırsal yaşam koşulları 
nedeniyle hayvan dışkılarını sık aralıklarla kürememeleri ve/veya bu dışkı yığınlarına herhangi bir işlem yapmama-
ları, ideal üreme alanı olan bu ortamlarda karasinek popülasyonlarının aşırı artışlarına neden olmaktadır. Bu tür 
alanlara yakın yazlık siteler ve turistik işletmelerde sadece kısa bir süre tatil için gelenlerin yüksek beklentileri sık 
şikayetleri de beraberinde getirmektedir.

Bu tip alanlarda yapılması gereken en önemli işlemler üreticiler tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Örneğin 
hayvan dışkılarının her gün kürenmesi ve topluca üzerinin kireçlenerek örtülmesi gibi işlemler karasinek gelişme-
sini önemli oranda azaltacaktır. Bunun dışında hayvan damlarındaki ergin dinlenme alanlarına üreticilerin uygu-
layacağı rezidüel ilaçlar ile ergin popülasyonunu azaltmak önemlidir. Bu alanlara larvisit uygulamaları hem düşük 
etkinliği hem de yüksek maliyeti nedeniyle önerilmemektedir. 

Ayrıca hayvan damlarına yakın yerleşim yerlerinde yoğun karasinek popülasyonları söz konusu olduğunda soğuk 
sisleme yöntemiyle (ULV) uçkun mücadelesi yapılmalıdır. Buna rağmen, hayvan damlarına yakın yaşayan yöre hal-
kına, karasineğin doğal üreme ve yaşam alanları konusunda bilgi verilerek bilinçlendirilmeleri gereklidir. Nitekim 
bu gibi yerlerde sık ilaçlama yapılsa bile bu sorunun çözülemeyeceği ortadadır.
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3.10. Çöp ve Organik Atıklar ile Toplama Alanları

Kentsel alanlarda, çöp konteynerleri, çöp yığma alanları, sokak hayvanlarının dışkıları, tarımsal ürün atıkları, 
bahçe atıkları, sokak hayvanları için bırakılan yemek artıkları ile kaçak arıtma ve foseptik tahliyelerinin çekilmesin-
den sonraki posalar gibi çürümekte olan her türlü organik materyal karasinekler için ideal üreme ortamlardır. Bu 
tip materyalin kapalı kap veya torbalarda biriktirilerek uygun işlemlerden sonra çöp toplama alanlarına nakli ile, 
çöplük alanlara dönem dönem yapılacak rezidüel uygulamalar karasinek problemini önemli oranda azaltacaktır.

4. Önemli Haşereler ve Mücadelesi
İnsanların toplu yaşam alanlarında halk sağlığında sorun yaratan canlılar çok çeşitlidirler. Halk sağlığında zararlı 
olan canlıları; kan emenler, alerji ve kaşıntılara neden olanlar, sokarak zehirli olanlar, gıda ve besinlerine ortak 
olup yiyerek veya onları kirletip pisleterek sorun olanlar ve hatta sadece görüntü veya sesleriyle rahatsız edenler 
olarak gruplamak mümkündür. Bu bakış açısıyla halk sağlığında sorun olan zararlılar arasında aşağıdakiler ayrı ayrı 
ele alınırlar;

	Sivrisinekler (kan emen ve hastalık taşıyan)
	Sinekler (hastalık taşıyan ve kirleten)
	Bit, pire ve tahtakurusu (kan emen ve hastalık taşıyan)
	Hamamböcekleri (gıdaları kirleten ve hastalık taşıyan)
	Kemirgenler (kemiren, gıdaları kirleten ve hastalık taşıyan)
	Akar ve keneler (kan emen, alerjiye neden olan ve hastalık taşıyan)
	Arı, örümcek, akrep, çıyan ve yılan vb. (ısırıkla veya sokma ile zehirleyenler)
	Güve, karınca, termit, kılkuyruklular vb. (evlerde sıkça rastlanılanlar)

Halk sağlında sorun olan canlılar arasında en önemlileri, hastalıkları insanlara bulaştıranlar yani vektörlerdir.

Sıtma, tifüs, kolera gibi hastalıklara neden olan bakteri, fungus ve virus gibi mikroorganizmaların (patojen) insan 
ve hayvanlara (konak) bulaşmasına aracılık eden bit, pire, kene, sinek ve fare gibi canlılara vektör denilmektedir.

Sıtma, Sarı Humma, Fil Hastalığı, Batı Nil Ateşi sivrisineklerle; Şark Çıbanı Tatarcık sineğiyle; Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi kenelerle taşınan ölümcül hastalıklara örneklerdir.

Vektörler insan ve hayvanlara hastalıkları kitlesel olarak bulaştırmakta ve salgın şeklinde toplum hayatını etkile-
mektedirler. Bu nedenle vektör mücadelesi tüm dünyadaki toplu yaşam alanlarında düzenli olarak belediyeler ve 
sağlık kurumları tarafından yürütülmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde en çok sorun olan kent zararlıları olarak sivrisinek, kara-
sinek, hamamböceği, pire ve fare olarak sıralanabilir.

Aşağıda yörenin en önemli vektörleri; bölgede sorun oldukları alanlar, tanınmaları ve biyolojileri ile mücadeleleri 
baz alınarak irdelenmiştir.

4.1. Sivrisinek

Muğla ili genelinde, çok sayıda ve dağınık bir şekilde bataklık-sazlık alanlar, arıtma ve foseptikler, yağmur suyu ve 
kanalizasyon hatları, sarnıç, su kuyusu, su kanalı vb. olması nedeniyle en çok görülen zararlı sivrisinek olmuştur. 
Çünkü hangi kaynaktan gelirse gelsin, çeşitli tipteki su birikintileri en ideal sivrisinek üreme alanıdırlar. Bu kadar 
çok su birikintisi yanında il genelinde iklim şartlarının uygunluğu nedeniyle zararlı birkaç ay hariç, neredeyse tüm 
yıl boyunca üreyebilmektedir. Bunun yanında tarım-doğa-turizmin iç içe oluşu, doğal güzellikler nedeniyle yerleşi-
min tüm mücavir alan sınırlarına hem de çok dağınık bir şekilde yayılmış olması, çeşitli desendeki yerleşim ve ra-
kım farklılıkları nedeniyle, genelde iyi bir kanalizasyon sistemi olmayışı, bu zararlının mücadelesini önemli oranda 
zorlaştıran faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Halk sağlığını tehdit eden en önemli kent zararlısı sivrisinektir. Sıtma, Sarı Humma, Fil Hastalığı, Batı Nil Ateşi gibi 
pekçok ölümcül hastalığın vektörü olması, sivrisinek dişilerinin yumurta bırakmadan önce mutlaka sıcakkanlı-
lardan kan emmeye ihtiyaç duyması bu böceğin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli kent zararlısı 
olmasını beraberinde getirmektedir.

Dünyanın tropik, subtropik ve ılıman bölgelerinde tamamen yayılmış olan sivrisinekler Diptera takımının Culicidae 
familyasındandır. Bu familya Anophelinae, Culicinae ve Toxorhynchchitinae olmak üzere üç altfamilyaya ayrılmak-
tadır. Dünyada 3.600 den fazla sivrisinek türü bulunduğu, bunlardan 3.000’den fazlasının Culicinae altfamilyasında 
yer alan 29 cinse bağlı olduğu bildirilmektedir. Anophelinae altfamilyasına bağlı 530 kadar tür olduğu, bunlardan 
da 500’nün Anopheles cinsinden olduğu kayıtlıdır. Culicinae ve Anophelinae alt familyasına bağlı türlerin larvaları 
sudaki organik atıklar, mikroorganizmalar, algler ve tek hücreli canlılar gibi besinler alırlar. Toxorhynchchitinae alt 
familyasında ise Toxorhynchites cinsinin 70 kadar türle temsil edildiği bilinmektedir. Bu türlerin larvaları diğer siv-
risinek larvaları veya diğer küçük sucul canlılarla beslenmektedir. Türkiye’de ise 60 kadar sivrisinek türünün varlığı 
bildirmektedir. En yaygın görülen türler Aedes, Anopheles ve Culex cinslerine (Şekil 116) bağlıdır.

Sivrisinekler yumurtalarını türe göre değişmekle birlikte genelde su yüzeyine tek tek veya gruplar halinde bıra-
kırlar. Suyun oksijen yoğunluğuna, pH’sına, tuzluluğuna vb. gibi pek çok faktöre ama en çok da sıcaklığına göre 
gelişme süreleri değişir. Örneğin suyun sıcaklığına göre yumurtalar 1-5 günde açılarak larvaları çıkar. Larvalar yine 
türe göre ve en çok da su sıcaklığına bağlı olarak 7-30 günde (35 ºC’de 7 gün, 25 ºC’de 15 gün, 15 ºC’de 25 gün, 
10 ºC’de 30-40 gün) üç dönemi tamamlayıp pupa olurlar. Sivrisinek pupalarından yine suyun sıcaklığına göre 1-5 
günde (30 ºC’de 1 gün, 20 ºC’de 2-3 gün, 15 ºC’de 4-5 gün) ergin çıkışı gerçekleşir ve erginler kısa sürede uçabilir-
ler (Şekil 117). Bir-iki günde cinsel olgunluğa ulaşan erginler çiftleşir, erkekler genelde bitki özsuları ile, dişileri ise 
genelde kan emerek beslenmektedirler.

Şekil 116. Aedes, Anopheles ve Culex cinslerine bağlı türlerin ergin, larva ve yumurtaları
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Şekil 117. Sivrisineklerin gelişimi

Bir dişi sivrisinek, türüne göre 100-500 arasında yumurta bırakabilmektedir. Bu yumurtalardan çıkan bireylerin ge-
lişmesini tamamlayıp kendi yumurtalarını bırakmaları, su ve hava sıcaklığı yüksek olan temmuz-ağustos aylarında 
10 günde bile gerçekleşebilmektedir. 

Bir dişinin ortalama 200 yumurta bıraktığı varsayılsa ve bu yumurtaların yarısının doğal sebeplerden öldüğü kabul 
edilse, gelişmesini tamamlayan 100 erginden de yarısının dişi olduğu kabul edildiğinde, bir dişiden temmuz-a-
ğustos aylarında 10 günde 50 kan emen dişi birey meydana gelecektir. Bu 50 dişinin de ortalama 200’er yumurta 
bıraktığı, yine bunlarında yarısının doğal yoldan öldüğü ve yine gelişmesini tamamlayan erginlerin yarısının dişi 
olduğu varsayıldığında, 50 dişiden temmuz-ağustos aylarında 10 günde 2.500 kan emen dişi birey meydana gele-
cektir: Aynı mantık ve hesap silsilesi devam ettirildiğinde 5 generasyon sonunda yani sıcak geçen bu iki ay içinde 
bir dişi sivrisinekden 6.500.000 dişi sivrisinek üreyecektir.

İşte böylesine kısa sürede devasa bir popülasyona ulaşabilen ve insanoğlu için ölümcül pek çok hastalığı taşıyan 
sivrisineklerle mücadele yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bataklık ve sazlık alanlar ile taban suyu yüksek alanların drenaj kanalları ile ıslah edilmesi (fiziksel savaş) ve böy-
lece sivrisinek üreme kaynaklarının azaltılması, avcı balık, kurbağa gibi canlılarla uygun olan tüm su birikintilerin-
de biyolojik mücadele çalışmaları, konut ve işyerlerinde sineklik gibi bariyerlerin kullanılmasına rağmen kentsel 
alanlarda bu haşere ile profesyonel ekiplerce ilaçlama çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen 
kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Sivrisineklerle mücadelede öncelik sorunu kaynağında mümkünse yok etmek, mümkün değilse azaltmak oldu-
ğundan, ilk yapılması gereken şey etkili bir larva mücadelesidir. Nitekim sadece 100 m2 alanda bile larva müca-
delesi yapılamadığında (örneğin fark edilemeyen üreme alanları) 16 ha alanda uçkun mücadelesinin yapılması 
gerektiği hesaplanmıştır. Bu nedenle larvisit uygulamaları hem daha az alanda gerçekleştirildiği için maliyeti düşük 
ve hem de uygulama yapılan alanlarda etkinin kısa sürede görülebilmesi nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 
Günümüzde yapılan larva mücadelesine rağmen genelde sorunun %70-80’i çözülebildiği anlaşılmıştır: Bu nedenle 
yukarıdaki hesap da dikkate alındığında ergin mücadelesi de kaçınılmazdır.

Sivrisinek mücadelesinde larvisit olarak; temas etkili olan, yüzey gerilimini azaltan veya mikrobiyal kökenli olan 
ürünler kullanılabilmektedir.

Geçmişte temas etkili olup larvaların sinir sitemine etki eden temephos, fenitrothion ve fenthion gibi organik 
fosforlu ilaçlar günümüzde tamamen yasaklanmıştır. Temas yoluyla alınıp larva gelişimini bozan (IGR) ürünlerden 
diflubenzuron, triflimuron ve cyromazine gibi aktif maddeler larvalarda kitin sentezini engelleyerek, pyriproxyfen 
ve methopren gibi jüvenil hormon analoğu aktif maddeler ise gençlik hormonuna etki ederek larva gelişimini 
bozmaktadırlar. IGR olan ürünlerin tümü hem temiz hem de kirli sularda kullanılabilen, genelde bir ay kadar et-
kisini sürdürebilen larvisitler olup sıvı formülasyonları her türlü su birikintilerinde kullanılabilmektedir. Ancak bu 
ürünler doğal tür çeşitliliği olan alanlarda ihtiyatla kullanılmalıdırlar.
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Larvisit olarak geçmişte yaygın kullanılan mazot, yanık yağ gibi petrol türevli maddeler, su yüzeyinde ince bir film 
tabakası oluşturup hem yüzey gerilimi azaltarak larva ve pupaların askıda kalmalarını önleyerek, hem de fiziksel 
olarak larva ve pupaların solunumlarını engelleyerek etkili olmaktaydılar. Ancak suda yaşayan diğer canlılara da 
olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizde de kullanımı yasaklanmıştır.

Larva mücadelesinde en yaygın kullanılan bir diğer ürün grubu ise bakteri, fungus, virüs gibi mikroorganizma 
kökenli ürünlerdir. Bunlar arasında en çok Bacillus thuringiensis var. israilensis ve Bacillus sphaericus gibi bakte-
rilerden elde edilen preparatlar kullanılmaktadır. Doğal tür çeşitliliğinin zengin olduğu su birikintilerindeki diğer 
canlılara etkisi olmadığı için bu tip bataklık ve/veya su birikintisi olan alanlara önerilmektedirler. Ancak bu tip 
preparatlar organik maddece zengin, kirli ve çamurlu ortamlarda yeterli etkiyi gösterememektedirler. Bir diğer 
biyolojik sayılabilecek aktif madde ise bir toprak mikroorganizması olan aktinomisetin fermantasyonundan elde 
edilen spinosad aktif maddesidir. Bu aktif madde hem temiz hem de kirli su birikintilerinde yüksek larvisidal etkiye 
sahip olduğu için, özellikle diğer preparatların başarı şansının zayıf olduğu sazlık alanlarda, yavaş salınımlı granül 
formülasyonları kullanılmaktadır.

Sivrisinek mücadelesinde uçkun mücadelesi ayrı bir öneme sahiptir. Uçkun (ergin) mücadelesi için termal (sıcak) 
sisleme veya soğuk (ULV) sisleme yöntemleri kullanılmaktadır. Termal sisleme cihazında ilaç mazot ile karıştırıla-
rak cihazda 500 ºC’yi aşan sıcak hava ile buharlaştırılıp çoğunlukla 20 µm (mikron)’den küçük (damla çapı 0,5-200 
µm) sis gibi zerrecikler halinde (sıcak damlacıklar soğuk havada beyaz duman şeklinde görünmektedir) uygu-
lanmaktadır. Çevredeki canlılara da mazotun olumsuz etkide bulunması nedeniyle sıcak sisleme, açık alanlarda 
yasaklanmış, sadece foseptik ve kanalizasyon gibi kapalı alanlarda kullanılmasına müsaade edilmektedir.

Soğuk sislemede ise ilaç su karışımı çok hızlı dönen memelerden çıkarken mekanik olarak parçalanıp çok küçük 
damlacıklar (10-30 µm) oluşmaktadır. Bu küçük damlacıklar da havada asılı kalarak o sırada uçan erginlere temas 
edip ölmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle soğuk sislemede en önemli konu, uygulamaların doğru zamanda 
ve gerekli olduğu alanlarda yapılmasıdır. Örneğin sivrisinek erginleri alacakaranlık olarak adlandırılan akşam 19-22 
ve sabah 5-7 saatleri arasında aktif oldukları için sadece bu saatlerde uygulandıklarında uçkunlarla temas etmeleri 
ve onları öldürmeleri mümkündür. Nitekim uçkun mücadelesinde kullanılan tüm aktif maddeler sadece temas 
yoluyla erginlere ulaştıklarında onların sinir sistemine etki ederek ölmelerini sağlamaktadır.

Soğuk sisleme cihazları çok düşük hacim (ultra low volüme = ULV) uygulamaları yapan makinalar oldukları için 
oluşturdukları damla çapı son derece önemlidir. Örneğin durağan havada 20 mikron çapındaki damla 10 m yük-
sekte 14 dakikada yere düşmektedir. 100 mikronluk bir damla ise aynı yükseklikten 36 saniyede düşmektedir. 5 
mikrondan küçük damlacıklar ise sivrisinek kanat hareketlerinden bile etkilenerek ergin vücuduna yapışamadan 
sürüklenmektedirler. İşte bu nedenle ULV cihazlarının oluşturdukları damla çapları ve kalibrasyonları uçkun müca-
delesinde başarıyı büyük oranda etkileyen en önemli faktörlerdendir. Ayrıca uygulama sırasında rüzgar faktörü de 
bu damlacıkların hedefe ulaşması veya sürüklenip gitmelerinde çok etkili olmaktadır. Bu nedenle hem hiç rüzgarın 
olmadığı, hem de rüzgar hızının 15 km/h’den fazla olduğu durumlar ilaçlama için uygun değildir.

Pek yaygın olmasa da bazı alanlarda sivrisinek uçkunları için sazlık veya kapalı alanlara imidacloprid gibi neonikoti-
noidler ile alphacypermethrin, bifenthrin, delthamethrin, esfenvalerate ve lambda-cyhalothrin, gibi bazı sentetik 
piretroidli bileşiklerle rezidüel uygulamalar (uçkun dinlenme yüzeylerine yapılan kalıcı uygulamalar) da yapılabil-
mektedir.

Sivrisinek mücadelesinde önemli bir diğer konu, sık döl veren bu canlıda ilaçlara direnç gelişimini önleyebilmek 
ve sürdürülebilir mücadele için hem larvalara hem de erginlere karşı ardışık ilaçlamalarda etki mekanizması farklı 
olan ürünleri kullanmaktır. Nitekim dünya genelinde sivrisineklerin pek çok insektisite kaşı direnç geliştirdiğine 
dair çok sayıda literatür bulunmaktadır.

4.2. Karasinek

Muğla ili genelinde, tarım ve yerleşim alanlarının iç içe olması, yörede irili ufaklı çok sayıda hayvancılık yapılan te-
sis olması, hayvan terslerinin ideal karasinek üreme alanı olması, il genelinde iklim şartlarının zararlının neredeyse 
tüm yıl boyunca üreyebilmesine uygun olması nedeniyle yörede en çok görülen ikinci zararlı karasinek olmuştur.

Kırsal yaşam ile kentsel yaşamın birbirine çok yakın oluşu ve bu durumun il geneline çok dağınık bir şekilde yaygın 
oluşu, hayvan damlarının genelde küçük aile işletmeleri şeklinde oluşu, üreticilerin kırsal yaşam koşullarına ne-
deniyle hayvan dışkılarını sık aralıklarla kürememeleri ve/veya bu dışkı yığınlarına herhangi bir işlem yapmama-
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ları, ideal üreme alanı olan bu ortamlarda karasinek popülasyonlarının aşırı artışlarına neden olmaktadır. Bu tür 
alanlara yakın yazlık siteler ve turistik işletmelerde sadece kısa bir süre tatil için gelenlerin yüksek beklentileri sık 
şikayetleri de beraberinde getirmektedir.

Halk arasında karasinek olarak adlandırılan tür, Musca domestica, Diptera takımının Muscidae familyasındandır. 
Kentsel ve kırsal alanlarda kitlesel ölümlere neden olan tifo, dizanteri, kolera ve tüberküloz gibi hastalıkların vek-
törüdür.

Çürümekte olan her türlü organik materyal ideal karasinek üreme ortamı sağlamaktadır. Sadece hayvan damla-
rındaki dışkılar değil, kırsal alanlarda çöp yığma alanları, pazar yerlerindeki atıklar yanında, kentsel alanlardaki çöp 
konteynerleri, bahçe atıkları, sokak hayvanları için bırakılan yemek artıkları ile en çok da kaçak arıtma ve foseptik 
tahliyelerinin çekilmesinden sonraki posalar karasinekler için ideal üreme ortamlardır. Nitekim dişi karasinekler 
yumurtalarını organik maddece zengin ortamlar üzerine bırakır. Birkaç saat içerisinde açılan yumurtalardan çıkan 
larvalar buralarda beslenir ve 3 dönemden sonra pupa olurlar. Kısa süre sonra da pupalardan erginler çıkar. Tüm 
bu gelişme dönemleri, ortam şartlarına bağlı olarak bir hafta ile bir ay arasında tamamlanabilmektedir. Bu neden-
le karasinekler de sivrisinekler gibi kısa zamanda çok yüksek popülasyon seviyesine ulaşabilirler.

Karasinek savaşımında da, hem larva hem de ergin mücadelesi yapılabilmektedir. Sivrisinek larva mücadelesinde 
kullanılan tüm IGR larvisitler karasinek larvaları için de uygulanabilmektedir. Ancak bu amaçla hazırlanan ilaçlı su 
sadece çürümekte olan organik materyal veya hayvan dışkıları üzerine bol su ile en az 10-15 cm derinliğe nüfuz 
edecek şekilde uygulanmalıdır. Diğer yandan larvisitlerin karasineklere etkinliğinin düşük, maliyetinin de yüksek 
olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle karasinek larvaları için uygun gelişme-beslenme alanı olabilecek her türlü 
besin ya kapalı ortamlarda tutulmalı, ya da üzeri kireçlenerek larva gelişmesi önlenmelidir.

Ergin karasineklerle savaşımda ise genellikle rezidüel uygulamalar tercih edilmektedir. Rezidüel uygulamalarda ya 
acetamiprid, clothianidin, imidacloprid ve thiamethoxam gibi neonikotinoidli aktif maddeler veya azemethiphos 
gibi organikfosforlu aktif maddeler cezbedici karasinek yemleri ile çöp konteynerleri, hayvan damları gibi ergin 
dinlenme yüzeylerine şerit şeklinde sürülür ya da bu tip yüzeylere pülverize edilirler. Bir diğer rezidüel uygulama 
ise sentetik piretroidli bileşiklerin yüzeye püskürtülmesi şeklindedir. Ancak etki süresi kısa olan bu tip uygulamalar 
pek tercih edilmezler.

Diğer yandan sivrisinek uçkun mücadelesinde yapılan ULV uygulamaları yoğun karasinek popülasyonlarının oldu-
ğu dönemlerde ve yerlerde benzer şekilde uygulanabilecek bir yöntemdir. Fakat alacakaranlık saatlerde yapılan 
sivrisinek uçkun ilaçlamaları karasinek uçkunları için pratikte başarılı olmamaktadırlar. Nitekim ergin karasinekler 
gündüzleri aktif olup geceleri ise korunaklı yerlerde dinlenme halindedirler.

4.3. Hamamböceği, Fare ve Diğer Zararlılar

Bölgede hamamböceği ve fare sorunu ya kanalizasyon sisteminde ya da hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu 
alanlarda görülmüştür. Hamamböceği sorunu olan alanlarda genelde sivrisinekler için yapılan uygulamalar bu 
haşereleri de kontrol ettiğinden ayrıca bir açıklamaya gerek duyulmamıştır.

Fare mücadelesi ise şikayet olan kanalizasyon sistemleri ile arıtmalarda pasta ve mum blok şeklindeki formülas-
yonlar ile gerçekleştirilmelidir.

Bölge genelinde dönemsel olmakla birlikte genellikle şikayet halinde mücadelesi yapılan diğer zararlılar arasında, 
tatarcık, pire ve kene gibi vektörler de bulunmaktadır. Ancak sivrisinek ve karasinek mücadelesi için yapılan uygu-
lamalar genelde bu tip zararlıları da baskı altında tutmaktadır. Bu nedenle bu raporda irdelenmemişlerdir.
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5. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Genel olarak; Muğla ili sınırları içerisinde doğa-tarım-turizm iç içe olması nedeniyle başta sivrisinek ve karasinek 
olmak üzere vektör mücadelesi ayrı bir öneme sahiptir. Vektör mücadelesi, sorunlu alanların tespiti, noktasal ola-
rak her bir sorunlu alanın rutin olarak ziyaret edilmesi, uygun yöntem ve ilaçlarla müdahalesi gibi tüm aşamaları bir 
bütünün parçaları şeklindedir. Bu bütünün hiçbir parçası birbirinden ayrılmamalı ve tüm süreç tamamen uzman 
ve tecrübeli personelce idare edilmelidir. Aynı şekilde bu mücadelede, kurumlar arası ve kurum içi birimler arası 
iletişim, uyum ve disiplin de son derece önemlidir. Örneğin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin çöpleri 
zamanında toplamaması, karasinek popülasyon yoğunluğunun hızla artmasına, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
bağlı birimlerin boş arsalar veya bataklık alanlardaki otların temizliğine yeterli özeni göstermemesi hızla sivrisi-
nek, tatarcık, kene vb. gibi haşerelerin popülasyonunun hızla artmasına, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden habersiz yapacağı kazı çalışmalarının hamamböceği ve fare gibi 
haşerelerin popülasyonunu hızla arttırması gibi problemleri de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, gerek Belediye yetkililerinin gerekse yöre halkının başta vektörler olmak üzere kent zararlılarının 
sağlık, sosyal ve ekonomik yönlerden önemini bilmesi, bu vektörlerin tanınması, biyolojileri, üreme alanları, aktif 
oldukları ve hızla çoğaldıkları yerler ve zamanlar, barınma ve gizlenme alanları, taşıdığı hastalıklar ve neden olabi-
lecekleri sorunlar gibi konularda tüm ilgililerin bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir.

Vektörlerle mücadelede eğitimli ve deneyimli personeller tercih edilmeli, onların gözlem ve önerileri doğrultu-
sunda gerekli işlemler yapılmalıdır.

Vektör mücadelesinde haşerelerin üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması ilk adım olduğu için, belediye yetkili-
leri öncelikle bu amaca yönelik idari tedbirleri almalıdır.

Her türlü idari tedbire rağmen bu haşerelere karşı çeşitli uygulamalar yapılması kaçınılmaz olduğu durumlarda, 
kullanılacak ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünler olma-
lıdır.

Kullanılacak biyosidal ürünlerin, hedef dışındaki canlılara ve çevreye olumsuz etkileri olmayanların seçimine bü-
yük özen gösterilmelidir.

Haşerelerde direnç gelişimini önlemek açısından farklı gruplardan değil, farklı etki mekanizmasına sahip ürünlerin 
tercih edilmesine önem verilmelidir.

Kullanılacak ürünlerin bekleneni vermesi için, uygun alana, uygun hedefe, uygun dozda ve zamanında kullanılması 
son derece önemli olduğundan, bu tip bilgilere hakim uzman ve deneyimli personel ile başarıya ulaşılabileceği 
unutulmamalıdır.

Son olarak ilerde yapılabilecekler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır;

Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdürü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü, 
Park ve Bahçeler Şube Müdürü, Vektör Kontrol Şube Müdürü gibi yöneticilerin bir sunumla bilgilendirilmesi,

Arzu edilirse ilgili personellin de bu toplantıya katılımının sağlanması,

Belediye web sayfasında vektör mücadelesi konusunda bilgiler sunulması,

Site-otel vb. yerlere giriş izni verilmesi, kontrölün sağlanması, uygulayıcı eğitimi almış ekiplerin hizmet vermele-
rinin sağlanması,

Çeşitli kurumlarla birlikte ortak poster ve broşür hazırlanması ve yöre halkı ile turistik tesislere gelen tatilcilerin 
bilgilendirilmesi,

Gerektiğinde kırsal alanda seracılık ve/veya hayvancılık yapan üreticilerle toplantı yapılması ve seminerler veril-
mesi,

Gerektiğinde kent merkezlerinde de yöre halkının bilinçlendirilmesi için toplantı ve seminerler yapılması

Belediye personeline biyosidal yönetmeliği gereği ruhsatlandırmadan uygulayıcı eğitimlerine kadar gerekli bilgi-
lerin verilmesi,

Çeşitli kurumlar tarafından desteklenebilecek projeler yapılması.

Saygılarımla; 02.01.2015
Prof Dr. Enver DURMUŞOĞLU

4.2
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Türlerinin Üreme Alanları Ve Mevsimsel Değişikliklere Göre 

Belirlenmesi
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1. Giriş
Sivrisineklerin biyolojik vektörlüğünü yaptığı en tehlikeli hastalık olan sıtma, dünyada her yıl 500 milyon yeni ol-
guya ve yaklaşık 2.5 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Yurdumuzda sıtmaya en sık Diyarbakır, Batman, Siirt, 
Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illeriyle Çukurova çevresinde rastlanmaktadır. Ancak, Güney ve güneydoğu komşu-
larımız olan İran, Irak ve Suriye’de çok sayıda  sıtma vakası görüldüğünden bu ülkelerden yurdumuza geçiş riski de 
bulunmaktadır.

Türkiye’de sivrisineklerle bulaşan endemik veya rastlantısal epidemik hastalıkların yaygınlığı bilinmekle birlikte, 
malarya, filariosis, Batı Nil Virusu enfeksiyonu gibi hastalıklar Türkiye’nin çeşitli bölgelerini etkilemektedir. Ülke-
mizde sıtmanın başlıca vektörlerinin Anopheles sacharovi ve A. superpictus olduğu bildirilmektedir. Sivrisinekler 
sıtma dışında Dang (Dengue) humması, sarı humma ve Wuchereria bancrofti’nin etkeni olduğu enfeksiyonunun 
biyolojik vektörlüğünü, tularemi ve frambezi (Yaws) gibi enfeksiyonların ise mekanik vektörlüğünü yapmaktadır. 
Bugün tüm dünyada bilinen 182 artropod kaynaklı virüsün (arbovirüs) 147’si ile ve 30 filarya türünün taşıyıcısının 
sivrisinekler olduğu bildirilmektedir.

Sivrisinekler, olumsuz çevre şartlarında dahi uzun süre canlı kalabilmeleri, larvalarının hemen hemen tüm sucul 
habitatlarda hızla üreyebilmeleri ve dünyanın tüm zoocoğrafik bölgelerinde bulunabilmektedirler.

Türkiye’nin turizm ve tarım açısından önemli bir merkezi olan Muğla İli  genelinde kanalizasyon sisteminin yetersi-
zliği, foseptik çukurlarının yaygın oluşu, geniş sulama kanalları ve su sistemleri ağı, jeomorfolojik yapısı ve kontrolü 
tam olarak gerçekleştirilemeyen sulak alanlar nedeni ile yıl boyunca sivrisinek popülasyonu çok yoğun bir şekilde 
görülmektedir. Bu nedenle Muğla İli genelinde sivrisineklere karşı belediye ekiplerince her yıl önemli miktarlarda 
insektisit kullanılmaktadır.

Bu insektisitler pekçok ilde olduğu gibi Muğla genelinde de, sivrisinek türleri bilinmeden ve sivrisineklere karşı 
herhangi bir biyolojik etkinlik ve direnç testi yapılmadan, yani sivrisineklerde bir dayanıklılık oluşabileceği 
düşünülmeden kullanılmaktadır. Bunun sonucunda ve hızla artan olumsuz çevresel etkiler nedeni ile sivrisinek 
populasyonları devam etmekte, savaş maliyeti ve insanların bu canlılardan şikayetleri süregelmektedir. Sivris-
ineklerle savaşa başlamadan önce, sivrisinek türlerinin, üreme alanlarının ve ilaçlara direnç durumlarının çok iyi 
bilinmesi gerekmektedir.

Dünyada Culicidae familyasına ait 44 cins, 145 alt cins ve 3490 türün  var olduğu bilinmektedir.

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de sivrisinek türlerinin belirlenmesi üzerine yapılan tüm çalışmalar bir arada 
değerlendirilmiş ve Türkiye’de bugüne dek 60’dan fazla sivrisinek türü tespit edildiği, bunlar arasında Aedes, 
Ocherotatus, Culex, Culiseta, Uranotaenia, Coquillettidia, Orthopodomyia ve Anopheles cinslerinin yer aldığı, ayrı-
ca bu cinslere ait 15 alt cins bulunduğu anlaşılmıştır (Aldemir et al., 2009; Aldemir & Boşgelmez, 2006; Alkan, 
2008; Alptekin & Kasap, 1997; Alten, 1993; Alten & Çağlar, 1998; Alten et al., 2000; Alten & Boşgelmez, 
1996; Bedir et al., 2011; Bişkin et al., 2010; Boşgelmez et al., 1994; Boşgelmez et al., 1995; Çetin, 2002; Çetin & 
Yanıkoğlu, 2004; Doğan , 1987; Doğan & Tokgöz, 1980; Erdem, 2007; Erel, 1973; Gündüz et al., 2009; Inci et al., 
2012; Kasap & Kasap, 1983a. Kasap & Kasap, 1983b; Kasap et al., 1981; Merdivenci, 1984; Mimioğlu et al., 1981; 
Muslu et al., 2011; Oter & Tüzer, 2014; Oter et al., 2013; Parrish, 1959; Postiglione et al., 1973; Ramsdale et al., 
2000; Sevgili & Şimşek, 2012; Şahin, 1984; Şimsek et al., 2011a; Şimsek et al.,  2011b; Şimşek, 2003; Şimşek, 2004; 
Şimşek, 2006a; Şimşek, 2006b; Tüzün, 2010).

Günümüze kadar sucul habitat yönünden çok çeşitli ve önemli üreme alanlarına sahip pek çok büyükşehirde sivris-
inek türlerinin belirlenmesi ve önemli türlerin biyoekolojileri üzerinde çeşitli çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. 
Muğla’nın Ortaca-Dalaman bölgelerinde 1993 yılında sonuçlanan bir doktora çalışması sonucunda 14 Culex türü 
(Alten, 1993), Datça Yarımadası’nda 2010 yılında sonuçlanan bir yüksek lisans çalışması sonucunda da 4 cinse ait 
11 sivrisinek türü (Tüzün, 2010) belirlenmiştir.
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Bu çalışmanın amacı, öncelikle Muğla Büyükşehir sınırları dahilinde sivrisinek türlerinin belirlenerek yaşam al-
anları ve mevsimsel değişikliklere göre değerlendirilmesi, saptanacak türlere göre gelecekte il sınırları dahilinde 
görülebilecek enfeksiyon hastalıklarının tahmini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında kullanılacak bir 
bilgi altyapısı oluşturmaktır.

Ayrıca yaygın görülen türlerin belirlenmesinden sonra en sık rastlanılan tür / türlerin farklı popülasyonlarının yay-
gın kullanılan insektisitlere direncinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
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2. Materyal ve Yöntem
2.1. Örnekleme yerlerinin seçimi

Çalışma bölgesinin sahip olduğu alt yapı ve sucul habitat çeşitliliği dikkate alınarak, birbirinden konum, büyüklük, 
statü, fauna, flora ve turbidite (bulanıklık) gibi ekolojik özellikleri bakımından farklı sucul habitatlar seçilmiştir.

Bu amaçla çalışma alanındaki tüm ilçelerden, farklı habitat tipleri dikkate alınarak örnekleme yapılması plan-
lanmıştır (göl-gölet, bataklık-sazlık, doğal dere, tarımsal amaçlı su kanalı, yağmur suyu tahliye kanalı, su kuyu-
su-sarnıç, fosseptik çukuru-arıtma-kanalizasyon, süs havuzu-saksı-bidon-lastik gibi yerlerdeki su birikintisi).

Önceden işaretlenmiş 30.000 üreme noktasının yaklaşık 100-120 tanesinde 3 farklı zamanda (Nisan, Haziran ve 
Ağustos aylarında) örnekleme yapılmış, ve böylece 300-350 arasında örnek alınması hedeflenmiştir.

Muğla’yı temsil edebilmesi ve tür çeşitliliğini artırabilmek amacıyla örnekleme yapılacak lokalitelerin seçiminde, 
şehir içi veya kırsal oluşu, makro ve mikro habitatların farklılığı, üreme yerlerinin insan ve hayvan populasyonları-
na olan yakınlığı dikkate alınmıştır.

Örneklemeler Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Sey-
dikemer, Ula, Yatağan olmak üzere toplam 13 ilçenin tümünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Örnekleme yapılan ilçelerin genel görünümü

2.2. Örnek toplama

Çalışma alanlarında yüzey suyundan standart larva toplama kepçesi yardımıyla sivrisinek larvaları bazen 
tarafımızdan, bazen de bölgede çalışan ekipler tarafından toplanılmıştır. Larva örneklerinin kepçe ile toplanması 
sırasında, her habitatda alanın büyüklüğüne göre gerektiği kadar kepçe daldırılarak hangi evrede olduğuna bakıl-
maksızın en azından 50 larva toplanmasına dikkat edilmiştir. Toplanan 1. ve 2. evre sivrisinek larvaları kapakların-
da delikler olan 500 ml’lik plastik pet şişeler içinde 3. ve 4. evre larva haline gelinceye kadar bekletilmiştir. 
Plastik pet kaplardaki larvalar süzgeç, pipet ve ince samur uçlu fırçalar ile %80’lik alkol içeren eppendorf tüplere 
aktarılmıştır. Bu tüpler, örneklemenin yapıldığı ilçe, habitat ve örnekleme zamanını gösterecek şekilde aşağıdaki 
kısaltmalar kullanılarak kodlandırılmıştır. Toplanan örneklere ait veriler aylara göre Çizelge 1-3’de, ilçe ve habitata 
göre örnekleme sırasında dikkat edilecek hususların bölge sorumlularına açıklanması sırasında çekilen resimler 
Şekil 1-6’da, örnek toplama sırasında çekilen resimler Şekil 7-27’de, örnekler içinde larvaların gruplandırılması ise 
Şekil 28-29’de verilmiştir.
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İlçe kodları:

BD: Bodrum DM: Dalaman DT: Datça FT: Fethiye

KV: Kavaklıdere KY: Köyceğiz MR: Marmaris MT: Menteşe

ML: Milas
YT: Yatağan

OR: Ortaca SY: Seydikemer UL: Ula

Habitat kodları:

AR: Şehir ve site arıtmaları (kirli su kaynağı)

BK: Bodrum katı taban suyu birikintisi (genelde kirli su kaynağı)

DG: Kap-kacak, lastik, saksı altı, su bidonu vb. gibi diğer alanlar (yağmur suyu ve insan eliyle şebeke suyuyla doldu-
rulmuş kaplarda kısa süreli duran su)

DR: Dere (kırsalda bulunan doğal su kaynağı)

FS: Foseptik (çok kirli su kaynağı)

KN: Kanal-mazgal-kanalet gibi şehir içinde bulunan sular (kirli su kaynağı)

ÖZ: Özel ortamlar (Mopak kirli su havuzu, balık çiftliği gibi özel ortamlar)

SB: Sazlık-bataklık-tarla gibi alanda biriken sular (kirli suların karışmadığı doğal su kaynağı)

SH: Yüzme ve süs havuzu (yerleşim yerindeki insan eliyle oluşturulan temiz su)

SK: Su kuyusu-sulama havuzu-sarnıç-sulama kanalı (kırsal alandaki doğal su)

Ay kodları:

N: Nisan (istisnai olarak Mayıs ayı başında toplanılanlar dahil)

H: Haziran (istisnai olarak Temmuz ayı başında toplanılanlar dahil)

A: Ağustos

Çizelge 1-3’den de görüleceği üzere Nisan ayında 115, Haziran ayında 113 ve Ağustos ayında ise 133 örnek olmak 
üzere 2016 yılında Muğla ili mücavir alanlarından toplam 361 örnek alınmıştır.
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Çizelge 1. Nisan ayında toplanılan örneklere ait veriler

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
1 FT FS N 01 36,338871 29,244941 Foseptik
2 FT FS N 11 36,658128 29,135611 Foseptik
3 FT AR N 05 36,552489 29,118400 Arıtma tesisi
4 DM ÖZ N 05 36,806107 28,791138 Mopak havuzu
5 KY SK N 01 36,965970 28,697766 Sulama havuzu
6 ML SB N 08 37,278691 27,668347 Bataklık
7 ML SB N 09 37,259511 27,637618 Sazlık
8 MR SH N 06 36,845737 28,250518 Yüzme havuzu
9 MR KN N 16 36,847224 28,250913 Yağmur ızgarası

10 BD FS N 04 36,971742 27,275690 Foseptik
11 BD SH N 14 37,132595 27,330148 Süs havuzu
12 BD SB N 07 37,105467 27,661843 Su birikintisi
13 UL SB N 05 37,039613 28,386455 Tarlada biriken su
14 FT BK N 17 36,621867 29,132546 Bodrum katı taban suyu
15 FT BK N 15 36,636793 29,115983 Bina altı biriken su
16 FT ÖZ N 04 36,758956 28,927658 Arıtma mak. İçindeki kap
17 OR FS N 06 36,845870 28,633774 Foseptik
18 KY SK N 02 36,960956 28,666357 Yüzme havuzu
19 MR DG N 09 36,857297 28,259563 Tekne
20 MR DG N 05 36,845894 28,249874 Kova
21 BD AR N 05 37,143576 27,327282 Arıtma
22 MR FS N 01 36,756009 28,138511 Foseptik
23 MT DG N 04 37,140837 28,297439 Lastik
24 FT SK N 18 36,654761 29,164437 Sulama kanalı
25 OR SK N 05 36,797681 28,768576 Sulama kanalı
26 FT DR N 13 36,764535 28,940374 Dere
27 FT SK N 07 36,710726 29,082636 Sera sulama havuzu
28 SY SK N 03 36,420193 29,261748 Tarımsal havuz
29 FT SH N 16 36,681298 29,092488 Süs havuzu
30 FT KN N 06 36,642838 29,272909 Su arkı
31 FT DG N 08 36,710226 29,082636 Kap-kacak
32 FT DG N 12 36,748706 29,238467 Kap-kacak
33 ML SH N 01 37,133410 27,352720 Yüzme havuzu
34 ML SH N 10 37,288641 27,584364 Yüzme havuzu
35 ML SK N 05 37,312316 27,784132 Su kuyusu
36 ML AR N 12 37,351795 27,391457 Arıtma
37 ML DR N 15 37,314505 27,784411 Balavca deresi
38 ML DG N 14 37,334484 27,789349 El arabası
39 OR SH N 02 36,832497 28,778563 Süs havuzu
40 OR DG N 01 36,859125 28,774551 Kova
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T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Çizelge 1. Nisan ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
41 OR AR N 04 36,810275 28,743030 Ortaca Arıtma Tesisi
42 DM SK N 04 36,730884 28,836957 Tarımsal sulama havuzu
43 KY SH N 05 36,973004 28,700562 Yüzme havuzu
44 KY DG N 04 36,974772 28,697125 Kap-kacak
45 BD DG N 01 37,003111 27,278016 Yalak
46 BD AR N 03 36,967987 27,295129 Arıtma suyu
47 BD ÖZ N 13 37,107938 27,665365 Karasu toplama havuzu
48 BD SK N 12 37,105842 27,666781 Atıl inşaat
49 BD SH N 02 36,980005 27,259842 Yüzme havuzu
50 BD SK N 15 37,067415 27,239296 Terkedilmiş Otel İnşaatı
51 BD SH N 06 37,045268 27,382048 Süs havuzu
52 BD AR N 09 37,087758 27,479620 Arıtma
53 BD SK N 08 37,154607 27,643035 Kuyu
54 BD SK N 10 37,113343 27,398527 Sarnıç
55 MR DG N 02 36,756289 28,137134 Kova
56 MR DG N 07 36,744975 28,271916 Çöp kovası
57 MR DG N 08 36,843115 28,247403 Kova
58 MR AR N 14 36,970161 28,273593 Arıtma suyu
59 MR ÖZ N 13 36,861628 28,234062 Su birikintisi
60 MR SH N 15 36,831865 28,243095 Yüzme havuzu
61 MR SH N 11 36,796078 28,222842 Yüzme havuzu
62 MR KN N 03 36,832936 28,394515 Sulama kanalı
63 MR DR N 10 36,795615 28,226638 Dere
64 MR DR N 12 36,882830 28,251404 Dere
65 DT SK N 01 36,764433 27,800383 Su kuyusu
66 DT DG N 02 36,671001 27,503807 Kova
67 MT DG N 02 37,035334 28,096530 Kova
68 MT DG N 06 37,211049 28,384291 Atıl küvet
69 MT DG N 10 37,218910 28,366016 Kap-kacak
70 MT DG N 03 37,198590 28,336697 Varil
71 MT SK N 07 37,136356 28,281135 Sulama havuzu
72 MT SK N 05 37,194627 28,383597 Tarımsal havuz
73 MT SK N 12 37,193839 28,379199 Su kanalı
74 MT DR N 13 37,109000 28,258867 Damla deresi
75 YT DG N 02 37,352277 28,138441 Su varili
76 UL SK N 04 37,016873 28,461032 Tarımsal sulama havuzu
77 UL SK N 06 37,042979 28,570850 Tarımsal sulama havuzu
78 UL DG N 03 37,050802 28,368877 Yalak
79 UL ÖZ N 02 37,054096 28,370758 Akvaryum balığı havuzu
80 FT DG N 02 36,618785 29,146693 Kova
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Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Çizelge 1. Nisan ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
81 YT SB N 03 37,329706 28,107771 Sazlık
82 UL FS N 07 37,011294 28,463048 Foseptik
83 ML FS N 07 37,281089 27,579175 Foseptik
84 ML FS N 04 37,217583 27,581833 Foseptik
85 ML DG N 16 37,294784 27,779736 Lastik
86 ML SK N 11 37,282798 27,583366 Kuyu
87 MR AR N 04 36,833292 28,389082 Arıtma
88 KY SB N 06 36,964487 28,669489 Bataklık
89 BD SH N 11 37,081737 27,461147 Süs havuzu
90 KY SB N 03 36,905972 28,710322 Bataklık
91 YT DR N 01 37,339693 28,117128 Dere
92 MT ÖZ N 01 37,195603 28,399050 Tarlada biriken su
93 SY SB N 02 36,328847 29,233218 Sazlık (Tuzlu suyla karışık)
94 MT SK N 14 37,072307 28,130206 Kuyu
95 ML SB N 03 37,037687 27,970422 Sazlık
96 ML DG N 06 37,278953 27,582220 Varil
97 FT KN N 10 36,635786 29,157692 Bodrum katı taban suyu
98 YT SK N 04 37,426511 27,959622 Sulama havuzu
99 FT SH N 03 36,698237 29,088890 Yüzme havuzu

100 DM SH N 01 36,860577 28,828057 Yüzme havuzu (kirli)
101 UL SB N 01 37,049086 28,330100 Sazlık
102 MT SK N 08 37,304139 28,723094 Sulama havuzu
103 SY SB N 01 36,338871 29,244941 Sazlık
104 FT SB N 09 36,679903 29,095080 Sazlık
105 DM SB N 03 36,698396 28,835260 Sazlık
106 ML SK N 02 37,022532 27,964532 Sulama kuyusu
107 OR SH N 03 36,824550 28,636425 Yüzme havuzu
108 FT AR N 14 36,575799 29,145385 Arıtma
109 DM ÖZ N 02 36,806107 28,791138 Havuz
110 ML KN N 13 37,327965 27,800312 Kanal
111 MT DG N 09 37,315563 28,731613 Lastik
112 MT DG N 11 37,270485 28,211217 Kap-kacak
113 MR SB N 17 36,988246 28,258272 Sazlık
114 MR SB N 18 36,989762 28,252427 Sazlık
115 MR AR N 19 36,883482 28,456177 Arıtma
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Çizelge 2. Haziran ayında toplanılan örneklere ait veriler

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
1 FT FS H 17 36,582623 29,149905 Foseptik
2 FT FS H 20 36,578548 29,149188 Foseptik
3 FT BK H 12 36,640525 29,129795 Bodrum katı
4 FT BK H 18 36,658512 29,132590 Bodrum katı
5 FT AR H 11 36,679673 29,098987 Arıtma
6 FT SK H 10 36,645800 29,185981 Sera sulama havuzu
7 FT SH H 19 36,620377 29,132340 Havuz
8 FT DG H 04 36,630237 29,124343 Kap-kacak
9 SY FS H 05 36,343045 29,265696 Foseptik

10 OR ÖZ H 04 36,722830 28,753903 Kükürtlü su havuzu
11 OR FS H 09 36,839268 28,689625 Foseptik
12 DM ÖZ H 04 36,726615 28,814626 Kükürtlü su havuzu
13 DM AR H 06 36,725616 28,810791 Dalaman arıtma tesisi
14 DM KN H 02 36,723595 28,788811 Yağmur suyu gideri
15 DM DG H 08 36,766767 28,802647 Kova
16 ML FS H 09 37,204497 27,582329 Foseptik
17 ML FS H 06 37,319811 27,782977 Foseptik
18 ML FS H 04 37,243656 27,601282 Foseptik
19 ML FS H 03 37,398318 27,654094 Foseptik
20 ML FS H 16 37,345321 27,794490 Foseptik
21 ML KN H 05 37,317185 27,788577 Mazgal
22 ML DR H 17 37,437873 27,543212 Dere (hayvan pisliği karışık)
23 ML DG H 11 37,311794 27,782709 Akvaryum
24 ML AR H 13 37,297567 27,597702 Arıtma
25 MR SH H 01 36,860345 28,265258 Yüzme havuzu
26 MR SH H 09 36,771800 28,248932 Süs havuzu
27 MR FS H 02 36,886682 28,222902 Foseptik
28 BD FS H 15 37,015482 27,333795 Foseptik
29 BD DG H 09 37,018188 27,335909 Çeşme suyu birikintisi
30 BD AR H 05 37,143576 27,327282 Arıtma
31 MT FS H 01 37,253156 28,244305 Foseptik
32 MT FS H 09 37,162536 28,365251 Foseptik
33 YT DR H 04 37,340366 28,116941 Dere
34 YT DR H 01 37,316475 28,167916 Dere
35 YT FS H 02 37,311643 28,167803 Foseptik
36 YT FS H 03 37,293907 28,135402 Foseptik
37 UL FS H 01 37,056321 28,388703 Foseptik
38 UL FS H 04 37,047265 28,387450 Foseptik
39 FT SB H 08 36,681860 29,101099 Sazlık
40 OR DG H 06 36,852970 28,757681 Kova
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Çizelge 2. Haziran ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
41 DM SH H 07 36,875778 28,962728 Sulama havuzu
42 FT SB H 03 36,687474 29,085064 Su birikintisi
43 FT SK H 14 36,663380 29,151051 Sulama havuzu
44 SY DG H 07 36,873504 29,731390 Lastik
45 MR BK H 12 36,774505 28,246638 Bina altı biriken su
46 MR BK H 05 36,651056 28,102177 Bina altı biriken su
47 ML FS H 07 37,037658 27,965059 Foseptik
48 MT DG H 04 37,209619 28,369920 Çöp kovası
49 FT SH H 09 28,953048 36,756308 Yüzme havuzu
50 FT DG H 16 36,658125 29,122889 Kap-kacak
51 SY SK H 02 36,506393 29,309823 Sulama havuzu
52 BD AR H 08 37,044388 27,354684 Muski arıtması atık su
53 BD FS H 03 37,030917 27,296381 Foseptik
54 BD SB H 06 37,122045 27,320277 Bataklık
55 BD DR H 01 37,047127 27,287472 Dere
56 MR SH H 11 36,850770 28,255394 Süs havuzu
57 MR SH H 07 36,858021 28,265793 Yüzme havuzu
58 MR FS H 06 36,855871 28,265029 Foseptik
59 ML DR H 18 37,294784 27,779736 Çay(hayvan pisliği karışık)
60 SY SB H 01 36,506228 29,439949 Su birikintisi
61 ML SH H 02 37,319073 27,777544 Süs havuzu
62 ML SK H 10 37,079539 27,807986 Sarnıç
63 ML SK H 01 37,289658 27,798906 Sulama havuzu
64 ML DG H 08 37,292411 27,785848 Kap-kacak
65 OR SH H 01 36,844391 28,761341 Yüzme havuzu
66 OR SH H 02 36,838854 28,646650 Yüzme havuzu
67 OR DG H 10 36,837178 28,765098 Kap-kacak
68 OR DG H 08 36,826664 28,638668 Kova
69 OR SB H 07 36,848878 28,750070 Bataklık
70 DM SK H 03 36,842591 29,011603 Sulama havuzu
71 DM OZ H 05 36,804386 28,791400 Çökertme havuzu
72 KY SH H 01 36,988117 28,714020 Yüzme havuzu
73 BD DG H 04 37,112930 27,313030 Yalak
74 BD DG H 11 37,061973 27,252292 Yalak
75 BD DG H 16 37,138968 27,660619 Kap-kacak
76 BD SK H 12 36,980865 27,313346 Kuyu
77 BD SK H 14 36,971591 27,297351 Sulama deposu
78 BD BK H 02 37,031590 27,291221 Bina altı biriken su
79 MR SK H 08 36,801884 28,218749 Sulama havuzu
80 DT DG H 01 36,767225 27,796084 Hayvan sulama kabı
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Çizelge 2. Haziran ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
81 MT DG H 03 37,211139 28,405363 Varil
82 MT SH H 10 37,200816 28,367972 Süs havuzu
83 MT SH H 11 37,171547 28,378041 Süs havuzu
84 MT SH H 08 37,172446 28,371209 Süs havuzu
85 MT SK H 06 37,257886 28,214438 Tarımsal sulama havuzu
86 MT SK H 05 37,177362 28,326443 Tarımsal sulama havuzu
87 MT SK H 02 37,162406 28,491681 Tarımsal sulama havuzu
88 MT SB H 07 37,205800 28,347920 Yıkama suyu
89 UL SK H 03 37,022395 28,481821 Tarımsal sulama havuzu
90 UL AR H 02 37,108214 28,388703 Arıtma
91 DM SK H 09 36,846103 28,910468 Tarımsal sulama havuzu
92 KY SK H 03 36,907139 28,741300 Sulama havuzu
93 BD SH H 13 37,023289 27,445360 Yüzme havuzu
94 MR ÖZ H 15 36,793397 28,228179 Dere
95 MR SK H 16 36,779264 28,208234 Sulama havuzu
96 MR DG H 10 36,800224 28,150365 Bidon
97 DT SB H 08 36,688615 27,373412 Su gözü
98 DT DG H 3 36,754846 27,668904 Yalak
99 DT FS H 04 36,699348 27,457941 Foseptik

100 ML SK H 15 37,452012 27,507327 Sulama havuzu
101 ML DG H 12 37,476959 27,485907 Saksı
102 ML AR H 14 37,208099 27,576459 Arıtma
103 OR KN H 05 36,764851 28,752008 Sulama kanalı
104 DM FS H 01 36,723595 28,788811 Foseptik
105 FT SB H 13 36,628162 29,075558 Deniz suyu birikintisi
106 SY SB H 06 36,464626 29,352091 Tarlada biriken su
107 SY SB H 15 36,352440 29,300843 Tarlada biriken su
108 MR SB H 13 36,989255 28,300348 Sazlık
109 MR SB H 14 36,847224 28,250913 Sazlık
110 BD DR H 10 36,976640 27,299584 Dere
111 MR DR H 01 36,886671 28,255581 Dere
112 OR KN H 03 36,851586 28,765868 Kanal
113 KY DG H 02 36,973239 28,690044 Kova
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Çizelge 3. Ağustos ayında toplanılan örneklere ait veriler

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
1 FT KN A 04 36,335949 29,267077 Arık
2 SY SK A 05 36,596197 29,446917 Sulama havuzu
3 DM SB A 04 36,796029 28,796965 Su birikintisi
4 ML FS A 03 37,131187 27,770998 Foseptik
5 ML FS A 10 37,241608 27,689789 Foseptik
6 ML FS A 05 37,301025 27,785182 Foseptik
7 ML FS A 24 37,355119 27,719894 Foseptik
8 ML FS A 23 37,282371 27,803893 Foseptik
9 ML FS A 17 37,265308 27,750071 Foseptik

10 ML FS A 15 37,238121 27,711656 Foseptik
11 ML KN A 06 37,290425 27,784044 Mazgal
12 ML KN A 08 37,251844 27,687166 Mazgal
13 ML SK A 01 37,201527 27,636306 Sulama kanalı
14 ML SK A 13 37,295800 27,812972 Sulama kuyusu
15 ML SK A 14 37,196679 27,832854 Sulama havuzu
16 ML DR A 07 37,241269 27,688280 Dere yatağı
17 ML DR A 21 37,323599 27,767132 Su pınarı
18 ML DR A 27 37,394776 27,647083 Dere(hayvan pisliği karışık)
19 ML DR A 18 37,247771 27,750039 Dere(foseptik karışık)
20 ML DG A 02 37,133352 27,770274 Su kovası
21 ML DG A 26 37,241797 27,604426 Kova
22 ML SH A 09 37,286460 27,811380 Süs havuzu
23 MR SH A 04 36,850982 28,256491 Yüzme havuzu denge tankı
24 MR SH A 11 36,800586 28,158052 Yüzme havuzu
25 MR FS A 10 36,799133 28,129747 Foseptik
26 MR DG A 08 36,648769 28,093210 Kova
27 MR DG A 02 36,716490 28,176233 Kova
28 MR BK A 15 36,853308 28,261526 Bodrum katı
29 MR SK A 17 36,802788 28,223119 Sulama havuzu
30 DT FS A 08 36,760368 27,792797 Foseptik
31 DT FS A 12 36,770939 27,685506 Foseptik
32 DT AR A 07 36,760886 27,793824 Arıtma
33 BD FS A 15 37,030331 27,292479 Foseptik
34 BD FS A 16 37,086061 27,451726 Foseptik
35 BD FS A 20 37,513170 27,404280 Foseptik
36 BD FS A 06 37,138077 27,620413 Foseptik
37 BD FS A 09 37,092035 27,640376 Foseptik
38 BD DG A 18 37,058288 27,233579 Yalak
39 BD DG A 11 37,069614 27,240978 Yüzme havuzu(su kirli)
40 BD DG A 10 37,049398 27,445738 Yalak
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Çizelge 3. Ağustos ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
41 BD DG A 17 37,065696 27,459380 El yıkama suyu atığı
42 BD DG A 19 37,032386 27,428549 Küp havuzu
43 BD DG A 04 37,111254 27,317946 Yalak
44 BD DG A 05 37,140000 27,359368 Kap-kacak
45 BD AR A 12 37,029501 27,251134 Arıtma
46 BD SH A 08 37,013766 27,259089 Yüzme havuzu
47 BD SB A 03 36,970304 27,261897 Bataklık
48 BD KN A 02 37,018027 27,337963 Mazgal
49 MT FS A 01 37,322801 28,723236 Foseptik
50 MT FS A 13 37,139586 28,279028 Foseptik
51 MT FS A 14 37,136752 28,288105 Foseptik
52 MT DG A 03 37,256334 28,222696 Su varili
53 MT DG A 09 37,261338 28,229721 Su varili
54 MT DG A 10 37,168804 28,476238 Su varili
55 MT BK A 01 37,214203 28,367048 Taban suyu
56 MT SH A 08 37,169702 28,378129 Süs havuzu
57 UL SB A 03 37,034104 28,099157 Sazlık
58 UL SB A 05 37,035074 28,095476 Sazlık
59 UL BK A 02 37,098979 28,419521 Bodrum katı taban suyu
60 KV DR A 02 37,477957 28,343790 Dere
61 DT SK A 03 36,751659 27,631999 Su kuyusu
62 BD DG A 07 37,001644 27,264578 Kap-kacak
63 FT SB A 08 36,651387 29,118311 Bataklık
64 FT SK A 09 36,765143 28,944705 Sulama havuzu
65 FT SK A 14 36,625037 29,249302 Sera sulama havuzu
66 BD AR A 13 37,136682 27,336681 Arıtma
67 BD SH A 14 37,040684 27,393778 Süs havuzu
68 MR KN A 12 36,847537 28,251421 Yağmur kanalı
69 OR DR A 13 36,812838 28,778083 Dalaman çayı
70 OR DG A 14 36,846220 28,658873 Kova
71 OR SK A 17 36,880115 28,689052 Kuyu
72 OR SK A 23 36,843539 28,694470 Sulama kanalı
73 FT SH A 10 36,733363 29,234037 Yüzme havuzu
74 FT SH A 07 36,669680 29,104771 Yüzme havuzu
75 FT KN A 06 36,668020 29,129795 Mazgal
76 FT KN A 03 36,751790 28,945957 Yağmur drenaj kanalı
77 FT SB A 11 36,685932 29,090668 Bataklık
78 SY SK A 15 36,812502 29,666793 Bahçe havuzu
79 SY DG A 13 36,283006 29,453724 Kap-kacak
80 MR SB A 06 36,993023 28,256964 Sazlık
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Çizelge 3. Ağustos ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
81 MR KN A 07 36,845706 28,257396 Kanal
82 MR SK A 05 36,981966 28,293526 Sulama havuzu
83 ML DG A 25 37,023645 27,965415 Su kovası
84 MT KN A 05 37,188168 28,403382 Kanal
85 UL SB A 01 37,054765 28,338636 Azmak kıyısı
86 OR SK A 11 36,813686 28,770961 Sulama kanalı
87 OR SK A 12 36,817623 28,764825 Sulama kanalı
88 MT DG A 11 37,218071 28,367982 Su varili
89 FT SK A 20 36,520654 29,100218 Su havuzu
90 SY SB A 01 36,465351 29,351647 Su birikintisi
91 SY FS A 18 36,807766 29,505413 Foseptik
92 SY FS A 19 36,827532 29,700017 Foseptik
93 SY DG A 17 36,805811 29,505465 Hayvan sulama kabı
94 ML SK A 22 37,304794 27,785222 Sulama havuzu
95 ML SK A 16 37,122768 27,792232 Sulama havuzu
96 ML DG A 12 37,301464 27,814989 Su bidonları
97 DM BK A 05 36,761841 28,800184 Bina altı suyu
98 BD AR A 01 37,019641 27,334142 Arıtma
99 DT DG A 10 36,735762 27,693502 Kova

100 MT DG A 02 37,206759 28,372278 Lastik
101 MT DG A 04 37,258055 28,213220 Çeşme
102 MT SH A 06 37,188546 28,403677 Süs havuzu
103 KV SH A 01 37,451523 28,315621 Süs havuzu
104 FT SH A 12 36,589147 29,158601 Yüzme havuzu
105 DM SK A 08 36,790877 28,812201 Sulama havuzu
106 KY SK A 03 36,944044 28,740114 Sulama havuzu
107 BD DG A 21 37,001717 27,734474 Kap-kacak
108 MR SK A 18 36,779264 28,208234 Kuyu
109 MR DG A 14 36,894278 28,255443 Su tankı
110 DT SB A 05 36,751706 27,633145 Doğal su kaynağı
111 ML DG A 11 37,500152 27,526294 Yalak
112 ML DG A 20 37,121549 27,819868 Kap-kacak
113 MT DR A 07 37,197364 28,386172 Dere
114 UL DG A 03 37,098035 28,423579 Varil
115 MR SB A 13 36,989909 28,252158 Sazlık
116 ML SB A 04 37,260948 27,609859 Sazlık
117 ML SB A 19 37,191668 27,591150 Sazlık
118 OR SB A 10 36,815037 28,638328 Bataklık
119 OR SB A 20 36,846506 28,658046 Bataklık
120 OR SB A 15 36,860408 28,754526 Bataklık
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Çizelge 3. Ağustos ayında toplanılan örneklere ait veriler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Koordinatlar Habitat
121 OR KN A 16 36,830460 28,783540 Sulama kanalı
122 OR KN A 18 36,852051 28,766295 Su kanalı
123 OR SK A 21 36,805306 28,754628 Sulama kanalı
124 OR SH A 22 36,828965 28,778930 Süs havuzu
125 DM SB A 07 36,697183 28,871481 Bataklık
126 SY DG A 16 36,806244 29,660366 Kap-kacak
127 YT FS A 01 37,261298 28,229750 Foseptik
128 DT FS A 11 36,744898 27,697737 Foseptik
129 MR SH A 09 36,978876 28,263465 Yüzme havuzu
130 FT DR A 02 36,737175 28,974312 Su kanalı
131 OR SB A 19 36,860165 28,754781 Bataklık
132 KY SB A 02 36,956045 28,693993 Bataklık
133 DM SB A 06 36,921641 29,040008 Bataklık

Şekil 2. Bodrum bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.
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Şekil 3. Fethiye bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.

Şekil 4. Marmaris bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.
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Şekil 5. Menteşe bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.

Şekil 6. Milas bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.
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Şekil 7. Ortaca bölgesinde ilçe ve habitat dikkate alınarak örneklenmenin nasıl yapılacağı açıklanırken.

Şekil 8. Fethiye’deki sazlık-bataklık alandan örnek toplarken.
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Şekil 9. Ortaca’daki sazlık-bataklık alandan örnek toplarken.

Şekil 10. Menteşe’deki sazlık-bataklık alandan örnek toplarken.
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Şekil 11. Dalaman’daki yüzme havuzundan örnek toplarken.

Şekil 12. Akkaya’daki yüzme havuzundan örnek toplarken.
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Şekil 13. Bodrum’daki yüzme havuzundan örnek toplarken.

Şekil 14. Datça’daki su kuyusundan örnek toplarken.
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Şekil 15. Kavaklıdere’deki su kuyusundan örnek toplarken.

Şekil 16. Yatağan’daki su kuyusundan örnek toplarken.
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Şekil 17. Yatağan’daki kanal suyundan örnek toplarken.

Şekil 18. Yatağan’daki kanal suyundan örnek toplarken.
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Şekil 19. Yatağan’daki dere suyundan örnek toplarken.

Şekil 20. Yatağan’daki dere suyundan örnek toplarken.
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Şekil 21. Bodrum’daki foseptik suyundan örnek toplarken.

Şekil 22. Marmaris’deki foseptik suyundan örnek toplarken.
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Şekil 23. Fethiye’deki foseptik suyundan örnek toplarken.

Şekil 24. Dalaman’daki kap-kacak suyundan örnek toplarken.
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Şekil 25. Yatağan’daki kap-kacak suyundan örnek toplarken.

Şekil 26. Bodrum’daki kap-kacak suyundan örnek toplarken.
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Şekil 27. Dalaman Mopak dinlendirme havuzu suyundan örnek toplarken.

Şekil 28. Karabağlar yaylası yağmur suyu birikintisinden örnek toplarken.
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Şekil 29. Toplanılan larva örneklerinin eppendorf tüplere alınması

Şekil 30. Toplanılan larva örneklerinin eppendorf tüplere alınması
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Her örnekleme alanından toplanılan larvalar laboratuvara getirilerek önce tür tayini hazırlığı için, Culex türleri 
Harbach, diğerleri ise Darsie ve Voyadjoglu tarafından gösterilen şekilde incelenerek gruplandırılmıştır.

Klasik yöntemlerle toplanılan örnekler sifon bulunup bulunmamasına (Şekil 31), sifonda pekten bulunup bulun-
mamasına (Şekil 32), sifon üzerinde kıl demetlerinin konum, tip ve sayısına (Şekil 33) göre tasnif edilmiştir.

Şekil 31. Larva örneklerinde sifon bulunup bulunmamasına göre tasnifi.

Şekil 32. Larva sifonunda pekten bulunup bulunmamasına göre tasnifi.
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Şekil 33. Larva sifonunda kıl demetlerinin konum, tip ve sayısına göre tasnifi.

Yukarıdaki şekillerde gösterildiği gibi larva örnekleri gruplandırıldıktan sonra bireyler, %80’lik etil alkol içeren 
yeni eppendorf tüplere aktarılmış, aynı kodlar  ile etiketlenmiş ve moleküler çalışmalar için her örnekleme döne-
mi sonunda topluca analizlerin yapıldığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki MOLEN laboratuvarına gönde-
rilmiştir.

2.3. Moleküler çalışmalar

Moleküler yöntemlerle tür teşhisleri için sırasıyla önce larva örneklerinden DNA izolasyonu yapılmış, sonra PCR 
amplifikasyonu ve sekans analizi yapılmıştır.

2.3.1. Genomik DNA izolasyonu

Sivrisinekten genomik DNA izolasyonu için “High pure PCR template  preparation kit (Roche)” kullanılmıştır. 
Çalışmada tek bir sivrisinek larvası mikrosantrifüj tüpüne konularak üzerine 200 µl DNA ekstraksiyon solüsyonu ve 
40 µl proteinaz K eklenerek 55 °C’de bir saat inkübe edilmiştir. Ardından 200 µl binding buffer eklenerek 70 °C’de 
10 dk bekletilen örnekler isopropanol eklenerek santrifüj yoluyla çöktürülmüş ve 2 defa yıkama solüsyonu ile tem-
izlenmiştir. Son olarak 200 µl elüsyon solüsyonu eklenerek DNA izolasyonu tamamlanmıştır. Her bir örnekleme 
alanından alınan üç birey için bu çalışmalar ayrı ayrı tekrar edilmiştir. Her bireyden elde edilen DNA’nın miktarı ve 
kalitesi nanodropta ve agaroz jel elektroforezinde (Şekil 34) ayrı ayrı kontrol edilmiştir.

Şekil 34. Sivrisinek genomik DNA bantlarının agaroz jel elektroforezi görüntüsü.
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2.3.2. Genomik DNA’nın PCR yöntemiyle çoğaltılması

İzolasyon çalışmaları ile elde edilen DNA, cytochrome c oxidase subunit I (COI) genine spesifik primerler ile 
çoğaltılmıştır. Bu amaçla mitokondriyal DNA gen bölgesine ait üniversal primer (Folmer et al., 1994) çifti kul-
lanılmıştır.

LCO1490: 5’-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3’ HC02198: 5’-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA-3’

Genomik DNA’nın PCR (Polymerase Chain Reaction) ile çoğaltılması için uygun pH ve iyon koşularını sağlayan 
reaksiyon karışımı hazırlanarak thermocycler’a yerleştirilmiştir.

10 µl 10xPCR Buffer 5 µl 25 mM MgCl2

1 µl 10 mM dNTP Mix 1 µl 10 mM Geri Primer

1 µl 10 mM İleri Primer 0,5 µl Taq DNA polymerase (5 U/µl)

1 µl gDNA 30,5 µl distile su

PCR programı olarak 94°C’de 2 dk; (94°C’de 30 sn, 50°C’de 45 sn, 72°C’de 1,5 dk) 35 döngü; 72°C’de 10 dk 
inkübasyon süresini kapsayan bir program kullanılmıştır. Tüm PCR deneylerinde PCR reaskiyonlarının çalıştığından 
emin olmak için ve kontaminasyonun olmadığını belirlemek için içerisinde kalıp DNA’nın bulunmadığı bir adet 
negatif kontrol ve çalıştığı bilinen bir DNA ile pozitif kontrol PCR reaksiyonları kurulmuştur.

2.3.3. Agaroz jel elektroforezi

Elde edilen PCR ürünleri %1,5’luk agaroz jel elektroforezi ile kontrol edilmiştir. Bu amaçla cam bir flask içine 1,5 g 
agaroz tartılarak üzerine 100 ml 0,5 x TBE buffer eklenerek mikrodalga fırın yardımıyla agarozun tampon çözelti 
içinde çözünmesi sağlanmıştır. Biraz soğutulduktan sonra 1 µl etidium bromide (10 mg/ml) eklenerek yatay elek-
troforez tankına uygun kalınlıkta tarak takılarak dökülmüş ve 1 saat süreyle jelin polimerize olması beklenmiştir. 
Koşturma tamponu olarak 10xTBE buffer hazırlanmıştır.

10xTBE tampon çözeltisinin hazırlanması: 1 litre 10xTBE tamponu için;

108 g Tris baz 55 g Borik asit 40 ml 0,5 M EDTA (pH 8)

Yukarıda verilen kimyasallar bir araya konularak manyetik karıştırıcı yardımıyla çözülmüştür.

Hazırlanan TBE çözeltisi 0,5x oranında seyreltilerek agaroz jel elektroforezinde koşturma tamponu olarak kul-
lanılmıştır. PCR ürünleri yükleme boyası (Blue/Orange Loading Dye 6x, Promega) ile karıştırılarak agaroz jele 
yüklenmiştir. Markör olarak 100 bp DNA ladder, Promega kullanılmıştır. 100 V’da yaklaşık 1 saat koşturulan 
örneklerden elde edilen bantlar transilluminatör yardımıyla görüntülenmiştir.

PCR sonrası elde edilen bant görüntüsü Şekil 35’de sunulmuş olup yaklaşık olarak 500 bp büyüklüğündedir.



224

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şekil 35. Cytochrome c oxidase subunit I genine spesifik primerler ile yapılan PCR amplifikasyonu sonucu elde 
edilen bantlar.

2.3.4. PCR pürifikasyonu

PCR ürünleri pürifiye edilerek DNA dizi analizleri yapılmıştır. PCR pürifikasyonu için Wizard SV Gel and PCR Clean-
Up System (Promega) kiti kullanılmıştır. PCR ürünlerinin üzerine membrane binding solüsyonu eklenerek oda 
sıcaklığında 1 dk bekletilmiş daha sonra mini kolon içerisine yerleştirilerek 16000 g hızda 1 dakika santrifüj edilm-
iştir. Altta kalan sıvı uzaklaştırılarak kolonun üzerine 700 µl membrane washing solüsyonu eklenmiş 1 dakika 
16000 g devirde santrifüj edildikten sonra alttaki sıvı atılarak bu işlem 500 µl  membrane washing solüsyon ile bir 
kere daha tekrarlanmıştır. Son olarak 16000 g devirde 5 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra altta topla-
nan sıvı atılarak aynı kolon 1 dakika daha santrifüj aşamasından geçirilmiştir. Üstteki kolon 1,5 ml’lik mikrosantrifüj 
tüpüne yerleştirilerek üzerine 50 µl nuclease free su eklenmiş ve oda sıcaklığında 1 dakika bekletildikten sonra 1 
dakika 16000 g’de santrifüj edilerek pürifikasyon işlemi tamamlanmıştır.

2.3.5. Sekans PCR reaksiyonu

Temizlenen PCR ürünleri tekrar agaroz jelde kontrol edildikten sonra aynı primerler kullanılarak sekans PCR’ı 
yapılmıştır. PCR reaksiyonunun içerisine kalıp olarak pürifiye edilmiş PCR ürününden 400 ng, tek yönlü COI prim-
erinden 2 µl (1,6 pg), DTCS Quick Start kitinde yer alan karışımdan 8 µl konularak  distile su ile 20 µl’e tamam-
lanmıştır. PCR programı olarak 96°C de 20 saniye, 50°C de 20 saniye,60°C de 4 dakika olacak şekilde toplam 30 
döngülük bir program kullanılmıştır.

2.3.6. Sekans PCR ürünlerinin temizlenmesi

Sekans PCR’ından elde edilen ürünler cihaza yüklenmeden önce Agencourt CleanSeq kit (Beckman) yardımıyla 
temizlenmiştir. PCR ürünlerinin üzerine içerisinde  manyetik  boncukların  olduğu  Agencourt  CleanSEQ’dan  20  
µl   ve

%85’lik ethanolden 62 µl eklenerek elde edilen homojen karışım manyetik alana sahip bir plakaya (Agencourt 
SPRIPlate 96R) yerleştirilmiştir. Yaklaşık 3-5 dakika bekledikten sonra üstteki supernatant uzaklaştırılmış ardından 
%85’lik etanolden 100 µl eklenerek en az 30 saniye bekledikten sonra etanol uzaklaştırılarak aynı işlem tekrar-
lanmıştır. Örneklerin 10 dakika oda  sıcaklığında kurutulmasının ardından 40 µl elüsyon tamponundan eklenerek 
5 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Son olarak örnekler manyetik plaka üzerinden alınarak sekans analizi için 
Beckman Coulter GXP cihazına yüklenmiştir (Şekil 36).



225

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 36. Sivrisinek örneklerinin Beckman Coulter GXP cihazında DNA dizi analizi.

2.3.7. Sonuçların analizi

Sekans cihazından elde edilen dizilerin elektroferogram görüntüleriyle birlikte karşılaştırılması yapılarak Chromas, 
v.1.41 programı yardımıyla kontrol edilmiştir. Elde edilen DNA dizileri National Center for Biotechnology  Infor-
mation (NCBI) (www.ncbi.nih.gov/BLAST) web sitesinde yer alan BLAST programı ile veri tabanındaki diziler ile 
karşılaştırılmıştır (Şekil 37)

Şekil 37. Elde edilen DNA dizilerinin gen bankasındaki diğer dizilerle karşılaştırılması.

Blast analizi ile dizilerin doğrulanmasının ardından elde edilen diziler CLUSTAL W v.1.82 software (http://www.
ebi.ac.uk/; Thompson et al., 1994) programı yardımıyla alt alta hizalanıp analiz edilmiştir. Mega 6 (Tamura et 
al., 2011) filogenetik analiz programları yardımıyla Neighbour-Joining (NJ) algoritmasının kullanımıyla filogenetik 
ağaç oluşturulmuştur. Son olarak elde edilen dizilerin son hali NCBI’daki gen bankasına bildirilmiştir.
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3. Araştırma Bulguları

Çalışma alanındaki tüm ilçelerden, çeşitli habitat tipleri dikkate alınarak Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında ol-
mak üzere üç farklı zamanda alınan larva örneklerinden moleküler yöntemlerle yapılan tür teşhis sonuçları önce-
likle hem aylara göre hem de yıllık olarak hazırlanan tablolarda sunulmuştur. Aynı bulgular, ilçeler bazında hem 
aylara göre hem de yıllık olarak haritalar üzerinde de gösterilmiştir.

Araştırma bulguları, Muğla ilinde yer alan ilçeler, mevcut ekiplerin sorumluluk alanı dikkate alınarak 6 ayrı bölge 
bazında değerlendirilmiş, örnekleme yapılan bölgeler bazında yine hem aylara göre hem de yıllık olarak grafikle-
rde sunulmuştur. Araştırma bulguları aynı zamanda habitatlar bazında da irdelenmiş, örnekleme yapılan habitat-
lar bazında yine hem aylara göre hem de yıllık olarak grafiklerde sunulmuştur.

3.1. Nisan Sonuçları

Çizelge 4’den de görüleceği gibi Nisan ayında farklı habitatlardan toplanan 115 larva örneğinden 111’inin 
teşhisi gerçekleştirilebilmiş, 4 örnekte türler belirlenememiş, teşhisi yapılan örneklerden 16 adedinde 2 farklı 
tür belirlenmiş, 59 örnekten Culiseta longiareolata, 35 örnekten Culex pipiens tür kompleksi, 14 örnekten Culex 
quinquefasciatus, 6 örnekten Ochlerotatus caspius, 3 örnekten Culiseta annulata, 4 örnekten Culex hortensis, 2 
örnekten Ochlerotatus detritus ve birer örnekten de Ochlerotatus provocans, Culex laticinctus ve Culex perexigu-
us olmak üzere 10 farklı tür tespit edilmiştir.

Bu verilerden hareketle, Muğla ili genelinde Nisan ayında en yaygın türlerin sırasıyla Culiseta longiareolata (%53,2) 
Culex pipiens (%31,5) ve Culex quinquefasciatus (%12,6) olduğu tespit edilmiştir. Nisan ayında tespit edilen türler-
in ilçelere göre yaygınlığı Şekil 38-49’de haritalar üzerinde gösterilmiştir.

Nisan ayında en fazla tür çeşitliliği Kavaklıdere, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerini kapsayan Menteşe bölgesi (9) ile 
Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsayan Fethiye bölgesi (6)’nde tespit edilmiştir. Bölgeler bazında Nisan ayında 
sadece Milas’da en yaygın tür olarak Culex quinquefasciatus dikkat çekerken diğer bölgelerde Culiseta longia-
reolata ve Culex pipiens en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Culex hortensis, Ochlerotatus caspius ve Culiseta 
annulata 3 bölgede tespit edilmişken, Ochlerotatus detritus 2 bölgede, Culex laticinctus, Culex perexiguus ve 
Ochlerotatus provocans tek bir bölgede tespit edilmiştir (Şekil 50).

Habitat açısından bulgular irdelendiğinde, Culiseta longiareolata, ve Culex pipiens ve Culex quinquefasciatus en 
yaygın türler olup hem temiz hem de kirli su içeren her türlü habitatta görülmüşlerdir. Habitatlar bazında en fazla 
tür çeşitliliği Bataklık-Sazlık (6), Su Kuyusu-Sulama Havuzu (5) ile Yüzme-Süs Havuzu (5) gibi daha temiz su bulun-
duran alanlarda görülmüştür (Şekil 51). Nisan ayında Culex laticinctus, Culex perexiguus, Ochlerotatus detritus ve 
Ochlerotatus provocans sadece tek bir habitatta dikkat çekmiştir.

Ochlerotatus provocans sadece Karabağlar Yaylası’nda (Menteşe) dikkat çekmiş olsa da, oldukça yüksek 
popülasyonda tespit edilmiştir. Diğer yandan,  bu tür Türkiye için ilk kayıt niteliğindedir.
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Çizelge 4. Nisan ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
1 FT FS N 01 Culex pipiens
2 FT FS N 11 Culex pipiens
3 FT AR N 05 Culex pipiens
4 DM ÖZ N 05 Culex pipiens
5 KY SK N 01 Culex pipiens
6 ML SB N 08 Culex pipiens
7 ML SB N 09 Culex pipiens
8 MR SH N 06 Culex pipiens
9 MR KN N 16 Culex pipiens

10 BD FS N 04 Culex pipiens
11 BD SH N 14 Culex pipiens
12 BD SB N 07 Culex pipiens
13 UL SB N 05 Culex pipiens
14 MT DG N 11 Culex pipiens
15 FT BK N 17 Culex pipiens pipiens
16 FT BK N 15 Culex pipiens pipiens
17 FT ÖZ N 04 Culex pipiens pipiens
18 OR FS N 06 Culex pipiens pipiens
19 KY SK N 02 Culex pipiens pipiens
20 MR DG N 09 Culex pipiens pipiens
21 MR DG N 05 Culex pipiens pipiens
22 BD AR N 05 Culex pipiens molestus
23 MR FS N 01 Culex pipiens molestus
24 MT DG N 04 Culex pipiens molestus
25 FT SK N 18 Culex pipiens pallens
26 OR SK N 05 Culex pipiens pallens
27 FT DR N 13 Culiseta longiareolata
28 FT SK N 07 Culiseta longiareolata
29 SY SK N 03 Culiseta longiareolata
30 FT SH N 16 Culiseta longiareolata
31 FT KN N 06 Culiseta longiareolata
32 FT DG N 08 Culiseta longiareolata
33 FT DG N 12 Culiseta longiareolata
34 ML SH N 01 Culiseta longiareolata
35 ML SH N 10 Culiseta longiareolata
36 ML SK N 05 Culiseta longiareolata
37 ML AR N 12 Culiseta longiareolata
38 ML DR N 15 Culiseta longiareolata
39 ML DG N 14 Culiseta longiareolata
40 OR SH N 02 Culiseta longiareolata
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Çizelge 4. Nisan ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
41 OR DG N 01 Culiseta longiareolata
42 OR AR N 04 Culiseta longiareolata
43 DM SK N 04 Culiseta longiareolata
44 KY SH N 05 Culiseta longiareolata
45 KY DG N 04 Culiseta longiareolata
46 BD DG N 01 Culiseta longiareolata
47 BD AR N 03 Culiseta longiareolata
48 BD ÖZ N 13 Culiseta longiareolata
49 BD SK N 12 Culiseta longiareolata
50 BD SH N 02 Culiseta longiareolata
51 BD SK N 15 Culiseta longiareolata
52 BD SH N 06 Culiseta longiareolata
53 BD AR N 09 Culiseta longiareolata
54 BD SK N 08 Culiseta longiareolata
55 BD SK N 10 Culiseta longiareolata
56 MR DG N 02 Culiseta longiareolata
57 MR DG N 07 Culiseta longiareolata
58 MR DG N 08 Culiseta longiareolata
59 MR AR N 14 Culiseta longiareolata
60 MR ÖZ N 13 Culiseta longiareolata
61 MR SH N 15 Culiseta longiareolata
62 MR SH N 11 Culiseta longiareolata
63 MR KN N 03 Culiseta longiareolata
64 MR DR N 10 Culiseta longiareolata
65 MR DR N 12 Culiseta longiareolata
66 DT SK N 01 Culiseta longiareolata
67 DT DG N 02 Culiseta longiareolata
68 MT DG N 02 Culiseta longiareolata
69 MT DG N 06 Culiseta longiareolata
70 MT DG N 10 Culiseta longiareolata
71 MT DG N 03 Culiseta longiareolata
72 MT SK N 07 Culiseta longiareolata
73 MT SK N 05 Culiseta longiareolata
74 MT SK N 12 Culiseta longiareolata
75 MT DR N 13 Culiseta longiareolata
76 YT DG N 02 Culiseta longiareolata
77 UL SK N 04 Culiseta longiareolata
78 UL SK N 06 Culiseta longiareolata
79 UL DG N 03 Culiseta longiareolata
80 UL ÖZ N 02 Culiseta longiareolata
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Çizelge 4. Nisan ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
81 FT DG N 02 Culex quinquefasciatus
82 YT SB N 03 Culex quinquefasciatus
83 UL FS N 07 Culex quinquefasciatus
84 ML FS N 07 Culex quinquefasciatus
85 ML FS N 04 Culex quinquefasciatus
86 ML DG N 16 Culex quinquefasciatus
87 ML SK N 11 Culex quinquefasciatus
88 MR AR N 04 Culex quinquefasciatus
89 KY SB N 06 Ochlerotatus caspius
90 BD SH N 11 Culiseta annulata
91 KY SB N 03 Culiseta annulata
92 YT DR N 01 Culiseta annulata
93 MT ÖZ N 01 Ochlerotatus provocans
94 SY SB N 02 Ochlerotatus detritus
95 MT SK N 14 Culex hortensis
96 ML SB N 03 Culex quinquefasciatus + Culex pipiens
97 ML DG N 06 Culex quinquefasciatus + Culex pipiens
98 FT KN N 10 Culex quinquefasciatus + Culex pipiens
99 YT SK N 04 Culex quinquefasciatus + Culex laticinctus

100 FT SH N 03 Ochlerotatus caspius + Culex hortensis
101 DM SH N 01 Ochlerotatus caspius + Culiseta longiareolata
102 UL SB N 01 Ochlerotatus detritus + Ochlerotatus caspius
103 MT SK N 08 Culiseta longiareolata + Culex hortensis
104 SY SB N 01 Culiseta longiareolata + Ochlerotatus caspius
105 FT SB N 09 Culiseta longiareolata + Culex pipiens pipiens
106 DM SB N 03 Culex pipiens + Ochlerotatus caspius
107 ML SK N 02 Culex pipiens + Culex quinquefasciatus
108 OR SH N 03 Culex pipiens pipiens + Culiseta longiareolata
109 FT AR N 14 Culex pipiens molestus + Culex pipiens pipiens
110 DM ÖZ N 02 Culex hortensis + Culex pipiens molestus
111 ML KN N 13 Culex perexiguus + Culex quinquefasciatus
112 MT DG N 09 Sonuç alınamadı
113 MR SB N 17 Sonuç alınamadı
114 MR SB N 18 Sonuç alınamadı
115 MR AR N 19 Sonuç alınamadı
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Şekil 41. Nisan ayında Fethiye ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 42. Nisan ayında Köyceğiz ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 43. Nisan ayında Marmaris ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 44. Nisan ayında Menteşe ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 45. Nisan ayında Milas ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 46. Nisan ayında Ortaca ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 47. Nisan ayında Seydikemer ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.

Şe
ki

l 4
7.

 N
is

an
 a

yı
nd

a 
Se

yd
ik

em
er

 il
çe

si
nd

e 
te

sp
it 

ed
ile

n 
tü

rle
rin

 h
ar

ita
da

 da
ğı

lım
ı.



240

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şekil 48. Nisan ayında Ula ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 49. Nisan ayında Yatağan ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 50. Nisan ayında bölgeler bazında tespit edilen türler.
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Şekil 51. Nisan ayında habitatlar bazında tespit edilen türler.
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3.2. Haziran Sonuçları

Çizelge 5’den de görüleceği gibi Haziran ayında farklı habitatlardan toplanan 113 larva örneğinden tamamının 
teşhisi gerçekleştirilebilmiş, 2 adedinde 2 farklı tür belirlenmiş, 61 örnekten Culex pipiens tür kompleksi, 31 
örnekten Culiseta longiareolata, 11 Culex laticinctus, 6 örnekten Ochlerotatus caspius, 4 örnekten Culex quinque-
fasciatus, 1 örnekten de Anopheles lindesayi olmak üzere 6 farklı tür tespit edilmiştir.

Bu verilerden hareketle, Muğla ili genelinde Haziran ayında en yaygın türlerin sırasıyla Culex pipiens (%54,0), Cu-
liseta longiareolata (%27,4) ve Culex laticinctus (%9,7) olduğu tespit edilmiştir. Nisan ayında en yaygın ilk iki tür 
sıralamada yer değiştirmiştir. Haziran ayında tespit edilen türlerin ilçelere göre yaygınlığı Şekil 52-63’de haritalar 
üzerinde gösterilmiştir.

Haziran ayında bölgeler bazında en fazla tür çeşitliliği Datça ve Marmaris ilçelerini kapsayan Marmaris bölgesi 
(5)’nde tespit edilmiştir. Menteşe bölgesi’nde sadece en yaygın 2 tür bulunurken, Fethiye bölgesi’nde 3, diğer 
bölgelerde 4’er tür tespit edilmiştir (Şekil 64).

Nisan ayı örneklerinde Bodrum, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde tespit edilemeyen Culex quinquefascia-
tus türü o dönemde Milas’da en yaygın tür olmasına rağmen Haziran ayı örneklerinde Milas’da sadece 1 örnek-
te bulunabilmiş ama Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de de bu türe rastlanılmıştır. Ochlerotatus caspius 3 bölgede 
tespit edilmişken, Culex quinquefasciatus 2 bölgede tespit edilmiştir

Habitat açısından bulgular irdelendiğinde, Culex pipiens, Culiseta longiareolata ve Culex laticinctus hem temiz 
hem de kirli su içeren her türlü habitatta görülmüştür. Culex quinquefasciatus arıtma-foseptik gibi sadece kirli 
su içeren habitatlarda, Ochlerotatus caspius ise sazlık-bataklık veya dere gibi sadece temiz su içeren habitatlarda 
görülmüştür Habitatlar bazında en fazla tür çeşitliliği en fazla Bataklık-Sazlık (4) alanlarda görülmüştür (Şekil 65).

Nisan ayı örneklerinde Karabağlar Yaylası’nda oldukça yüksek popülasyonda tespit edilen Ochlerotatus provo-
cans Haziran ayında tespit edilememiş ve bu türün yılda 1 döl verdiği bölge için de kesinleşmiştir. Yine Nisan ayı 
örneklerinde görülen Culex hortensis, Culex perexiguus ve Ochlerotatus detritus türleri de Haziran ayında tespit 
edilememiştir.

Diğer yandan, Nisan ayı örneklerinde hiç rastlanılmayan Anopheles lindesayi

Haziran ayında sadece Marmaris ilçesi’nde bir noktada (Dere) tespit edilmiştir.
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Çizelge 5. Haziran ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
1 FT FS H 17 Culex pipiens
2 FT FS H 20 Culex pipiens
3 FT BK H 12 Culex pipiens
4 FT BK H 18 Culex pipiens
5 FT AR H 11 Culex pipiens
6 FT SK H 10 Culex pipiens
7 FT SH H 19 Culex pipiens
8 FT DG H 04 Culex pipiens
9 SY FS H 05 Culex pipiens

10 OR ÖZ H 04 Culex pipiens
11 OR FS H 09 Culex pipiens
12 DM ÖZ H 04 Culex pipiens
13 DM AR H 06 Culex pipiens
14 DM KN H 02 Culex pipiens
15 DM DG H 08 Culex pipiens
16 ML FS H 09 Culex pipiens
17 ML FS H 06 Culex pipiens
18 ML FS H 04 Culex pipiens
19 ML FS H 03 Culex pipiens
20 ML FS H 16 Culex pipiens
21 ML KN H 05 Culex pipiens
22 ML DR H 17 Culex pipiens
23 ML DG H 11 Culex pipiens
24 ML AR H 13 Culex pipiens
25 MR SH H 01 Culex pipiens
26 MR SH H 09 Culex pipiens
27 MR FS H 02 Culex pipiens
28 BD FS H 15 Culex pipiens
29 BD DG H 09 Culex pipiens
30 BD AR H 05 Culex pipiens
31 MT FS H 01 Culex pipiens
32 MT FS H 09 Culex pipiens
33 YT DR H 04 Culex pipiens
34 YT DR H 01 Culex pipiens
35 YT FS H 02 Culex pipiens
36 YT FS H 03 Culex pipiens
37 UL FS H 01 Culex pipiens
38 UL FS H 04 Culex pipiens
39 FT SB H 08 Culex pipiens pipiens
40 OR DG H 06 Culex pipiens pipiens
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Çizelge 5. Haziran ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
41 DM SH H 07 Culex pipiens pipiens
42 FT SB H 03 Culex pipiens molestus
43 FT SK H 14 Culex pipiens molestus
44 SY DG H 07 Culex pipiens molestus
45 MR BK H 12 Culex pipiens molestus
46 MR BK H 05 Culex pipiens molestus
47 ML FS H 07 Culex pipiens molestus
48 MT DG H 04 Culex pipiens molestus
49 FT SH H 09 Culex pipiens pallens
50 FT DG H 16 Culex pipiens pallens
51 SY SK H 02 Culex pipiens pallens
52 BD AR H 08 Culex pipiens pallens
53 BD FS H 03 Culex pipiens pallens
54 BD SB H 06 Culex pipiens pallens
55 BD DR H 01 Culex pipiens pallens
56 MR SH H 11 Culex pipiens pallens
57 MR SH H 07 Culex pipiens pallens
58 MR FS H 06 Culex pipiens pallens
59 ML DR H 18 Culex pipiens pallens
60 SY SB H 01 Culiseta longiareolata
61 ML SH H 02 Culiseta longiareolata
62 ML SK H 10 Culiseta longiareolata
63 ML SK H 01 Culiseta longiareolata
64 ML DG H 08 Culiseta longiareolata
65 OR SH H 01 Culiseta longiareolata
66 OR SH H 02 Culiseta longiareolata
67 OR DG H 10 Culiseta longiareolata
68 OR DG H 08 Culiseta longiareolata
69 OR SB H 07 Culiseta longiareolata
70 DM SK H 03 Culiseta longiareolata
71 DM OZ H 05 Culiseta longiareolata
72 KY SH H 01 Culiseta longiareolata
73 BD DG H 04 Culiseta longiareolata
74 BD DG H 11 Culiseta longiareolata
75 BD DG H 16 Culiseta longiareolata
76 BD SK H 12 Culiseta longiareolata
77 BD SK H 14 Culiseta longiareolata
78 BD BK H 02 Culiseta longiareolata
79 MR SK H 08 Culiseta longiareolata
80 DT DG H 01 Culiseta longiareolata
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Çizelge 5. Haziran ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
81 MT DG H 03 Culiseta longiareolata
82 MT SH H 10 Culiseta longiareolata
83 MT SH H 11 Culiseta longiareolata
84 MT SH H 08 Culiseta longiareolata
85 MT SK H 06 Culiseta longiareolata
86 MT SK H 05 Culiseta longiareolata
87 MT SK H 02 Culiseta longiareolata
88 MT SB H 07 Culiseta longiareolata
89 UL SK H 03 Culiseta longiareolata
90 UL AR H 02 Culiseta longiareolata
91 DM SK H 09 Culex laticinctus
92 KY SK H 03 Culex laticinctus
93 BD SH H 13 Culex laticinctus
94 MR ÖZ H 15 Culex laticinctus
95 MR SK H 16 Culex laticinctus
96 MR DG H 10 Culex laticinctus
97 DT SB H 08 Culex laticinctus
98 DT DG H 3 Culex laticinctus
99 DT FS H 04 Culex laticinctus

100 ML SK H 15 Culex laticinctus
101 ML DG H 12 Culex laticinctus
102 ML AR H 14 Culex quinquefasciatus
103 OR KN H 05 Culex quinquefasciatus
104 DM FS H 01 Culex quinquefasciatus
105 FT SB H 13 Ochlerotatus caspius
106 SY SB H 06 Ochlerotatus caspius
107 SY SB H 15 Ochlerotatus caspius
108 MR SB H 13 Ochlerotatus caspius
109 MR SB H 14 Ochlerotatus caspius
110 BD DR H 10 Ochlerotatus caspius
111 MR DR H 01 Anopheles lindesayi
112 OR KN H 03 Culex pipiens + Culex quinquefasciatus
113 KY DG H 02 Culex pipiens + Culex pipiens molestus
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Şekil 52. Haziran ayında Bodrum ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 53. Haziran ayında Dalaman ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 54. Haziran ayında Datça ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 55. Haziran ayında Fethiye ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.

Şe
ki

l 5
5.

 H
az

ira
n 

ay
ın

da
 F

et
hi

ye
 il

çe
si

nd
e 

te
sp

it 
ed

ile
n 

tü
rle

rin
 h

ar
ita

da
 da

ğı
lım

ı.



252

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şekil 56. Haziran ayında Köyceğiz ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 57. Haziran ayında Marmaris ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 58. Haziran ayında Menteşe ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.

Şe
ki

l 5
8.

 H
az

ira
n 

ay
ın

da
 M

en
te

şe
 il

çe
si

nd
e 

te
sp

it 
ed

ile
n 

tü
rle

rin
 h

ar
ita

da
 da

ğı
lım

ı.



255

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 59. Haziran ayında Milas ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 60. Haziran ayında Ortaca ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 61. Haziran ayında Seydikemer ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 62. Haziran ayında Ula ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 63. Haziran ayında Yatağan ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 64. Haziran ayında bölgeler bazında tespit edilen türler.
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Şekil 65. Haziran ayında habitatlar bazında tespit edilen türler.
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3.3. Ağustos Sonuçları

Çizelge 6’dan da görüleceği gibi Ağustos ayında farklı habitatlardan toplanan

133 larva örneğinden 5 örneğin teşhisi yapılamamış, 128 örneğin teşhisi gerçekleştirilebilmiş, 88 örnekten Culex 
pipiens tür kompleksi, 15 örnekten Culiseta longiareolata, 9 Culex laticinctus, 7 örnekten Culex perexiguus, 6 
örnekten Ochlerotatus caspius, 2 örnekten Culex quinquefasciatus, 1 örnekten de Anopheles claviger olmak üzere 
7 farklı tür tespit edilmiştir.

Bu verilerden hareketle, Muğla ili genelinde Ağustos ayında en yaygın türün Culex pipiens (%68,8) olduğu tespit 
edilmiştir. Culiseta longiareolata Haziran  ayı örneklerinde olduğu gibi Ağustos ayında da ikinci yaygın tür (%11,7) 
olarak tespit edilmiş, onu Culex laticinctus (%7,0) takip etmiştir. Ağustos ayında tespit edilen türlerin ilçelere göre 
yaygınlığı Şekil 66-78’de haritalar üzerinde gösterilmiştir.

Ağustos ayında bölgeler bazında en fazla tür çeşitliliği Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerini kapsayan Ortaca 
bölgesi (5)’nde tespit edilmiştir. Diğer bölgelerde 3 veya 4’er tür tespit edilmiştir (Şekil 79).

Nisan ayı örneklerinde 3. Yaygın tür olan Culex quinquefasciatus türü Haziranda sadece 2 bölgede, Ağustos ayında 
ise sadece bir bölgede bulunmuş, buna rağmen Nisan ayı örneklerinde sadece bir bölgede görülen Culex laticinc-
tus türü Haziranda 4 bölgede, Ağustos ayında ise 5 bölgede bulunarak  en yaygın 3.tür olmuştur.

Habitat açısından bulgular irdelendiğinde, yine Culex pipiens ve Culiseta longiareolata ve Culex laticinctus hem 
temiz hem de kirli su içeren her türlü habitatta görülmüştür. Habitatlar bazında Ağustos ayında en fazla tür çeşitlil-
iği en fazla Bataklık-Sazlık (5) ve diğer alanlarda (5) görülmüştür (Şekil 80).

Nisan ayı örneklerinde tespit edilen Ochlerotatus provocans, Culex hortensis ve Ochlerotatus detritus türleri Ha-
ziran ayında olduğu gibi Ağustos ayında da tespit edilememişken, Culex perexiguus türü Haziranda görülmez-
ken Ağustos ayında görülmüştür. Haziran ayında ilk kez bir noktada görülen Anopheles lindesayi Ağustos ayında 
görülmemiştir.

Diğer yandan, Nisan ve Haziran ayı örneklerinde hiç rastlanılmayan Anopheles claviger Ağustos ayında ilk kez sa-
dece Seydikemer ilçesi’nde bir noktada tespit edilmiştir.
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Çizelge 6. Ağustos ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
1 FT KN A 04 Culex pipiens
2 SY SK A 05 Culex pipiens
3 DM SB A 04 Culex pipiens
4 ML FS A 03 Culex pipiens
5 ML FS A 10 Culex pipiens
6 ML FS A 05 Culex pipiens
7 ML FS A 24 Culex pipiens
8 ML FS A 23 Culex pipiens
9 ML FS A 17 Culex pipiens

10 ML FS A 15 Culex pipiens
11 ML KN A 06 Culex pipiens
12 ML KN A 08 Culex pipiens
13 ML SK A 01 Culex pipiens
14 ML SK A 13 Culex pipiens
15 ML SK A 14 Culex pipiens
16 ML DR A 07 Culex pipiens
17 ML DR A 21 Culex pipiens
18 ML DR A 27 Culex pipiens
19 ML DR A 18 Culex pipiens
20 ML DG A 02 Culex pipiens
21 ML DG A 26 Culex pipiens
22 ML SH A 09 Culex pipiens
23 MR SH A 04 Culex pipiens
24 MR SH A 11 Culex pipiens
25 MR FS A 10 Culex pipiens
26 MR DG A 08 Culex pipiens
27 MR DG A 02 Culex pipiens
28 MR BK A 15 Culex pipiens
29 MR SK A 17 Culex pipiens
30 DT FS A 08 Culex pipiens
31 DT FS A 12 Culex pipiens
32 DT AR A 07 Culex pipiens
33 BD FS A 15 Culex pipiens
34 BD FS A 16 Culex pipiens
35 BD FS A 20 Culex pipiens
36 BD FS A 06 Culex pipiens
37 BD FS A 09 Culex pipiens
38 BD DG A 18 Culex pipiens
39 BD DG A 11 Culex pipiens
40 BD DG A 10 Culex pipiens
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Çizelge 6. Ağustos ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
41 BD DG A 17 Culex pipiens
42 BD DG A 19 Culex pipiens
43 BD DG A 04 Culex pipiens
44 BD DG A 05 Culex pipiens
45 BD AR A 12 Culex pipiens
46 BD SH A 08 Culex pipiens
47 BD SB A 03 Culex pipiens
48 BD KN A 02 Culex pipiens
49 MT FS A 01 Culex pipiens
50 MT FS A 13 Culex pipiens
51 MT FS A 14 Culex pipiens
52 MT DG A 03 Culex pipiens
53 MT DG A 09 Culex pipiens
54 MT DG A 10 Culex pipiens
55 MT BK A 01 Culex pipiens
56 MT SH A 08 Culex pipiens
57 UL SB A 03 Culex pipiens
58 UL SB A 05 Culex pipiens
59 UL BK A 02 Culex pipiens
60 KV DR A 02 Culex pipiens
61 DT SK A 03 Culex pipiens pipiens
62 BD DG A 07 Culex pipiens pipiens
63 FT SB A 08 Culex pipiens molestus
64 FT SK A 09 Culex pipiens molestus
65 FT SK A 14 Culex pipiens molestus
66 BD AR A 13 Culex pipiens molestus
67 BD SH A 14 Culex pipiens molestus
68 MR KN A 12 Culex pipiens molestus
69 OR DR A 13 Culex pipiens molestus
70 OR DG A 14 Culex pipiens molestus
71 OR SK A 17 Culex pipiens molestus
72 OR SK A 23 Culex pipiens molestus
73 FT SH A 10 Culex pipiens pallens
74 FT SH A 07 Culex pipiens pallens
75 FT KN A 06 Culex pipiens pallens
76 FT KN A 03 Culex pipiens pallens
77 FT SB A 11 Culex pipiens pallens
78 SY SK A 15 Culex pipiens pallens
79 SY DG A 13 Culex pipiens pallens
80 MR SB A 06 Culex pipiens pallens
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Çizelge 6. Ağustos ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
81 MR KN A 07 Culex pipiens pallens
82 MR SK A 05 Culex pipiens pallens
83 ML DG A 25 Culex pipiens pallens
84 MT KN A 05 Culex pipiens pallens
85 UL SB A 01 Culex pipiens pallens
86 OR SK A 11 Culex pipiens pallens
87 OR SK A 12 Culex pipiens pallens
88 MT DG A 11 Culex pipiens quinquefasciatus
89 FT SK A 20 Culiseta longiareolata
90 SY SB A 01 Culiseta longiareolata
91 SY FS A 18 Culiseta longiareolata
92 SY FS A 19 Culiseta longiareolata
93 SY DG A 17 Culiseta longiareolata
94 ML SK A 22 Culiseta longiareolata
95 ML SK A 16 Culiseta longiareolata
96 ML DG A 12 Culiseta longiareolata
97 DM BK A 05 Culiseta longiareolata
98 BD AR A 01 Culiseta longiareolata
99 DT DG A 10 Culiseta longiareolata

100 MT DG A 02 Culiseta longiareolata
101 MT DG A 04 Culiseta longiareolata
102 MT SH A 06 Culiseta longiareolata
103 KV SH A 01 Culiseta longiareolata
104 FT SH A 12 Culex laticinctus
105 DM SK A 08 Culex laticinctus
106 KY SK A 03 Culex laticinctus
107 BD DG A 21 Culex laticinctus
108 MR SK A 18 Culex laticinctus
109 MR DG A 14 Culex laticinctus
110 DT SB A 05 Culex laticinctus
111 ML DG A 11 Culex laticinctus
112 ML DG A 20 Culex laticinctus
113 MT DR A 07 Culex quinquefasciatus
114 UL DG A 03 Culex quinquefasciatus
115 MR SB A 13 Ochlerotatus caspius
116 ML SB A 04 Ochlerotatus caspius

Ochlerotatus caspius
Ochlerotatus caspius
Ochlerotatus caspius

117 ML SB A 19
118 OR SB A 10
119 OR SB A 20
120 KY SB A 02 Ochlerotatus caspius
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Çizelge 6. Ağustos ayında toplanılan örneklerden teşhis edilen türler (Devam)

Sıra No Numune Kodu Tür Teşhis Sonucu
121 OR SB A 15 Culex perexiguus
122 OR KN A 16 Culex perexiguus
123 OR KN A 18 Culex perexiguus
124 OR SK A 21 Culex perexiguus
125 OR SH A 22 Culex perexiguus
126 DM SB A 07 Culex perexiguus
127 OR SB A 19 Culex perexiguus
128 SY DG A 16 Anopheles claviger
129 YT FS A 01 Sonuç alınamadı.
130 DT FS A 11 Sonuç alınamadı.
131 MR SH A 09 Sonuç alınamadı.
132 FT DR A 02 Sonuç alınamadı.
133 DM SB A 06 Sonuç alınamadı.
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Şekil 67. Ağustos ayında Dalaman ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 68. Ağustos ayında Datça ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 69. Ağustos ayında Fethiye ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 70. Ağustos ayında Kavaklıdere ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 71. Ağustos ayında Köyceğiz ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 72. Ağustos ayında Marmaris ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 73. Ağustos ayında Menteşe ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.

Şe
ki

l 7
3.

 A
ğu

st
os

 a
yı

nd
a 

M
en

te
şe

 il
çe

si
nd

e 
te

sp
it 

ed
ile

n 
tü

rle
rin

 h
ar

ita
da

 da
ğı

lım
ı.



275

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 74. Ağustos ayında Milas ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 75. Ağustos ayında Ortaca ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 76. Ağustos ayında Seydikemer ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.

Şe
ki

l 7
6.

 A
ğu

st
os

 a
yı

nd
a 

Se
yd

ik
em

er
 il

çe
si

nd
e 

te
sp

it 
ed

ile
n 

tü
rle

rin
 h

ar
ita

da
 da

ğı
lım

ı.



278

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Şekil 77. Ağustos ayında Ula ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılım
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Şekil 78. Ağustos ayında Yatağan ilçesinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 79. Ağustos ayında bölgeler bazında tespit edilen türler.
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Şekil 80. Ağustos ayında habitatlar bazında tespit edilen türler.
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3.4. Yıllık Sonuçlar

Yukarda, Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında toplanılan örnekler aylara göre detaylarıyla sunulmuş, bu bölümde 
ise tümü bir arada yıllık olarak değerlendirilmiştir. 2016 yılında Muğla ili genelinde toplamda 361 larva örneğinden 
9 örneğin teşhisi yapılamamış, 352 örneğin teşhisi gerçekleştirilebilmiş, 184 örnekten Culex pipiens tür kompleksi, 
105 örnekten Culiseta longiareolata, 21 örnekten Culex laticinctus, 20 örnekten Culex quinquefasciatus, 18 örnek-
ten Ochlerotatus caspius, 8 örnekten Culex perexiguus, 4 örnekten Culex hortensis, 3 örnekten Culiseta annula-
ta, 2 örnekten Ochlerotatus detritus 1’er örnekten de Ochlerotatus provocans, Anopheles claviger ve Anopheles 
lindesayi olmak üzere 12 farklı tür tespit edilmiştir.

Bu verilerden hareketle, Muğla ili genelinde 2016 yılında en yaygın türlerin sırasıyla Culex pipiens (%52,3) ve Cu-
liseta longiareolata (%29,8) olduğu tespit edilmiştir. Bu ilk iki sırayı Culex laticinctus (%6,0) ve Culex quinquefas-
ciatus (%5,7) takip etmiştir. 2016 yılında tespit edilen türlerin ilçelere göre yaygınlığı Şekil 81’de Muğla ili haritası 
üzerinde gösterilmiştir.

Muğla ili genelinde 2016 yılında bölgeler bazında en fazla tür çeşitliliği 9 türle Menteşe, Yatağan, Ula ve Kavak-
lıdere ilçelerini kapsayan Menteşe bölgesinde tespit edilmiştir. Bu bölgeyi, 8 tür tespit edilen Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz ilçelerini kapsayan Ortaca bölgesi ile Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsayan Fethiye bölgesi takip 
etmiştir. Diğer bölgelerde 5 veya 6’şar tür tespit edilmiştir (Şekil 82).

Aylara göre bakıldığında Nisan ayı döneminde ilk 4 sırayı oluşturan türler, mevsim ilerledikçe 1. (Culiseta longia-
reolata) ile 2. (Culex pipiens); 3. (Culex quinquefasciatus) ile de 4. (Culex laticinctus) yer değiştirerek rastlanılma 
sıklıklarının değiştiği görülmektedir.

2016 yılında tespit edilen türlerden Culex hortensis, Culiseta annulata, Ochlerotatus detritus ve Ochlerotatus 
provocans sadece Nisan ayında, Anopheles lindesayi sadece Haziranda, Anopheles claviger sadece Ağustos ayında 
görülmüştür.

Habitat açısından bulgular irdelendiğinde, 2016 yılında tespit edilen türlerden Culex pipiens, Culex laticinctus ve 
Culiseta longiareolata hem temiz hem de kirli su içeren her türlü habitatta görülmüştür. Habitatlar bazında yıl 
genelinde en fazla tür çeşitliliği Bataklık-Sazlık (8) alanlarda görülmüştür. Bunu sırasıyla Yüzme-Süs Havuzu (7), Su 
Kuyusu-Sulama Havuzu (6) ile Dere (6) takip etmiştir (Şekil 83).

2016 yılında Muğla ili genelinde tespit edilen 12 türün larvaları mikroskop altında görüntülenmiş, tüm türlerin 
hem genel, hem baş ve sifon kısımlarının yakından görüntüleri ayrı ayrı fotoğraflanarak Şekil 84-116’de sunulmuş-
tur.



283

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Şekil 81. 2016 yılında Muğla ilinde tespit edilen türlerin haritada dağılımı.
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Şekil 82. 2016 yılında Muğla ilinde bölgeler bazında tespit edilen türler.

Şekil 83. 2016 yılında Muğla ilinde habitatlar bazında tespit edilen türler.
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Şekil 84. Culex pipiens larvasının genel görünümü.
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Şekil 84. Culex pipiens larvasının genel görünümü.
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Şekil 85. Culex pipiens larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 86. Culex pipiens larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 87. Culiseta longiareolata larvasının genel görünümü.
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Şekil 88. Culiseta longiareolata larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 89. Culiseta longiareolata larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 90. Culex laticinctus larvasının genel görünümü.
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Şekil 91. Culex laticinctus larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 92. Culex laticinctus larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 93. Culex quinquefasciatus larvasının genel görünümü.
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Şekil 94. Culex quinquefasciatus larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 95. Culex quinquefasciatus larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 96. Ochlerotatus detritus larvasının genel görünümü.
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Şekil 97. Ochlerotatus detritus larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 98. Ochlerotatus detritus larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 99. Culex perexiguus larvasının genel görünümü.
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Şekil 100. Culex perexiguus larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 101. Culex perexiguus larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 102. Culex hortensis larvasının genel görünümü.
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Şekil 103. Culex hortensis larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 104. Culex hortensis larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 105. Culiseta annulata larvasının genel görünümü.
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Şekil 106. Culiseta annulata larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 107. Culiseta annulata larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 108. Ochlerotatus provocans larvasının genel görünümü.
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Şekil 109. Ochlerotatus provocans larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 110. Ochlerotatus provocans larvasının sifon kısmının yakından görünümü.
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Şekil 111. Anopheles claviger larvasının genel görünümü.
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Şekil 112. Anopheles claviger larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 113. Anopheles claviger larvasının anal kısmının yakından görünümü.
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Şekil 114. Anopheles lindesayi larvasının genel görünümü.
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Şekil 115. Anopheles lindesayi larvasının baş kısmının yakından görünümü.

Şekil 116. Anopheles lindesayi larvasının anal kısmının yakından görünümü.
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4. Sonuç
Muğla ili genelinde doğa-tarım-turizmin iç içe olması ve il genelinde iklim koşullarının uygun olması nedeni-
yle sivrisinekler çok yaygın olarak görülmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülen vektör mücadelesinin başta insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak daha bilinçli 
yapılabilmesi için talep edilen bu çalışma kapsamında öncelikle yaygın görülen sivrisinek türlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi; bilinçli ve başarılı bir vektör mücadelesi için önce sorunlu alanların belirlenmesi ve sivrisinek üreme 
alanlarının mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Muğla ili genelinde doğal koruma alanları ile tarımsal 
alanların iç içe bulunması yanında, turizm amaçlı tesislerin ve yerleşim yerlerin geniş alana yayılması, üreme alan-
larının azaltılmasını oldukça güçleştirmektedir. Bu sebepler de, sivrisineklerle mücadelede biyolojik savaş olanak-
larından yararlanmayı da oldukça sınırlamaktadır. Ayrıca, sezonluk faaliyet gösteren tesisler veya sezonluk olarak 
kullanılan konutlarda yaşayan kişilerin vektör üreme alanları konusundaki yetersiz bilgileri ekiplerin mücadele 
koşullarını zorlaştırmaktadır.

Tüm bu nedenler, Muğla ili genelinde vektör mücadelesinde biyosidal ürünlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
Vektör mücadelesinde kullanılacak biyosidal ürünlerin hem seçiminde hem de etkili dozun belirlenmesinde önce 
yaygın türlerin bilinmesi, sonra da bu türlerin söz konusu biyosidal ürünlere direnç gelişimi gösterip gösterme-
diklerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla Muğla ilinin tüm ilçelerden, çeşitli habitat tipleri dikkate alınarak Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında 
olmak üzere üç farklı zamanda alınan  larva örneklerinden moleküler yöntemlerle yapılan tür teşhis sonuçları 
öncelikle hem aylara hem de yıllık olarak derlenerek gerek tablolarla gerekse şekillerle sunulmuştur.

2016 yılında Muğla ili genelinde yerleşim yeri yakınındaki çeşitli üreme alanları dikkate alınarak seçilen toplamda 
361 farklı habitattaki larva örneğinden 352 örneğin tür teşhisi gerçekleştirilebilmiş, 184 örnekten Culex pipiens  
tür kompleksi (%52,3), 105 örnekten Culiseta longiareolata (%29,8), 21 örnekten

Culex  laticinctus  (%6,0),  20  örnekten  Culex  quinquefasciatus  (%5,7),      18

örnekten Ochlerotatus caspius (%5,1), 8 örnekten Culex perexiguus    (%2,3), 4

örnekten Culex hortensis (%1,1), 3 örnekten Culiseta annulata (%0,9), 2 örnekten Ochlerotatus detritus (%0,6), 
1’er örnekten de Ochlerotatus  provocans, Anopheles claviger ve Anopheles lindesayi olmak üzere 12 farklı tür 
tespit edilmiştir.

Bu veriler, Muğla ili genelinde 2016 yılında en yaygın türlerin sırasıyla Culex pipiens, Culiseta longiareolata, Culex 
laticinctus ve Culex quinquefasciatus olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden Culex hortensis, Culiseta 
annulata, Ochlerotatus detritus ve Ochlerotatus provocans sadece Nisan ayında, Anopheles lindesayi sadece Ha-
ziranda, Anopheles claviger ise sadece Ağustos ayında görülmüştür.

Habitat açısından bakıldığında, 2016 yılında tespit edilen türlerden Culex pipiens, Culex laticinctus ve Culiseta 
longiareolata hem temiz hem de kirli su içeren her türlü habitatta oldukça yaygın görülmüştür.
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4.3
Muğla İli’nde Culex pipiens ve Culiseta longiareolata 

Popülasyonlarının Larvasitlere Duyarlılık Düzeylerinin 

Belirlenmesi
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1. Giriş
Türkiye’nin turizm ve tarım açısından önemli bir merkezi olan Muğla İli genelinde, entegre vektör yönetimi ilke-
leri çerçevesinde, başta çevre ve insan sağlığı göz önünde tutularak, mevcut imkan ve olanakları dikkate alarak, 
bilinen tüm mücadele yöntemlerinden yararlanılarak son üç yıldır sivrisineklerle etkili ve ekonomik mücadele 
çalışmaları için Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.

Muğla ili genelinde, coğrafi bilgi sisteminden yararlanılarak sivrisineklerin tüm üreme alanları belirlenmiş, yö-
rede yaygın bulunan sivrisinek türleri habitat ve sezona göre belirlenmiş, üreme alanlarının (su kaynaklarının) 
azaltılması çalışmalarında önemli yol alınmış, mücadele ekibinin ve yöre halkın bilgilendirilmesi-bilinçlendirilmesi 
çalışmaları yapılmış, doğal düşmanlardan yararlanılmaya (Biyolojik Savaş) başlanılmış, gerektiğinde de biyosidal 
ürünlerin önerilere uygun kullanılması konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Biyosidal ürün kullanımının mümkün olduğunca azaltılması ve Muğla genelinde sivrisinek mücadelesinde insekti-
sitlere direnç sorunuyla karşılaşmamak ve direnç yönetimi amacıyla, habitata ve ortama uygun ürün seçimi, hem 
etkili hem de ekonomik olarak, önerilen dozun zamanında uygulanabilmesi için, 2017 yılında yapılan protokol ile 
yeni bir Ar-Ge Projesi hazırlanmıştır.

Yeni proje çerçevesinde önce sivrisineklerin insektisitlere hassasiyet ve direnç durumlarını ortaya koyan önceki ça-
lışmalar incelenmiştir. Dünyada yapılan çalışmaların çok sayıda ve çeşitli olmasına karşın, Türkiye’de sivrisineklerin 
insektisitlere hassasiyetleri ve direnci üzerine bugüne kadar çok fazla çalışma olmadığı dikkat çekmiştir. Yapılan az 
sayıdaki çalışmanın büyük çoğunluğunda; DDT, dieldrin, malathion, vb gibi zaten çoktan kullanımdan kaldırılmış 
adultisitler ile sentetik piretroitli insektisitlerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilen ayırıcı (discri-
minant) dozları ile erginler üzerinde insektisitlere duyarlılık testleri gerçekleştirildiği, söz konusu insektisitlerin 
ayırıcı dozlarında yeterli ölüm elde edilemediği durumlarda da ayırıcı dozun 5 ve 10 kat dozları ile ek çalışmalar 
yapılmadan sonuçların hemen direnç ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Hatta bu çalışma sonuçları baz alınarak pra-
tikte çalışan bazı kişilerce, etki mekanizmaları aynı olan cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin, permethrin gibi 
sentetik piretroidli insektisitlerin biyolojik etkinlik testlerinde beklenen etkinin görülmediği aktiflere direnç var, 
beklenen etkinliğin görüldüğü aktiflere ise henüz direnç yok şeklinde yanlış yorumlara bile gidildiği görülmüştür. 
Bu biyoassay denemeleri yanında, çok daha az sayıda, henüz biten çalışmalarla, adultisitlere direncin mekaniz-
ması biyokimyasal ve moleküler çalışmalarla ortaya konulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Çalışmaların neredeyse 
tamamının Culex ve Anopheles türleri ile yürütüldüğü de dikkat çekmiştir.

Muğla ili genelinde günümüze kadar yürütülen vektör mücadele çalışmaları nedeniyle yörede yaygın kullanılan 
insektisitlere direnç sorunu gelişip gelişmediğinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar irdelendiğinde ise, sadece 
iki çalışmada Muğla ilinden toplanılan Anopheles cinsine ait erginlerin de adultisitlere duyarlılığına bakıldığı gö-
rülmüştür. Doğrudan Muğla iline özgü popülasyonların insektisitlere direnci, hele larvisitlere direnç üzerine bir 
çalışmanın ise henüz yapılmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, bilindiği gibi, biyosidal ürünler, ticari preparatlar halinde ve pratikte hangi şekilde ve dozda kulla-
nılacakları belirtilerek ruhsatlandırılmaktadırlar. Firmalar ürünlerini ruhsatlandırırken pratikte farklı üreme alan-
larının farklı su muhteviyatlarının ürünlerinin performansını etkileyebileceğini dikkate alarak genelde WHO’nun 
duyurduğu üst limitlerdeki dozları seçerek ruhsata esas biyolojik etkinlik denemelerini yaptırırlar. Diğer yandan 
ruhsatlı ürünleri önerildikleri şekilde ve dozlarda uygulamakla yükümlü biyosidal ürün uygulayıcıları da pratikte 
sorunu çözebilmek adına ne yaptıklarını değil önerilere aynen uyduklarını söylerler. Vektörle mücadeleden so-
rumlu belediye yetkilileri de aldıkları biyosidal ürünlerin bir yandan amaca uygun tüm özelliklere sahip olmalarını 
isterken diğer yandan buna en ekonomik şekilde sahip olmak istemektedirler. Oysa larvisitlerin pratikte hektara 
önerilen dozun uygulama alanına tam olarak nasıl ayarlandığını pek çok uygulayıcının bilmediğini, alandaki su 
yüksekliğinin yeterince dikkate alınmadığını sıkça görmekteyiz. Bu durumda Muğla ili genelinde günümüze kadar 
yürütülen vektör mücadele çalışmaları nedeniyle yörede yaygın kullanılan larvisitlere direnç sorunu gelişip geliş-
mediğinin belirlenmesi için öncelikle biyoassay testler ile larvisitlerin laboratuvar koşullarında öldürücü dozlarının 
tespit edilmesi hedeflenmiştir.

İşte yukarıda ifade edilen bu verilerden hareketle, bu çalışma, direnç yönetimi açısından daha çok alternatifi bu-
lunan larvisitlere duyarlılık düzeylerini belirlemek amacıyla, Muğla ili genelinde daha önce en yaygın türler olarak 
belirlenen hem Culex pipiens hem de Culiseta longiareolata larvalarında gerçekleştirilmiştir.
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2. İnsektisitlere Direnç Hakkında Genel Bilgiler
2.1. Direnç sorunu, önemi, tanımı ve gelişimi

Başarılı bir vektör mücadelesi için entegre vektör yönetimi ilkeleri çerçevesinde öncelikle üreme kaynaklarının 
azaltılması için fiziksel önlemler, bilinçli bir mücadele için bilgilendirme ve farkındalık yaratma, doğal düşmanlar-
dan yararlanmayı içeren biyolojik savaş, tuzak, cezbedici ve kaçırıcı kullanımını kapsayan biyoteknik yöntemlerden 
yararlanma çalışmaları önerilse de, pratikte hemen kimyasal biyosidal ürünlerin yaygın ve yoğun kullanılması pek 
çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bilinçsiz ve yoğun biyosidal ürün kullanılması, özellikle etki mekanizması 
aynı olan ürünlerin ard arda ve sık kullanılması başta sivrisinek gibi kısa zamanda çok döl veren türler olmak üzere 
tüm vektörlerde direnç sorununa neden olmaktadır. Bu da her yıl bir yandan ciddi bir ekonomik kayba neden 
olmakla birlikte esas olarak başarılı mücadelenin yapılaması nedeniyle vektör kaynaklı hastalıkların artışına, bu 
durumda da daha yoğun, daha yüksek dozda biyosidal ürün kullanımı nedeniyle bir yandan kimyasal kulannımını 
daha da arttırmakta bir yandan da insan ve çevre sağlığı üzerinde daha ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Dublin’de 5-8 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası IRAC (Insecticide Resistance Action Committee 
- İnsektisit Direnci Faaliyet Komitesi) Toplantısı’nda günümüze kadar (1914-2015) akar ve böceklerde akarisit ve 
insektisitlere karşı 14.644 direnç durumu bildirilmiştir (Şekil 1). Bu vaka sayıları irdelendiğinde, çok etkili veya çok 
ucuz vb. denilen yani yaygın kullanılan tüm ilaçlara (336 bileşik) karşı rutin insektisit uygulanan tüm türlerde (597 
tür) direnç geliştiği rapor edilmiştir.

Şekil 1. 1914-2015 yılları arasında akar ve böceklerde akarisit ve insektisitlere direnç gelişimi (IRAC, 2016’dan).

İnsektisitlere direnç tanımı; IRAC tarafından “bir zararlıya karşı etiket ve prospektüs yönergeleri doğrultusunda 
kullanılan ürünün, uygulama sonrasında ortaya çıkan ve tekrar eden başarısızlık durumu ve bu yolla zararlı popü-
lasyonu hassasiyeti üzerindeki nesilden nesile kalıtsal olarak aktarılan değişim” olarak tanımlamakta, EPPO (Eu-
ropean Plant Protection Organization - Avrupa Bitki Koruma Organizasyonu) ise “arazi koşullarında doğal olarak 
ortaya çıkan, normal koşullarda etkili olan ürün uygulamasında, hedef popülasyon içindeki bireylerin yaşamlarını 
sürdürme yeteneklerindeki kalıtımsal değişim” şeklinde açıklamaktadır.
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Bu tanımlardan hareketle vektörlerde insektisitlere direnç “zararlı türler için ruhsatlı ürünlerin etiketlerindeki 
önerilerine göre ve önerildikleri dozlarda kullanıldığında da, mücadelede beklenen başarıya ulaşılamadığı ve ba-
şarısızlığın tekrarlandığı zararlı popülasyonlarının duyarlılığındaki kalıtımsal değişim” olarak tanımlanabilmektedir.

Depolanma, uygulama ve olağandışı iklim veya çevre koşulları nedeniyle ortaya çıkan başarısızlıklar bu tanım 
kapsamında olmayan ve direnç ile alakası olmayan durumlardır. Hedefe veya ortama uygun ürün seçilmemesi, 
ürünün spesifikasyonuna uygun olmaması, doğru zamanda uygulama yapılmaması, doğru alet ve uygulama tek-
niği kullanılmaması, ürünün iyi depolanmaması veya kullanım süresinin dolmasından sonra kullanılması vb. gibi 
durumlarda ortaya çıkacak başarısızlıklarda dirençten bahsedilemez. Yani dirençten bahsedebilmek için, bir ilacın 
önerildiği dozların birkaç kat üstündeki dozlar tekrar uygulandığında bile, bir bölgedeki bir zararlı popülasyonu 
kontrol edilemediği durumda dirençten söz edilebilir.

Normal popülasyonlarda, her canlı türün bireyleri arasında bir şeye çok hassas, az duyarlı veya çok dayanıklı olan-
ları vardır. Bazı bireylerin derisi kalın veya ilacın vücuduna girişini zorlaştıran yapısı olabilir. Bazı bireyler uygulama 
yapılan alandan hemen uzaklaşırlar. Bazı bireylerde bir takım parçalayıcı enzimlerin fazlalığı ilaçları etki yerine 
ulaşmadan parçalayabilir. Bazen bunların hepsi birden bir bireyde bulunabilir. Bu durumda da o bireyler o ilaçtan 
etkilenmezler. İşte bazı bireylerin doğada bir şeye dirençli olma durumu olarak kabul edilmesi gereken bu durum, 
zaten çok yaygın bir durum değildir ve teorik olarak milyonda bir gibi küçük oranlarla ifade edilir. Bu nedenle, 
bir ürün ruhsatlandırılacağı zaman doğadaki bütün zararlı bireyleri (%100) öldürecek doz yerine popülasyonun 
tamamına yakın büyük çoğunluğunu (>%98) öldüren doz ruhsatlandırılır. Bu durumda, hem etkili hem ekonomik 
hem de ekolojik mücadele yapılma şansı olur. Zaten entegre vektör yönetimi ilkeleri uygulanırsa, ardışık uygula-
malarda farklı etki mekanizmasına sahip ürünler kullanılırsa, bir ilaçtan etkilenmeyen bireyler diğer ilaçlar veya 
diğer mücadele yöntemleri ya da doğal olaylar nedeniyle ölecekler ve hayatta kalan bireylerden normal dağılım 
gösteren popülasyonlar devam edecektir. Ama aynı insektisitin veya etki mekanizması aynı olan insektisitlerin ard 
arda uzun süre kullanılması sonucunda, doğal seleksiyon ile önce hassas bireyler azalır sonra da hassasiyeti az 
olan bireylerin popülasyonda artışı ile dayanıklı bireyler çoğalır (Şekil 2).

Şekil 2. Bir popülasyonda insektisitlere direnç gelişimi (IRAC, 2016’dan).
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Direnç sorunu genelde çok sayıda döl veren yüksek üreme potansiyeli olan türlerde (sivrisinek, karasinek) ve 
kapalı veya genelde gizlenebileceği korunaklı yerler bulunan bir alanda veya ortamlarda aynı uygulamalara uzun 
süre maruz kalan türlerde (hamam böceği) kısa sürede ortaya çıkabilir.

2.2. Direnç tipleri

Direnç tipleri olarak; Penetrasyon Direnci (Cuticular/Penetration resistance), Davranış Direnci (Behavioural resis-
tance), Metabolik Direnç (Metabolic resistance) ve Etki Yeri-Hedef Yeri Direnci (Target-site resistance)’nden bah-
sedilebilir. Ayrıca Çapraz Direnç (Cross resistance) ve Çok Yönlü Direnç (Multiple resistance) tanımları da vardır.

2.2.1. Penetrasyon direnci (Cuticular/Penetration resistance)

Bu tip dirençli böcekler, ilaçları duyarlı böceklere göre daha yavaş vücutlarına alırlar. Bu bireylerin dış kütikulası, 
kimyasal maddelerin vücutlarına emilmesini yavaşlatan bariyerler geliştirmiştir. Penetrasyon direnci sıklıkla diğer 
direnç formlarıyla birlikte bulunur.

2.2.2. Davranış direnci (Behavioural resistance)

Bu tip dirençli böcekler bir tehlikeyi algılayabilir veya fark edebilirler. Bu durumda ya ilaçlı alana girmekten kaçınır, 
ya temastan kaçınabilir ya da etkilenmeden uzaklaşabilir ve böylece ilaca maruziyetlerini azaltabilirler. DDT gibi 
klorlandırılmış hidrokarbonlular, fenitrothion gibi organik fosforlular, propoxur gibi karbamatlılar ve permethrin 
gibi sentetik piretroitler için bu direnç tipinden bahsedilmiştir.

2.2.3. Metabolik direnç (Metabolic resistance)

Bu tip dirençli böcekler toksinleri duyarlı böceklerden daha hızlı parçalayabilir veya yok edebilirler. Metabolik di-
renç en yaygın mekanizmadır ve genellikle en büyük soruna yol açar. Böcekler insektisitleri parçalamak için iç en-
zim sistemlerini kullanırlar. Dirençli bireyler, esterazlar, mono-oksigenazlar ve glutathione S-transferazlar gibi en-
zimleri yüksek seviyelerde üretir veya daha etkili tiplerine sahip olabilirler. Bu enzim sistemleri de geniş bir aktivite 
spektrumuna sahip olabilir yani, birçok farklı insektisiti bozarak pek çok insektisite karşı dirençli hale gelebilirler.

2.2.4. Hedef bölge direnci (Target-site resistance)

İlaçların böcekte etki ettiği hedef alanda, insektisitin bağlanma veya etkileşimde bulunmasını engelleyecek 
şekilde mutasyon geçirmesi durumudur.

Daha önce hiç karşılaşmadığı bir ilaca da direnç gösteren zararlılarda Çapraz Direnç (Cross resistance)’den ve 
farklı mekanizmalara bir arada sahip olan zararlılarda da Çok Yönlü Direnç (Multiple resistance)’den bahsetmek 
mümkündür.

2.3. İnsektisitlere direncin belirlenmesi

Bir zararlı organizmada, ona karşı yaygın kullanılan ilaçlara direnç gelişip gelişmediği çeşitli yöntemlerden yararla-
narak belirlenebilmektedir. IRAC ve WHO tarafından, geleneksel biyoassay yöntemler, biyokimyasal ve moleküler 
yöntemler ile direncin varlığı ve mekanizmasının tespit edilebileceğine dair standart yöntemler yayınlanmıştır.

2.3.1. İnsektisitlere duyarlılık testleri

İnsektisitlerin hedef böcekte öldürücü doz veya konsantrasyonlarının laboratuvar koşullarında belirlenmesine yö-
nelik çalışmalardır. Bu tip çalışmalara duyarlılık ve/veya hassasiyet testleri (insecticide susceptibility bioassay) de 
denilmektedir. Laboratuvar koşullarında yetiştirilen aynı gün yaştaki bireyler farklı doz serilerine maruz bırakılır, 
doza göre popülasyondaki ölü-canlı bireyler sayılarak probit analizine tabi tutulur ve popülasyonun %50, %90 ve 
%99 gibi değişik oranlarda ölüm meydana getiren öldürücü doz (LD) veya öldürücü konsantrasyon (LC) belirlenmiş 
olur. Arazide daha önce hiç ilaca maruz kalmamış hassas popülasyonlarla, yoğun insektisit seleksiyonuna maruz 
kalmış dirençli olma potansiyeli yüksek popülasyonlardan elde edilen LD/LC değerleri kıyaslanarak direnç gelişimi 
ve varsa direnç katsayısı ortaya konulur.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bu tip çalışmaların çeşitli yerlerdeki farklı popülasyonlarda hızlı bir şekilde 
yapılabilmesi için hassas popülasyonlarda pek çok aktif için bu tip çalışmalar önceden yürütülmüş ve önerdikleri 
aktif maddeler için ayırıcı doz belirlenmiştir. Böylece günümüzde bu ayırıcı dozla yapılan çalışmalar rutin testlere 
dönüşmüştür (WHO, 2016).

Ayırıcı doz (Discriminating/Diagnostic concentration), hassas popülasyondaki erginlerin insektisite bir saat maruz 
bırakılıp 24 saat sonra ölüm oranlarının %100 olduğu (genelde hassas popülasyonda tekrarlı olarak belirlenen 
LC99,9 dozunun iki katı) doz olarak alınır ve bu doz ile arazi popülasyonlarındaki hassas ve dirençli fenotipleri (bi-
reyleri) ayırmak amaçlanır.

Araziden toplanılan popülasyona ayırıcı doz uygulandığında ölüm oranı %98’in üstünde ise o popülasyonda di-
rençten bahsedilmez. Ancak o popülasyona ayırıcı doz uygulandığında ölüm oranı %90-97 arasında ise direnç 
varlığından emin olabilmek için test tekrar edilir. Ölüm oranı %90’ın altında ise direnç düzeyini belirleme amaçlı 
testlere geçilir ve o popülasyona ayırıcı dozun beş katı uygulanır. Şayet deneme yapılan popülasyonda ayırıcı do-
zun beş katı uygulandığında ölüm %98’in üstünde ise popülasyonda direnç düşük düzeyde (başlangıç düzeyinde) 
kabul edilir. Şayet bu popülasyonda ayırıcı dozun beş katında da ölüm %98’in altında ise bir de on kat doz ile 
çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulur. Ayırıcı dozun on katında ölüm %98’in üstünde ise popülasyonda direnç orta 
düzeyde, fakat ayırıcı dozun on katında bile ölüm %98’in altında ise o popülasyonda yüksek düzeyde dirençten 
bahsedilir ve söz konusu direncin mekanizmasının belirlenmesine geçilir.

2.3.2. Metabolik direnç mekanizmasının belirlenmesi

Sivrisineklerde yaygın kullanılan insektisitlere direnç ya metabolik ya da hedef yeri direnci şeklinde ortaya çıkmak-
tadır. Nitekim pek çok çalışmada yaygın kullanılan ilaçlara direncin genelde metabolik detoksifikasyon enzimlerin 
(dirençli popülasyonlarda karboksil kolinesteraz, sitokrom p450 monooksigenaz ve glutation S-transferaz gibi en-
zimler) aktivitelerinde artışı ile ilişkilendirilmiştir.

Voltaj kapılı sodyum kanallarının sürekli açık kalmasına neden olan sentetik piretroid ilaçlara dirençli böceklerde 
esteraz ve monooksigenaz enzim aktivitelerinin fazla olduğu ve bu nedenle dirençli böcek vücuduna alınan bu 
ilaçları söz konusu enzimlerin hızla parçalaması nedeniyle bu ilaçlardan daha az etkilendikleri ve bu nedenle di-
rençli oldukları ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, sentetik piretroidlerle aynı etki mekanizmasına sahip DDT’ye 
dirençli böceklerde de monooksigenaz enzim aktivite artışı saptanmış ancak bu düşük oranda tespit edilmiştir. 
Buna karşın DDT’ye dirençli böceklerde glutation S-transferaz enzim aktivite artışı oldukça yüksek oranda bulun-
muştur (Çizelge 1).

Asetilkolinesteraz enzimini bloke ederek etkili olan organik fosforlu ilaçlara dirençli popülasyonlarda esteraz en-
zim aktivitesi yüksek oranda bulunurken monooksigenaz enzim aktivite artışları daha düşük, organik fosforlularla 
etki mekanizması aynı olan karbamatlı insektisitlere dirençli popülasyonlarda esteraz enzim aktivitelerinde düşük 
oranda, mono-oksigenaz enzim aktivitesinde ise yüksek oranda artış tespit edilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Farklı grup ilaçlara metabolik dirençte ilgili enzimlerin katkısı (O Yüksek; o Düşük)

Esterazlar  Mono-Oksigenazlar Glutation S-Transferazlar
Piretroitliler o O
DDT o O
Karbamatlılar o O
Organik fosforlular O o

Tek başlarına öldürücü etkileri olmayan ancak insektisitlerle birlikte kullanıldıklarında onların etkinliğini arttıran 
sinerjistler, genellikle metabolik direncin geliştiği durumlarda, pestisitleri parçalayan enzimleri engelleyici olarak 
kullanılabilmektedir. Piperonyl butoxide (PBO) gibi sinerjistler, metabolik dirençli bir popülasyona karşı önce siner-
jist sonra insektisit uygulanarak detoksifiye edici enzimlerin engellenmesi sayesinde bireyler metabolik adaptas-
yon avantajlarını kaybedip hassas bireyler gibi öldürülebilmişlerdir. İşte bu verilerden hareketle WHO tarafından 
metabolik direnç mekanizmasının olup olmadığına karar verebilmek için sinerjist-insektisit uygulama prosedürü 
tavsiye etmektedir (WHO, 2016).
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Bu test prosedürüne göre, arazi popülasyonundan alınan bireyler önce bir saat süreyle PBO’ya maruz bırakılır, 
sonra ayırıcı dozda insektisite de bir saat maruz bırakılıp 24 saat sonra ölü-canlı bireyler sayılır. Sadece insektisite, 
sadece PBO’ya ve hem PBO hem de insektisite maruz kalanların ölüm oranları kıyaslanır. Kontrolde ölümler varsa 
deneme iptal edilir. Sadece insektisit uygulananlarda ölüm oranı %90’ın üzerindeyse PBO’nun katkısına bakmak 
doğru olmaz. Hem PBO hem de insektisite maruz bırakılanlardaki ölüm oranı tek başına insektisite maruz bıra-
kılanlardan daha düşük ise metabolik direnç söz konusu değildir. Aksi durumda yani PBO ve insektisite birlik-
te maruz bırakılanlardaki ölüm oranı yüksek ise metabolik direnç mekanizmasının varlığı söz konusudur. Hatta 
PBO+insektisit uygulamasındaki ölüm oranı %98 ve/veya üzerinde ise tamamen monooksigenaz bazlı metabolik 
dirençten bahsedilir. Bu tip metabolik dirençli popülasyonlarda insektisitlerin PBO ile karışımı önerileceği için 
pratikte mutlaka PBO içeren preparatlar kullanılmalıdır.

2.3.3. Hedef yeri direnç mekanizmasının belirlenmesi

Doğrudan araziden getirilen bireyler çeşitli işlemlerden geçirilerek biyokimyasal testlere tabi tutulup detoksifiye 
edici enzimlerin aktivite düzeyleri ve miktarları araştırılarak hedef yeri direnci belirlenebilir. Ancak dirençli bir 
popülasyonda, detoksifiye edici enzim aaktivitesindeki artışın direnç mekanizmasını açıklamada tek başına yeterli 
olmadığı için son yıllarda moleküler çalışmalar yapılmaya başlanmış ve hedef yeri direncinin araştırılması gen 
modifikasyonlarını belirleme şeklinde ayrı bir aşamaya geçmiştir. Kalıtımsal olarak aktarılan hedef yeri direncinin 
hangi gen bölgelerinde mutasyona neden olduğunu belirleyebilmek için sivrisineklerle çeşitli çalışmalar yapılmış-
tır. Voltaj kapılı sodyum kanalından sorumlu gen bölgesinin 1014. kodonunda mutasyon olup olmadığının belirlen-
mesiyle DDT ve sentetik piretroidli insektisitlere knock down resistance (kdr) olarak adlandırılan direnç net olarak 
ortaya konulabilmiştir. KDR direncinden sorumlu mutasyon olarak; lösin amino asidinin fenilalanin (L1014F) veya 
serin (L1014S) ile yer değiştirmesi gösterilmiştir. Organik fosforlu ve karbamatlılara dirençten sorumlu hedef bölge 
mutasyonu olarak değiştirilmiş acetilkolinesteraz (Altered AChE) bildirilmektedir (Çizelge 2).

Çizelge 2. Farklı grup ilaçlara hedef yeri dirençte ilgili mutasyonun katkısı (O Yüksek; o Düşük)

Hedef yeri direnci
KDR A-AChE

Piretroitliler O
DDT O
Karbamatlılar O
Organik fosforlular O

2.4. Dünyada yapılan çalışmalar

Sivrisineklerde insektisitlere direnç ile ilgili ilk bilgi Kaliforniya’dan 1952 yılında Culex quinquefaciatus’un klor-
landırılmış hidrokarbonlu insektisitlere karşı dirençli olduğu şeklinde bildirilmiştir (Gjullen and Peters, 1952; Liu, 
2015’den). Sivrisineklerde insektisit direnci üzerine bilimsel dergilerde yayımlanan 1.500’den fazla özgün araştır-
ma ve derleme bulunmaktadır (Liu, 2015).

Sivrisineklerde insektisitlere direnç çalışmalarını; aktif maddeye, yıllara, bölgelere ve araştırıcı gruplarına göre çe-
şitli şekillerde incelemek mümkündür. Burada sonuçları itibarı ile mevcut çalışmaya yön vermesi itibarı ile en çok 
katkı veren çalışmalar aktif madde grubu, etki ve direnç mekanizmasına göre sıralanmıştır.

2.4.1. Metabolik direnç çalışmaları

Metabolik direnç, insektisitlerin hedef bölgeye ulaşmadan parçalanması esasına dayanmaktadır. Direncinin en 
yaygın nedeni ana ksenobiyotik metabolizması enzimlerini kodlayan genlerin aşırı ekspresyonudur (Hemingway 
ve Ranson, 2000). Klorlandırılmış hidrokarbonlar, organik fosforlular, karbamatlı ve sentetik piretroidli insektisit-
lere karşı metabolik olarak dirençten sorumlu 3 ana enzim grubu bulunmaktadır. Bunlar; Esterazlar, GST’ler ve 
Monooksijenaz’lardır. Esterazlar genellikle organik fosforlu ve karbamatlı insektisitlere karşı oluşan direnç meka-
nizması içinde yer alırken, nadir oranda da piretroidli insektisitlere karşı gelişen dirençte etkili olmaktadır. Esteraz 
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geninin çoklu amplifikasyonu ile direnç oluşumu, önemli vektör sivrisinek türlerinde olan Culex tarsalis, Culex. tri-
taeniorhyncus tespit edilmiştir ve yaygın olarak biyokimyasal ve moleküler seviyede Culex türlerinde çalışılmıştır 
(Hemingway ve Ranson, 2000).

Monooksijenazlar çoğu organizmada bulunan kompleks bir enzimdir. Bu enzimler ksenobiyotik metabolizmasında 
yer alır ve endojen metabolizmada rol oynar. P450 monooksijenazlar genellikle zincirdeki sınırlayıcılardır. P450 
hemen hemen tüm insektisitlerin metabolizmasında yer alır. Piretroid metabolizmasında, ksenobiyotik metabo-
lizması, endojen metabolizmasında, organik fosforlu insektisitlerin aktivasyon ya da deaktivasyonunda, daha na-
dir olarak da karbamatlı insektisitlere direnç mekanizması içinde yer almaktadırlar (Hemingway ve Ranson, 2000). 
Anopheles stephensi, Anopheles subpictus, Anopheles gambiae ve Culex quinquefasciatus popülasyonlarındaki 
yükselmiş monooksijenaz aktivitesi piretroid direnci ile ilişkilidir (Hemingway et al., 1991; Vulule et al., 1994; 
Brogdon et al., 1997; Hemingway ve Ranson, 2000’den). 

Yapılan birçok çalışmada dirençli popülasyonlarda yüksek seviyede glutation-S-transferaz aktivitesi gözlemlenmiş-
tir. Oldukça geniş oranda ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunda rol oynayan dimerik çok yönlü enzim olan GST’ler 
lipofilik bileşiklerin elektrofilik merkezlerindeki indirgenmiş Glutatyon’un nükleofilik atağını katalizlemektedirler. 
Aedes aegyptii ve Anopheles gambiae türü sivrisineklerde insektisit direnç mekanizmasında GST’lerin rol oynadığı 
bildirilmiştir (Hemingway ve Ranson, 2000).

2.4.2. Hedef yeri direnç çalışmaları

KDR direnci - DDT ve piretroitler

DDT ve sentetik piretroidli insektisitler, sinir sistemindeki aksonlarda sodyum kanallarının açık kalması neden 
olarak Na+ iyonlarının hücre içi ve dışındaki dengesini bozmakta ve böylece uyartının sürekli olmasıyla böceklerin 
ölümüne neden olmaktadırlar (Durmuşoğlu, 2015).

Sodyum kanalındaki değişiklikler, tekli nükleotid polimorfizminden kaynaklanan nokta mutasyonları olup, DDT ve 
sentetik piretroidli insektisitlerin hedef bölgeye bağlanmasını engelleyerek böceklerin bu bileşiklere duyarsızlığı-
na neden olmaktadır. Bu durum knock-down resistance (kdr) olarak adlandırılmaktadır (Enayati et al., 2003; Ser 
ve Çetin 2017).

Çok sayıda yapılan çalışma sonucunda, dirençle ilişki olan sodyum kanalı mutasyonlarından bazıları Aedes ae-
gypti (I1011M, I1011V, V1016G, V1016I, F1534C), Anopheles sinensis (L1014C, L1014F, L1014S), Anopheles gam-
biae (L1014S), Culex pipiens pipiens (L1014C, L1014S, L1014F)’de bildirilmektedir (Rinkevich et al., 2013).

Voltaja duyarlı sodyum kanal geninin 1014. kodonunda meydana gelen üç tip kdr mutasyonu piretroitlere kar-
şı hedef yeri direncinin temelini oluşturmaktadır. Mutasyonlar lösin amino asidinin; fenilalanin (L1014F), serin 
(L1014S) veya sistein (L1014C) ile yer değiştirmesiyle meydana gelir (Yıkılmaz ve ark., 2018).

A-ACE direnci - organik fosforlular ve karbamatlılar

Organik fosforlu ve karbamatlı insektisitler, sinir sisteminde asetil kolini (ACh) asetik asit ve kolin’e ayıran asetil 
kolin enzimini (AChE) bloke edip asetil kolinin asetik asit ve kolin’e parçalanmasını engellemek suretiyle etkili 
olurlar (Durmuşoğlu, 2015). AChE kodlayan gen bölgesinde meydana gelen mutasyon sonucunda, bu grup in-
sektisitlerin enzim üzerinde bağlanacakları bölgedeki amino asitler değişmekte ve enzim insektisite duyarsız hale 
gelmektedir (Ser ve Çetin 2017). Yani insektisit AChE’ne bağlanamadığı için onu bloke edememekte ve sonuçta 
ilaç böceğe etki edememektedir.

Sırasıyla Ace-1 ve Ace-2 genleri tarafından kodlanan AChE1 ve AChE2, farklı sivrisinek türlerinde tanımlanmıştır. 
Fakat sadece AChE1, organik fosforlu ve karbamatlı insektisit gruplarına karşı sivrisinek direncinde rol oynamıştır 
(Alout et al., 2008; Weill et al., 2004). Bu direnç mekanizmasını Ace–1 genindeki Ace–1R ya da Ace–1R mutasyo-
nu olarak adlandırılan tek bir nokta mutasyonu meydana getirmektedir. Bu mutasyon sonucunda AChE’nin 119. 
amino asit pozisyonda glisin’in serin’e dönüşümü (G119S, GGT→ AGC) gerçekleşmekte ve karbamatlı ve organik 
fosforlu insektisitlerin her ikisine birden (çapraz direnç oluşumu) duyarsızlaşmaktadır (Alout et al., 2008, Alou 
et al., 2010). G119S mutasyonu çeşitli sivrisinek türlerinde AChE’nin duyarsızlığından sorumludur (Weill et al., 
2004). Yapılan çalışmalarda Anopheles gambiae, Anopheles albimanus, Culex vishnui, Culex pipiens, ve Culex qu-
inquefasciatus (Weill et al., 2004; Liu et al., 2005; Alout et al.,2008; Tantely et al., 2010;Tmimi et al., 2018) türü 
sivrisineklerde G119S’nin neden olduğu direnç gelişimi gözlemlenmiştir.
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RDL direnci Cyclodiene sınıfı klorlandırılmış hidrokarbonlular

Dieldrin ve endosülfan gibi cyclodiene grubu insektisitler ve fibronil, sinir hücrelerinde CI iyonu geçirgenliğini 
sağlayan gamma amino asit (GABA) reseptörlerinin işlevini engellemek suretiyle etkili olmaktadırlar (Durmuşoğ-
lu, 2015). GABA reseptör proteinlerini kodlayan genlerde meydana gelen bir nokta mutasyon nedeniyle, amino 
asitlerde değişim olmakta ve bunun sonucunda da GABA reseptörleri insektisite duyarsızlaşmakta ve direnç geliş-
mektedir (Ser ve Çetin 2017). Dirence RDL (resistance to dieldrin) geni neden olmaktadır (French-Constant et al., 
2000). Yapılan çalışmaların bazılarında dieldrin aktifinin Anopheles gambiae, Culex quinquefasciatus, Anopheles 
gambiae türü sivrisineklerde direnci araştırılmış ve yapılan moleküler çalışmalar sonucunda dirence RDL genin 
neden olduğu tespit edilmiştir (French-Constant et al., 2000; Du et al., 2005; Mahande et al., 2012).

2.4.3. Türlere göre direnç çalışmaları

Dünya genelinde sivrisineklerin insektisitlere direnci üzerine yürütülen çalışmalarının büyük bir kısmı Culex 
pipiens ve Culex quinquefaciatus ile yapılmıştır. Bu türlerden sonra üzerinde en çok çalışılanlar ise Anopheles ve 
Aedes türü sivrisineklerdir. Culiseta longiareolata’nın insektisitlere direnci üzerine çok az sayıda çalışma vardır 
(Çizelge 3).

Çizelge 3. Dünya genelinde sivrisineklerin insektisitlere direnci üzerine yürütülen çalışmalarının
hedef türlere göre listelenmesi

Zararlı Türü Yazar (ar) ve Yayın Yılı

Anopheles spp.

Lüleyap, 1996; Bursalı, 2013; Ramsdale et al., 1980; Alou et al., 2010; Djogbénou 
et al., 2010,; Kanani et al., 2015; Kasap et al., 2000; Karanuaratne and Hemingway, 
2001; Akıner et al., 2009; Dorta et al., 1993; Hodjati and Curtis, 1999; Singh et al., 
2014; Uragayala et al., 2015; Fathian et al., 2015; Akıner, 2015; Akıner et al., 2013

Aedes aegypti
Karanuaratne and Hemingway, 2001a; Dorta et al., 1993; Polson, et al.,2001; Singh 
et al., 2014; Jirakanjanakit et al., 2007; Sun et al., 2014; Uragayala et al., 2015; Vy-
thilingam et al., 2005; Gomez et al., 2011

Culex pipiens

Paul et al., 2005; Saleh et al., 2003; Kanani et al., 2015; Aziz et al., 2015; Taskin 
et al., 2016; Fouad, et al., 2016; Zayed et al., 2006; Toma et al., 2010; Akıner et 
al., 2009; Öztürk, 2016; Demirtaş, 2017; Güntay, 2017; Doğaroğlu, 2016; Li et al., 
2002; Chevillon et al., 2001; Tabbabi et al., 2017; Tmimi et al., 2018; Ghorbani et 
al., 2018; Sun et al., 2014; Polat ve ark., 2016; Akıner ve Ekşi, 2015; Grigoraki et al., 
2017

Culex quinquefaciatus

Karunratne and Hemingway, 2001; Kang et al., 1995; Norris and Norris, 2011; Tan-
tely et al., 2010; Su and Mulla, 2004; Su and Cheng, 2014; Schaefer and Mulligan, 
1991; Sarkar et al., 2009; Curtis and Pasteur, 1981; Georghiou, et al., 1975; Dorta 
et al., 1993; Mulla et al, 2003; Wirth et al., 2005; Liu et al., 2005; Liu et al, 2017; 
Skovmand and Sanogo, 2018; Pei et al., 2002; Yuan et al., 2010; Chandre et al., 
2002; Uragayala et al., 2015

Bu yayınların detaylarına literatür listesinden ulaşmak mümkündür.

2.4.4. Biyosidal ürünlere göre direnç çalışmaları

Direnç çalışmalarını hedef organizmanın biyolojik dönemine göre kullanılan biyosidal ürünlere göre gruplandırdı-
ğımızda çalışmaların %59’u larvisit ve %41’ide adultisitlerle yapılmıştır. Benzoyl üreler, spinosad ve pyriproxifen 
içeren larvisitlerle yapılan çalışma sayısı oldukça azdır (Çizelge 4-5).
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Çizelge 4. Adultisitlere direnç ile ilgili çalışmalar

Adultisit Yazar (lar) ve Yayın Yılı

Karbamatlı insektisitler
Lüleyap, 1996; Ramsdale et al., 1980; Taskin et al., 2016; Zayed et al., 2006; Tmimi 
et al., 2018; Ghorbani et al., 2018; Skovmand and Sanogo, 2018; 

Organik fosforlu
insektisitler

Lüleyap, 1996; Ramsdale et al., 1980; Taskin et al., 2016; Kasap et al., 2000; Kara-
nuaratne and Hemingway, 2001; Norris and Norris, 2011; Akıner et al., 2009; Dor-
ta et al., 1993; Tabbabi et al., 2017; Tmimi et al., 2018; Sun et al., 2014; Uragayala 
et al., 2015; Akıner ve Ekşi, 2015; Akıner et al., 2013; Akıner, 2015

Klorlandırılmış
hidrokarbonlar

Lüleyap, 1996; Bursalı, 2013; Taskin et al., 2016; Kasap et al., 2000; Norris and 
Norris, 2011; Zayed et al., 2006; Sarkar et al., 2009; Tmimi et al., 2018; Ghorbani 
et al., 2018; Skovmand and Sanogo, 2018; Sun et al., 2014; Uragayala et al., 2015; 
Akıner ve Ekşi, 2015; Akıner et al., 2013

Sentetik piretroidler

Lüleyap, 1996; Bursalı, 2013; Paul et al., 2005; Kanani et al., 2015; Kasap et al., 
2000; Norris and Norris, 2011; Akıner et al., 2009; Güntay, 2017; Dorta et al., 
1993; Hodjati and Curtis, 1999; Tmimi et al., 2018; Ghorbani et al., 2018; Skov-
mand and Sanogo, 2018; Uragayala et al., 2015; Akıner ve Ekşi, 2015; Akıner et al., 
2013

Çizelge 5. Larvisitlere direnç ile ilgili çalışmalar

Larvisit Yazar (lar) ve Yayın Yılı

Bti
Paul et al., 2005; Saleh et al., 2003; Aziz et al., 2015; Akıner et al., 2009; Wirth et 
al., 2005; Skovmand and Sanogo, 2018; Yuan et al., 2010; Gomez et al., 2011

Bs
Paul et al., 2005; Su and Mulla, 2004; Akıner et al., 2009; Mulla et al, 2003; Che-
villon et al., 2001; Skovmand and Sanogo, 2018; Pei et al., 2002; Yuan et al., 2010; 
Polat ve ark., 2016; 

Sentetik piretroitler
Paul et al., 2005; Aziz et al., 2015; Tantely et al., 2010; Liu et al., 2005; Li et al., 
2002; Ghorbani et al., 2018; Fathian et al., 2015;

Organik fosforlular

Kanani et al., 2015; Aziz et al., 2015; Fouad, et al., 2016; Tantely et al., 2010; Za-
yed et al., 2006; Toma et al., 2010; Akıner et al., 2009; Curtis and Pasteur, 1981; 
Georghiou, et al., 1975; Polson, et al., 2001; Ghorbani et al., 2018; Sun et al., 
2014; Uragayala et al., 2015; 

Klorlandırılmış
hidrokarbonlar

Tantely et al., 2010

Benzoyl üreler Grigoraki et al., 2017
Spinosad Su and Cheng, 2013
Pyriproxifen Schaefer and Mulligan, 1991; Vythilingam et al., 2005; Gomez et al., 2011
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2.4.5. Metoda göre direnç çalışmaları

Direnç çalışmalarını kullanılan metotlara göre gruplandırdığımızda, denemelerin büyük bir çoğunluğu bioassay 
yöntemi ile yapıldığı görülecektir (Çizelge 6). Çalışmaların %60’ı bioassay, %23’ü biyokimyasal ve %17.2’si mo-
leküler yöntemlerden yararlanılarak yapılmıştır. 2000 yıllara gelindiğinde moleküler yöntemlerle yapılan çalışma 
sayısında artış gözlenmektedir.

Çizelge 6. Dünya genelinde sivrisineklerin insektisitlere direnci üzerine yürütülen çalışmalarının
metoduna göre listelenmesi

Bioassay Biyokimyasal Moleküler
Paul et al., 2005; Kanani et al., 2015; Aziz et al., 2015; 
Taskin et al., 2016; Karanuaratne and Hemingway, 
2001; Norris and Norris, 2011; Fouad, et al., 2016; 
Toma et al., 2010; Su and Mulla, 2004; Schaefer and 
Mulligan, 1991; Akıner et al., 2009; Dorta et al., 1993; 
Polson, et al.,2001; Hodjati and Curtis, 1999; Mulla et 
al, 2003; Li et al., 2002; Chevillon et al., 2001; Tabbabi 
et al., 2017; Tmimi et al., 2018; Ghorbani et al., 2018; 
Skovmand and Sanogo, 2018; Pei et al., 2002; Yuan et 
al., 2010; Singh et al., 2014; Jirakanjanakit et al., 2007; 
Sun et al., 2014; Uragayala et al., 2015; Fathian et al., 
2015; Polat ve ark., 2016; Grigoraki et al., 2017; 

Lüleyap, 1996; Norris 
and Norris, 2011; Tantely 
et al., 2010; Zayed et al., 
2006; Toma et al., 2010; 
Sarkar et al., 2009; Liu et 
al., 2005; Öztürk, 2016; 
Güntay, 2017; Chandre et 
al., 2002; Akıner ve Ekşi, 
2015; Akıner, 2013

Bursalı, 2013; Alou et al., 
2010; Taskin et al., 2016; 
Norris and Norris, 2011; 
Toma et al., 2010; De-
mirtaş, 2017; Doğaroğ-
lu, 2016; Liu et al., 2005; 
Tmimi et al., 2018; Liu et 
al, 2017; Grigoraki et al., 
2017

2.4.6  Türkiye’de yapılan çalışmalar

Türkiye’de sivrisineklerin insektisitlere hassasiyetleri ve direnci üzerinde yapılan çalışmalar; çalışılan tür, araştırı-
lan insektisitler, kullanılan popülasyon ve yöntem listelenerek Çizelge 7’de topluca sunulmuştur.

Ülkemizde sivrisineklerin insektisitlere direnci en çok Anopheles ve Culex türü üzerinde, karbamatlı, organik fos-
forlu, klorlandırılmış hidrokarbonlu ve piretroidli insektisitler için araştırılmış, pek çok insektisite çok farklı popü-
lasyonlardaki direnç gelişimi ve direnç mekanizmaları irdelenmiştir.
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Çizelge 7. Türkiye’de sivrisineklerin insektisitlere direnci üzerine yürütülen çalışmalar

Yazar (lar) ve
Yayın Yılı

Çalışılan Tür Test Edilen İnsektisitler Örnekleme Alanı
Kullanılan 

Yöntem
Kasap et al., 1992 Anopheles spp. Karbamatlı, organik fosforlu Türkiye -
Lüleyap, 1996 Anopheles

sacharovi
DDT, malathion, propoxur, 
deltametrin, permetrin 

Adana 
Bioassay
Biyokimyasal

Kasap et al., 2000
Anopheles
sacharovi

DDT, dieldrin, malathion, 
fenitrothion, pirimi-phosmethyl, 
bendiocarb, propoxur, 
deltamethrin, permethrin, 
λ-cyhalothrin, cyfluthrine, 
etofenprox

Adana, Antalya, 
Adıyaman, Aydın, 
Muğla

Bioassay

Çetin, 2002 Culex pipiens,
Cyphenothrin, Cyfluthrin, 
Deltamethrin, Permethrin, 
Temephos

Antalya Bioassay

Akıner, 2008
Anopheles
maculipennis

-
Türkiye’nin beş 
bölgesi

Biyokimyasal

Akıner vd., 2009
Culex pipiens, 
Anopheles
maculipennis

Bti, Bs, fenthion, temephos, 
DDT, permethrin, deltamethrin, 
malathion

Ankara, Antalya, 
Çankırı, Hatay, 
Mersin, Şanlıurfa

Bioassay

Bursalı, 2013
Anopheles
maculipennis

DDT, permethrin, deltamethrin
Aydın, Muğla, Bur-
dur, Isparta, İzmir

Moleküler

Akıner, 2013
Anopheles
maculipennis

Malathion, propoxur
Birecik, Beyşehir, 
Çankırı, Avarız, Ta-
tarköy ve Dereköy

Bioassay-
Biyokimyasal

Akıner et al., 2013
Anopheles
maculipennis

DDT, permethrin, deltamethrin, 
malathion

Trakya bölgesi 
(Avarız, Tatarköy, 
Dereköy, Semer-
köy, Su akancağı)

Bioassay- 
Biyokimyasal

Taşkın, 2014 Culex pipiens - Ege bölgesi Moleküler
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Çizelge 7. Türkiye’de sivrisineklerin insektisitlere direnci üzerine yürütülen çalışmalar (Devam)

Yazar (lar) ve
Yayın Yılı

Çalışılan Tür Test Edilen İnsektisitler Örnekleme Alanı
Kullanılan 

Yöntem
Akıner ve Ekşi, 
2015

C. pipiens
DDT, permethrin, deltamethrin, 
malathion

Adana, Antalya, 
Mersin

Biyokimyasal

Doğaroğlu. 2016 C. pipiens
Klorlandırılmış hidrokarbonlu, 
organik fosforlu, karbamatlı ve 
piretroid insektisit grupları

Ege Bölgesi Moleküler

Öztürk, 2016 C. pipiens
Klorlandırılmış hidrokarbonlu, 
organik fosforlu, karbamatlı ve 
piretroid insektisit grupları

Orta ve doğu kara-
deniz

Biyokimyasal

Taşkın et al. 2016 C. pipiens
DDT, dieldrin, malathion, 
bendiocarb, deltamethrin, 
permethrin

Aydın, Balıkesir, 
Çanakkale, Denizli, 
İzmir, Muğla

Moleküler

Demirtaş, 2017 C. pipiens
Klorlandırılmış hidrokarbonlu, 
organik fosforlu, karbamatlı ve 
piretroid insektisit grupları

Orta ve doğu kara-
deniz

Moleküler

Güntay, 2017 C. pipiens
Piretroidlerden Deltamethrin, 
Permethrin, α-Cypermethrin, 
Cyfluthrin

İzmir
Biossay-
Biyokimyasal

Çizelge 7’de listelenen çalışmaların sonuçları irdelencek olursa;

Lüleyap (1996), Adana’nın çeşitli köylerinden topladığı popülasyonlarda Anopheles sacharovi’in çeşitli insektisit-
lere direncini tespit edilmek için biyoassay testleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında Anopheles sacharovi’nin 
hassas ve arazi popülasyonlarına ayırıcı dozlar dikkate alınarak DDT %4, malathion %5, propoxur %1, deltamethrin 
%0.025 ve permethrin %0.25 dozunda uygulamış, ikinci aşamasında ise asetilkolin esteraz, glutatyon S-transferaz 
ve esteraz enzimleri ölçülmüştür. Hassasiyet test sonuçlarına göre yapılan gruplandırma ile aynı örneklerde 3 
enzim için ölçülen aktive oranları karşılaştırılmış, AChE enzimi için %76,6; GST enzimi için %74,1 ve Genel Esteraz 
enzimi için de %62,2 gibi oldukça yüksek bir uyumluluk tespit edilmiştir. Her üç enzim içinde dirençlilerde has-
saslardan belirgin derecede yüksek olmasının yanında gonoaktif döneme ait enzim aktivitelerinin de yağlanmış 
sezondan anlamlı derece yüksek bulunmuştur. Hassasiyet testleri, WHO tarafından standardize edilen, insektisit 
emdirilmiş test kâğıtları yöntemi ile erginlerde yapılmıştır. Tüpler içine insektisit emdirilmiş kâğıtlar konmuş ve 
her tüpe 10 tane ergin konmuştur. 1 saat sonra erginler içinde şekerli su bulunan dinlenme tüplerine alınmış ve 
24 saat sonunda ölü bireyler sayılmış % ölüm oranları hesaplanmıştır. Malathion’a karşı tüm bölgelerden getirilen 
sivrisineklerle yapılan hassasiyet testlerinde %100 ölüm oranı tespit edilmiş olup bu insektisite karşı dirençli birey 
bulunmamıştır. Organik fosforlu ve karbamatlı insektisit gruplarına karşı gelişen dirençte hedef yapı olan AChE ak-
tivite düzeyinin, insektisit uygulamalarının çok yoğun olduğu Tabaklar ve Herekli popülasyonlarına ait örneklerde 
Menekşe ve laboratuvar popülasyonuna nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Kasap et al. (2000) Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Muğla illerinden topladığı Anopheles sacharovi’in 12 farklı 
insektisite karşı dayanaklı olduğunu rapor etmiştir. Denemeler WHO standartlarına göre yapılmış ve erginlere kar-
şı ayırıcı dozlarında DDT, dieldrin, malathion, fenitrothion, primiphosmethyl, bendiocarb, propoxur, deltamethrin, 
permethrin, lambda (λ)-cyhalothrin, cyfluthrin, etofenprox aktif maddeleri kullanılmıştır.

Adana, Adıyaman, Antalya’da A. sacharovi sadece malathion ve pirimiphos-methyl’e karşı hassas çıkmıştır. Ay-
dın’da bu iki aktif maddenin yanı sıra dieldirin, lambda-cyhalothrin, etofenprox’a da hassas olduğu görülmüştür. 
Muğla ilinde dieldrin, lambda-cyhalothrin, cyfluthrin, etofenprox, malathion, pirimiphos-methyl’e karşı hassas 
çıkmıştır.
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Çetin (2002) Antalya ilinde, sivrisinek türleri ve üreme alanlarını tespit etmek ve önemli türlerin mücadelelerine 
yönelik araştırmalar yapılmıştır. Kent içerisinde Culex pipiens Linnaeus, Culex martini Medschid, Culex deserticola 
Kirkpatrick, Aedes caspius Pallas, Anopheles perpictus Grassi ve Culiseta longiareolata Macquart sivrisinek türleri 
tespit edilmiş, bu türlerden Culex pipiens’in baskın tür olduğu ve en önemli üreme kaynağının foseptikler oldu-
ğu bulunmuştur. Kent genelinde, foseptiklerin standartlara uygun olarak yapılmadıkları tespit edildiği, organik 
madde içeriğince zengin foseptiklerin durağan ortamlar olmaları ve iklimsel değişimlerden az etkilenmeleri gibi 
nedenlerden dolayı yıl boyunca sivrisineklere üreme ortamları oluşturdukları bildirilmiştir. Antalya kenti içerisinde 
kullanılan farklı formülasyonlarda insektisitlerden, 4 tanesinin kapalı alanlarda, 2 tanesinin açık alanlarda biyolojik 
etkinlik testleri yapılmış ve 5 farklı etken maddeye karşı direnç oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Foseptik sularında 
granül formülasyonlu pyriproxyfen’in (Sumilarv 0.5 G), sıvı formülasyonlu temephos (Abate 500 E) ve chlorpyri-
fos (Mostyn 25 EC) larvasitlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği rapor edilmiştir. Bacillus thuringiensis subs, 
israelensis (Vectobac 12 AS)’in foseptiklerde yeterince etkili olamadığı, sulama havuzlarında % 90’nın üzerinde 
başarıya sahip olduğu, direnç testlerinde ergin mücadelesinde kullanılan, cyphenothrin, cyfluthrin ve deltameth-
rin’e karşı direnç gelitiği, permethrin’e karşı direncin henüz olmadığı bildirilmiştir. Larva mücadelesinde kullanılan 
Temephos’a karşı da direnç oluşmadığı tespit edilmiştir.

Doğaroğlu (2008) Culiseta longiareolata ve Culex pipiens larvalarına karşı Bacillus sphaericus (VectoLex WDG (650 
BTU/mg)] ve Bt. israelensis [VectoBac 12 AS (1200 ITU/mg)]’nin etkilerini araştırdığı çalışmasında preparatların 
hazırlanmasından 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 14. ve 21. gün sonra stokdan aldığı ilaçlı suları kullanarak hem temiz, 
hem orta hem de kirli ortamları sumile ederek biyolojik etkinlik denemeleri yürütmüştür. Orta ve kirli ortamların 
tamamında Bt. israelensis’in etkisini yedinci günün sonunda büyük ölçüde yitirdiği, en yüksek etkinin ilk üç gün 
içinde görüldüğü, B. sphaericus’un kalıcı etkisine bakıldığında ise üç farklı ortamda da 21 günde etkinliğini sürdür-
düğünü rapor etmiştir.

İmanzade (2008), Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği doktora tezi kapsamında sentetik piretroidlerin arazide erginlere, Bt. 
israelensis’in ise laboratuvar koşullarında Culex pipiens larvalarına etkilerini incelemiştir. Laboratuvarda Aquabac 
XT, Teknar HP-D ve VectoBac 12 AS preparatları kullanılarak, saf su ile yaptığı denemelerde 0,01-0,4 ppm, habitat 
suyu ile yaptığı denemelerde ise 0,05-0,8 ppm arasındaki dozları kullandığı bildirilmiştir. Uygulamadan 24 saat 
sonra yapılan sayımlar üzerinden probit analizi yapılmış ve LC50 ve LC95 değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veri-
lere göre VectoBac 12 AS en etkili ilaç çıkmış, habitat suyunda LC50 değerinin 0,0953 ppm iken saf suda LC50 değe-
rinin 0,0626 ppm olarak hesaplandığını bildirmiştir. Teknat HP-D preparatının habitat ve saf sudaki LC50 değerleri 
sırasıyla 0,1259 ppm ve 0,0737 ppm olmuştur. En düşük etki Aquabac XT preparatında olmuş, habitat suyunda 
LC50 değeri 0,1368 ppm, saf suda ise 0,0805 ppm bulunmuştur.

Akıner et al (2009), Türkiye’deki Culex pipiens ve Anopheles maculipennis türlerindeki direnç durumu araştırmış, 
7 il (Antalya, Ankara, Çankırı, Mersin, Hatay, Birecik ve Viranşehir)’den toplanan türlere karşı 4 larvisit (temephos, 
fenthion, Bacillus thuringiensis israilensis (Bti) ve Bacillus sphaericus (Bs)) ve 4 adultisit (DDT, malathion, delta-
methrin ve permethrin) denenmiştir. Laboratuvar koşullarında hassas C. pipiens popülasyonu elde edilemediğin-
den, 2006 yılında IRD-LIN’den (Fransa) getirilen kullanılmış, bioassayler WHO tarafından önerilen yöntemlere göre 
yapılmıştır. Ergin bioassay çalışmaları Çankırı ve Mersin dışındaki popülasyonlar ile yapılmıştır. Bti ile yapılan tüm 
bioassay çalışmaları sonucunda bütün popülasyonlarda yüksek ölüm oranı gözlenmiştir. LC50 değeri Bti için kontrol 
popülasyonda 0.061 ppm olarak belirlenmiştir. Çankırı ve Antalya popülasyonları Bti’ye yüksek hassasiyet göster-
miş, Antalya popülasyonunun LC50 değeri hassas popülasyondan yaklaşık olarak dört kat daha düşük bulunurken, 
Hatay ve Viranşehir popülasyonlarının LC50 değerleri kontrol grubundan yaklaşık üç kat daha yüksek bulunmuştur. 
Diğer popülasyonların LC50 değerleri kontrol grupları ile benzer sonuçlar göstermiştir. Bs ile yapılan çalışmalar 
sonucunda Bti’ye benzer veriler elde edilmiştir. Bs’nin LC50 değeri 32.11 ppm olarak belirlenmiş, Çankırı (32.11) 
ve Antalya (53.52) popülasyonları Bs›ye yüksek hassasiyet göstermiştir. Viranşehir ve Hatay popülasyonları Bti› 
ye benzer sonuçlar göstermiştir. Bütün popülasyonlar kontrol gruplarına kıyasla temephos ve fenthion aktifleri-
ne karşı farklı derecelerde direnç göstermiştir. Birecik, Viranşehir, Mersin, Ankara ve Antalya popülasyonlarında 
temephosda yüksek düzeyde direnç bulunmuş, Birecik, Mersin, Çankırı ve Antalya popülasyonlarında ise fenitro-
thiona karşı orta düzeyde direnç bulunmuştur. Tüm popülasyonlarda DDT’nin ayırıcı dozunda düşük oranda ölüm 
belirlenmiş, Birecik ve Viranşehir popülasyonlarında ise ölüm oranları % 30’un altında kalmıştır. Ankara ve Antalya 
popülasyonlarının test edilen tüm adultisitlere karşı dirençli olduğu tespit edilmiştir. Ayırıcı doz deney sonuçları, 
DDT’nin Türkiye’de 30 yıldır kullanılmamasına rağmen tüm popülasyonlarda halen direnç göstermesi nedeniyle 
dikkat çekici bulunmuştur. Sonuçlar, Bti ve Bs’li preparatların larva kontrolü için çok etkili olduğunu, permethrin 
ve deltamethrinin ise ergin kontrolünde etkili olduğunu göstermiştir.
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Bursalı (2013), Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Anopheles maculipennis tür kompleksi populasyonlarında DDT (%4), 
deltamethrin (%0,025) ve permethrin (%0,75) insektisitlerine karşı direnç düzeylerinin belirlemek amacıyla bir 
çalışma yürütmüştür. An. maculipennis kompleksinin Aydın, Burdur, Muğla, Isparta ve İzmir populasyonlarından 
ergin dişi örnekleri toplanmış, bu populasyonlardan elde edilen örnekler kullanılarak laboratuvarda Dünya Sağlık 
Örgütü’nün standart insektisit duyarlılık testleri yapılmış, duyarlılık testlerinden sonra hem hayatta kalan hem de 
ölen bireyler kullanılarak 145 örnekten genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. KDR ve ACE-1 mutasyonlarının varlığı 
moleküler yöntemler kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. 97 örneğin genomik DNA’sı kullanılarak KDR diren-
cini sağlayan Vssc1 gen bölgesi dizileri elde edilmiş ve proteindeki polimorfizmler saptanmıştır. Vssc1 gen bölgesi 
için 1014. pozisyonda, 97 örnekten 59’unda TTG (lösin), 2’sinde TCG (serin) ve 36’sında T(T/C)G (lösin/serin) sap-
tanmıştır. Ayrıca, 107 örnek için Asetilkolin esteraz 1 geninde, Alu1 restriksiyon endonükleaz kullanılarak RFLP 
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, ACE-1 geninde insektisit direnciyle ilgili bir mutasyon bulunmamıştır. Genel 
olarak popülasyonların tamamında yıllar önce yasaklanmış olan DDT’ye karşı hala direncin mevcut olduğu bildi-
rilmiştir. Buna karşın, populasyonların tamamında permethrin ve deltamethrin için kesin bir direnç gelişimi tespit 
edilmemiş, DDT ve piretroidlere karşı gelişen ve KDR olarak adlandırılan direnç tipinin, voltaj duyarlı sodyum kanal 
geninin Domain II’sinin S6 transmembran segmentindeki tek bir mutasyon sonucu oluştuğu bildirilmiştir.

Akıner (2013), altı farklı (Birecik, Beyşehir, Çankırı, Avarız, Tatarköy ve Dereköy) yerden toplanmış Anopheles ma-
culipennis popülasyonunda insektisit direnci ile bağlantılı olarak asetilkolin esteraz (AChE) duyarlılığının ve yıllık 
değişiminin belirlenmesi için, %5 malathion ve %0.1 propoxur aktifleri kullanmış ve denemeler hem bioassay hem 
de biyokimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında toplanan popülasyonlarda malathion ve propoxur 
uygulaması sonrası sırasıyla %88.33-%92.5 ve %88.33-%98.33 arasında ölüm gözlemlenmiştir. 2008 yılında topla-
nan popülasyonlarda ise yine sırasıyla %75-%84.16 ve %70.83-%85 arasında ölüm tespit edilmiştir. Biyokimyasal 
testlerin sonuçlarına göre AChE inhibisyon oranları 2007 yılında yüksek, 2008 yılında ise Dereköy popülasyonu 
hariç diğer popülasyonlarda düşük bulunmuştur. p-NPA substratı kullanılarak yapılan biyokimyasal testler sonu-
cunda non-spesifik esteraz aktivitesinde yüksek artış oranları belirlenmiş ve bu artış malathion ölüm oranları 
ile korelasyon göstermiştir. Bütün popülasyonlarda GST’lerin aktivitesi 2007’den 2008’e önemli ölçüde artmıştır. 
Popülasyonlar arasında farklı insektisit hassasiyetleri gözlenmiş ve DDT’nin yasaklanmış olmasına rağmen halen 
yüksek oranda direnç bildirilmiştir. Biyokimyasal analizler sonucunda NSE ve GSTs’lerin test edilen tüm popülas-
yonlarda insektisit direncinde rol oynadığı belirtilmiştir. 

Akıner et al. (2013), Trakya Bölgesi’nden (Avarız, Tatarköy, Dereköy, Semerköy, Su akancağı) topladığı Anopheles 
maculipennis türü sivrisinek erginlerine %4 DDT, %0.75 permetrin, %0.05 deltametrin ve %5 malathion uygula-
yarak bu ilaçlara karşı direnci araştırmıştır. 2007 yılında toplanan popülasyonlarda DDT, malathion, permethrin 
ve deltamethrin uygulaması yapıldıktan sonra ilaçlardan sırasıyla %65-%47.5, %95-%90, %95-%85 ve %95-%90 
arasında ölüm belirlenmiştir. 2008 yılında toplanan popülasyonlarda aynı ilaçlardan sırasıyla %67.5-%50, %87.5-
%80, %87.5-%82.5 ve %92.5-%85 arasında ölüm değerleri elde edildiği bildirilmiştir. Tüm popülasyonlar DDT’ye 
karşı dirençli bulunmuş ve bir yıl sonra ölüm oranlarında daha azalma olduğu rapor edilmiştir.

Akıner ve Ekşi (2015), Mersin (Şehir merkezi, Huzurkent), Adana (Kapıkaya) ve Antalya (Aksu) topladıkları Culex 
pipiens tür kompleksleri üzerinde DDT, deltamethrin, permethrin ve malathion insektisitlerinin sinerjistle (PBO ve 
DEF) etkilerine bakmış ve ayrıca direncin mekanizmasını belirlemek için biyokimyasal testler gerçekleştirmişlerdir. 
Ergin bireylerin F2 ve F3 generasyonları ile yapılan denemelerde WHO’nun önerdiği insektisit dozları kullanılmış-
tır. Bioassay sonuçlarına göre permethrin ve deltamethrin toksisitesi %50-84 arasında değiştiği görülmüş, Kapıka-
ya (%64) hariç diğer bütün popülasyonlarda DDT toksisitesi %50’nin altında olduğu bildirilmiştir. Malathion tok-
sisitesi ise %40-74 arasında bulunmuştur. Kapıkaya 60, Huzurkent 67, Serik 70, Mersin 48 ve kontrolden rastgele 
alınan 40 ergin örneğinde yapılan biyokimyasal testler sonucunda PBO ve DEF’nin insektisitlerin etkisini arttırdığı 
görülmüştür. Biyokimyasal testler sonucunda ise MFO ve NSE’lerin DDT, malathion ve piretroid direnci için önemli 
bir rol oynadığı gözlemlenmiştir. GST aktivite analizleri test edilen tüm popülasyonlar için direncin çok faktörlü 
olduğunu göstermiştir.

Aldemir (2016) Ankara’da Gölbaşı ilçesinde yapılan bir arazi çalışmasında Bt (H-14)’’in ticari preparatlarından 
VectoBac 12 AS ve VectoBac G preparatlarını kullanarak göl kenarı, su birikintisi ve bataklık alanlarda Anopheles 
sacharovi, Anopheles maculipennis, Culex pipiens ve Culex theileri’ye karşı denemiştir. VectoBac 12 AS’nin 1-1,25 
L/ha ve VectoBac G’nin 7,5-10 kg/ha dozlarını uyguladığı çalışmasında bütün sivrisinek larvalarında %90 ve %100 
arasında ölüm tespit edildiği bildirilmiştir.
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Doğaroğlu (2016), Ege Bölgesi’ndeki 6 ile ait toplam 25 lokasyondan, üç farklı dönemde aldığı Culex pipiens po-
pülasyonları ile yürüttüğü çalışmada sezona göre direnç durumunu ortaya koymaya çalışmıştır. İlk örnekleme 
sivrisinek mücadele çalışmalarının başlamasından hemen önce (ilkbahar), ikinci örnekleme yaz boyunca yapılan 
ilaçlamaları takiben (sonbahar) ve üçüncü örnekleme zamanı olarak direnç allellerinin kışı geçirme durumunu 
ortaya koyabilmek amacı ile bir sonraki yılın ilkbaharı seçilmiştir. Çalışmada önce, 4 farklı insektisit grubuna (orga-
nofosfat, karbamat, organoklor ve piretroit) karşı gelişen direnç seviyelerindeki mevsimsel değişimin belirlenebil-
mesi amacı ile, örneklenen populasyonlar üzerinde WHO kriterleri doğrultusunda direnç testleri yapılmış, sonra 
da hedef bölge duyarsızlaşmasının genetik temellerinin ortaya konulabilmesi amacı ile, rdl ve vssc genlerindeki 
direnç ile ilişkili mutasyonların frekanslarını sırası ile PCR-RFLP ve kısmi baz dizi analizleri ile belirlemişlerdir. Ay-
rıca, insektisit direncinin kanat morfometrik karakterleri ile ilişkisinin ortaya konulabilmesi amacı ile klasik mor-
fometrik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Direnç testlerinden elde edilen sonuçlara göre populasyonlar uygulanan 
insektisitlere karşı dirençli ve muhtemel dirençli olarak belirlenirken, lokal insektisit baskısının direnç gelişiminde 
önemli bir faktör olarak öne çıktığı bildirilmiştir. Belirgin bir mevsimsel varyasyon göstermeyen rdl mutasyonun 
(A302S) frekans değerleri oldukça düşük olarak, buna karşılık, kdr mutasyon (L1014C ve L1014F) frekans değerleri 
çok yüksek olarak belirlenmiştir. L1014C mutasyonu Ege Bölgesi’nde baskın kdr mutasyonu olarak saptanırken 
klasik morfometrik ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre insektisit direnci ile ilişkilendirilebilecek anlamlı bir 
varyasyon ile karşılaşılmadığı rapor edilmiştir.

Polat ve ark. (2016) İstanbul’un sivrisinek faunası ve Culex pipiens larvalarının Bacillus cinsi bakterilere hassa-
siyetini araştırılmış, üçüncü ve dördüncü dönem larvalar 48 saat dinlendirilmiş musluk suyu bulunan kaplara 
aktarılarak, B. sphaericus 200 g/ha, 300 g/ha ve 400 g/ha dozlarında; Bti H-14 200 g/ha, 300 g/ha ve 400 g/ha 
dozlarında; B. sphaericus (H5a5b, Strain 2362) ve Bti (H-14, Strain AM65-52) karışımının ise 5000 g/ha dozunda, 
yerel izolatlar ise 6,1x108 CFU/ml ve 12,6x108 CFU/ ml konsantrasyonlarıda kullanılmıştır. 12,6x108 CFU/ml kon-
santrasyonda kullanıldığı denemelerde ilk larva ölümü 50. dakikada başlamış, 6,1x108 CFU/ml konsantrasyonda 
kullanıldığı denemelerde ise ilk larva ölümü 60. dakikada gözlemlenmiştir. Tüm denemelerde larvaların tamamı-
nın 6 saatte öldüğü ve hazırlanan izolatların liyofilize preparatlara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Öztürk (2016), Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi’nde dağılım gösteren Culex pipiens kompleks türlerinde klor-
landırılmış hidrokarbonlu, organik fosforlu, karbamatlı ve piretroid grubu insektisitlere karşı gözlenen direncin 
ve dirence neden olan mekanizmaların belirlenmesi amacıyla yöredeki 8 ilde çeşitli noktalardan popülasyonlar 
toplamış, üretimi gerçekleştirilebilen populasyonlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ayırıcı dozlarına karşı direnç du-
rumları belirlenmiştir. Gelişen direncin biyokimyasal temelini araştırmak için 3 farklı enzim sisteminin değişimleri 
yıllık olarak da belirlenmiştir. Bu amaçla, örneklerde esteraz, oksidaz, glutatyon-S-transferaz enzimlerinin aktivite 
değerleri de ölçülmüştür. Elde edilen değerlerin sezonluk olarak karşılaştırılması yapılarak değişimleri istatistiki 
olarak analiz edilmiştir. İnsektisit direnç testleri sonucunda değişen oranda ve varyasyon gösteren düşük seviyede 
pyrethroid direncinin olduğu, daha yüksek oranlarda organik fosforlu ve karbamatlı ve DDT direncinin gözlendiği 
belirlenmiştir. Direncin biyokimyasal temelinde, populasyonlarda enzim sistemlerinin multifaktöriyel olarak deği-
şik oranlarda etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Alanda direnç durumunu destekleyen yapıların; alandaki insektisit 
kullanım sıklığı ile tarımsal alanlardaki insektisit baskısı olduğu ve tekdüze uygulamaların direnci artırıp mücade-
leyi olumsuz etkileyeceği bildirilmiştir.

Taşkın et al. (2016), Ege Bölgesi’nin 6 yöresinden 3 sezon boyunca Culex pipiens türü sivrisinekleri toplamış ve 
dört farklı insektisitin (% 2- DDT, % 4 dieldrin, % 5 malathion ve % 0.1 bendiocarb) etkileri araştırılmıştır. Böylece 
kullanılan ilaç sınıflarına karşı mevsimsel direnç değişimleri ve dirençle ilişkili üç genin (ace-1, kdr ve Rdl) hedef 
bölge mutasyonların mevsimsel dalgalanmalarını ve dirençli sivrisineklerdeki kanatların morfometrik karakterleri-
nin olası mevsimsel değişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. PCR bazlı moleküler analizlerin sonucunda mevsim-
sel değişimlerin malathion, bendiocarb ve dieldrin etkisi üzerinde belirgin bir değişiklik olmayan düşük frekanslı 
mutasyonlar ortaya konmuş, DDT ve peritroidlere dirençle ilişkili olarak kdr mutasyonu için yüksek frekanslar ve 
çarpıcı mevsimsel değişiklikler tespit edilmiştir. Yapılan morfolojik analizlerden elde edilen sonuçlarda mevsimsel 
olarak alınan örnekler arasında net bir ayrım gözlenmemiştir.

Demirtaş (2017), tarafından yürütülen bir tez çalışmasında, insektisit direncinin moleküler doğasının belirlenmesi 
amacıyla Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılım gösteren Culex pipiens tür kompleksine ait popülasyonlardan 
örnekleme yapılmış, örneklerin morfolojik olarak tür ayrımı yapıldıktan sonra DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 
PCR analizleri sonunda, kdr L1014F, Ace-1 F290V (Agaroz jel elektroforezi görüntüsü ve dizileme), Ace-1 G119S (di-
zileme) mutasyonlarına göre direnç durumu değerlendirilmiştir. kdr L104F bölgesi için homozigot dirençli, homozi-
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got duyarlı ve heterozigot dirençli bireylerin varlığı bildirilmiş, bölge bazında değişmekle birlikte heterozigotluğun 
yüksek olduğu, dizileme sonuçlarına göre de doğrulanmıştır. Ace-1 geni F290V mutasyonunun frekansının bölge 
genelinde çok düşük olduğu hem jel elektroforezi hem de sekans sonucuyla doğrulanmış ve alanda homozigot 
dirençli birey bulunmadığı gözlenmiştir. Ace-1 geni G119S mutasyonu bölgesinde ise homozigot dirençli birey 
frekansı düşük seviyelerde, heterozigotların oranı ise F290V mutasyonuna göre yüksek bulunmuştur. Her üç mu-
tasyon bölgesi içinde alanda mutasyonların varlığı belirlenmiş ancak kdr mutasyonunun oranı ace mutasyonlarına 
göre yüksek bulunmuştur. Bu durum alanda hem pyrethroidlere hem de organik fosforlu/karbamatlı gruplara 
karşı var olan hedef yeri direncini doğrulamıştır. Her üç bölgede de gözlenen mutasyon tipleri alanda seçilim bas-
kısının pyrethroidler bazında yüksek, organik fosforlu ve karbamatlı gruplar bazında düşük olduğunu göstermiştir.

Güntay (2017) tarafından İzmir çevresinden toplanıp laboratuvarda yetiştirilmiş Culex pipiens popülasyonlarında, 
piretroidlerden deltamethrin, permethrin, α-cypermethrin ve cyfluthrin’e karşı direnç gelişip gelişmediğine bakıl-
mıştır. Ayrıca fenotipik direnç mekanizmasında P450 enzim aktivitesinin katkısını görmek adına bazı popülasyon-
larda deltamethrin ve permethrin uygulama öncesi PBO sinerjisti uygulaması yapılmıştır. Denemeler, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün duyarlılık bioassay test kitleri ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda bütün popülasyonlarda 
yukarıda adı geçen insektisitlerin hepsine karşı farklı düzeylerde direnç belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan 4 farklı 
piretroid için farklı ölüm oranları saptanmıştır. En düşük ölüm oranları permethrin denemelerinden, en yüksek 
ölüm oranları ise cyfluthrin denemelerinden elde edilmiştir. PBO ile yapılan denemeler sonucunda elde edilen 
verilerde, P450 enzim aktivitesinin deltamethrin ve permethrin’in fenotipik direncine az da olsa katkıda bulundu-
ğu belirlenmiştir. Bu katkının deltamethrin’de daha yüksek olduğu saptanmıştır. Popülasyonlardaki temel direnç 
mekanizmasının ise hedef yeri direnci olmasının düşünüldüğü bildirilmiştir.

Yukarıda verilen literatür özetlerinden de görüleceği üzere Türkiye’de bugüne kadar yapılan az sayıdaki çalışma-
ların büyük çoğunluğunda da adultisitlerin erginler üzerine biyolojik etkinliği WHO tarafından bildirilen ayırıcı 
dozlarda denenerek adultisitlere direnç durumu ve direncin mekanizması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma-
ların yine çoğu Culex ve Anophles türleri ile yürütülmüştür. İşte tüm bu verilerden hareketle, bu çalışma direnç 
yönetimi açısından daha çok alternatif bulunan larvisitlere duyarlılık düzeylerini Muğla için önemli olan hem 
Culex pipiens hem de Culiseta longiareolata larvalarında belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
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3. Materyal ve Yöntem
3.1. Ar-Ge protokolü ve iklim odalarının yapımı

Ar-Ge Proje başvurusu Nisan 2017 tarihinde yapılmış, yeni formlar nedeniyle Mayıs ayında tekrar sunulmuş (Şe-
kil 3) ve ancak Haziran ayı ortalarında Üniversitemiz üst kurullarına sevk edilmiş, ilgili kurul kararları (Şekil 4) ve 
onaylarından sonra Ağustos ayı ortalarında proje sözleşmesi (Şekil 5) imzalanarak Eylül ayı başında proje yürürlü-
ğe girmiştir. Proje çerçevesinde, Fakültemizde çalışmanın yürütüleceği iklim odalarının yapılacağı bir alan tahsisi 
için de Eylül sonuna kadar beklenilmiş ve iklim odaları için tahsis edilen alanın eski bir laboratuvardan (Şekil 6) 
dönüştürülerek hazırlanması için de Ekim-Kasım ayları süresince bir yandan yıkım (Şekil 7), hurda atımı (Şekil 8) 
ve tamirat işleri, bir yandan da yeni iklim odalarının dış (Şekil 9) ve iç (Şekil 10) düzeneklerinin yapımı gerçekleşti-
rilmiştir. Bu işlemler devam ederken sivrisinek üretim ön çalışmaları mevcut iklim odalarında yürütülse de detaylı 
proje çalışmaları ancak 2018 yılında gerçekleştirilebilmiştir.
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Şekil 3. Ar-Ge proje başvuru formu
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Şekil 4. Rektörlük onay yazısı
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Şekil 5. Proje sözleşmesi
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Şekil 6. İklim odalarının yapımı için tahsis edilen eski laboratuvar
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Şekil 7. Eski laboratuvarın yıkımı
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Şekil 8. Hurda atımı
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Şekil 9. Yeni iklim odalarından görünümler (dış)

Şekil 10. Yeni iklim odalarından görünümler (iç)
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3.2. Denemelerde kullanılan larvisitler ve dozları

Dünya Sağlık Örgütü’nün larvisit olarak önerdiği ilaçlar ve önerdiği dozlar (WHO, 2017) Çizelge 8’de sunulmuştur.

Çizelge 8. WHOPES tarafından önerilen larvisitler ve dozları (WHO, 2017)

Aktif Madde ve formülasyonlar
Açık alan uygulama dozu

(aktif madde mg/m2)

Sınırlı alan uygulama dozu
(aktif madde mg/L)

Bacillus thuringiensis israelensis,
strain AM65-52 (3000 ITU/mg), WG

12,5–75 1-5

Bacillus thuringiensis israelensis,
strain AM65-52 (200 ITU/mg), GR

500–2000 -

Bti + Bacillus sphaericus
strain ABTS-1743; 50 ITU/mg), GR

500–2000 60-80

Chlorpyrifos EC 1,1-2,5 -
Diflubenzuron DT, GR, WP 2,5-10 0,02-0,25
Novaluron EC 1-10 0,01-0,05
Pyriproxyfen GR 1-5 0,01
Fenthion EC 2,2-11,2 -
Primiphos-methyl EC 5-50 1
Temephos EC, GR 5,6-11,2 1
Spinosad DT, EC, GR, SC 2-50 0,1-0,5
Spinosad 83.3 monolayer DT 25-50
Spinosad 25 extended release GR 25-150 -

Çizelge 8’de verilen ilaç ve dozlar hem formülasyon tipi, hem de suyun kirliliği dikkate alınarak aktif madde cin-
sinden bir aralık olarak verilmiştir.

Bu çalışmada aktif maddeler teknik madde olarak temin edilmediğinden doğrudan ticari preparatlar ile gerçek-
leştirilmiştir.

Denemelerde kullanılan tüm biyosidal ürünler üretici firmalardan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmış 
ve tarafımıza açılmamış ambalajlar şeklinde iletilmiştir.

WHOPES tarafından önerilerilen dozlar bataklık-sazlık gibi açık alanlardaki üreme kaynakları için birim alan olarak 
hektara, havuz gibi sınırlı alanlardaki üreme haynakları içinse birim hacime yani su miktarına göredir. Ülkemizde 
ruhsatlı larvisitlerin etiketlerinde belirtilen uygulama dozu önerisi genelde birim alana (hektara) g, kg veya ml, L 
şeklindedir.

Bir ha alan, yüzey olarak 10.000 m2’dir ancak o alanda bulunan su miktarı, alandaki suyun yüksekliğine göre de-
ğişecektir.

Diğer yandan, laboratuvar koşullarında deneme, yüzey alana göre değil konsantrasyona göre olacağı için, ülke-
mizde ruhsatlı larvisitlerin de genelde alana göre ruhsatlandırıldıkları göz önüne alındığında, hektara olan dozun 
laboratuvar konsantrasyon dozuna çevirilmesinde bir hesaplamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Açık alandaki su miktarını hesaplayabilmek için, söz konusu alanda 10 cm yükseklikte su olduğu varsayılırsa, 1 m2 
de 100 L, bir hektar yani 10.000 m2 ise 1.000.000 L su olacağı varsayılmalıdır. Su yüksekliği 10 cm yerine 100 cm 
olursa, bu durumda da aynı alanda 1 m2 de 1.000 L, bir hektar yani 10.000 m2 ise 10.000.000 L su olacağı unutul-
mamalıdır. İşte bu verilerden hareketle laboratuvarda uygulanacak dozların belirli bir aralıktaki konsantrasyonlara 
çevrilmesinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir hesapdan yararlanılmıştır.
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Bir preparatın etiket dozu 1 kg / ha ise

10 cm su yüksekliği için; 1 kg preparat /1.000.000 L su

Yani preparatın 1 ppm’lik konsantrasyonu

100 cm su yüksekliği için; 1 kg preparat /10.000.000 L su

Yani preparatın 0,1 ppm’lik konsantrasyonu kullanılacaktır.

Dolayısıyla laboratuvar koşullarında bu hesaplamayla ulaşılan konsatrasyonlar ile bunların yarı ve çeyrek miktar-
ları da dikkate alınarak tüm preparatlar için 6 ayrı dozda [önerilen doz (1), yarısı (1/2), çeyreği (1/4), 1/10, 1/20 ve 
1/40] denemeler yürütülmüştür.

3.2.1. Delphin 20 SC, Aktif Madde: Diflubenzuron %20, Doz: 125 ml/ha

Denemelerde 20161215 şarj numaralı Delphin 20 SC (Roksan) preparatı (Şekil 11) kullanılmıştır. Delphin 20 SC 
preparatı süspansiyon konsantre formülasyonunda olup %20 diflubenzuron içermektedir. Sivrisinek larvalarına ve 
karasinek larvalarına karşı kullanılabilmektedir. Temiz sularda 125 ml ilaç 100 L suya tamamlanır ve 1 hektara 100 
L uygulanır. Uygulamanın 28 gün etkili olduğu bildirilmektedir. Kirli sularda ise 200 ml ilaç 100 L suya tamamlanır 
ve 1 hektara 100 L uygulanır. Bu şekildeki uygulamanın etkisinin 21 gün sürdüğü bildirilmektedir.

Şekil 11. Delphin 20 SC (Sıvı formülasyon), Roksan (Üretici Hebei)

Bu preparatın etiket dozu 125 ml / ha olduğuna göre,

Açık alandaki 10 cm su yüksekliği için; 125 ml preparat /1.000.000 L su, yani preparatın 0,125 ppm’lik konsant-
rasyonu,

Açık alandaki 100 cm su yüksekliği için; 125 ml preparat /10.000.000 L su, yani preparatın 0,0125 ppm’lik konsant-
rasyonu söz konusu olacaktır.

Denemelerde 6 doz serisi yapabilmek için, önerilen doz (1), yarısı (1/2), çeyreği (1/4), 1/10, 1/20 ve 1/40 oranları 
kullanılmıştır.

Firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,0125; 0,00625; 0,003125 
ppm dozları denenmiştir.
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3.2.2. Flubex Tablet, Aktif Madde: Diflubenzuron %2, Doz: 1,25 kg/ha

Denemelerde 5721 şarj numaralı Flubex tablet (Roksan) preparatı kullanılmıştır (Şekil 12). 

Şekil 12. Flubex (Tablet formülasyon), Roksan (Üretici Bleuline)

Flubex tablet preparatı %2 diflubenzuron içermektedir. 1 tablet 2 gr olup 0,04 diflubenzuron içermektedir. Temiz 
sulara 0,8 ha alana 1 kg preparat uygulanır. Laboratuvar koşullarında 35 gün etkili olduğu bildirilmektedir.

Delphin örneğindeki hesaplamalar ile Flubex’in firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada; 1,25; 
0,625; 0,3125; 0,125; 0,0625; 0,03125 ppm dozları denenmiştir.
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3.2.3. Natular G30, Aktif Madde: Spinosad %2,77, Doz: 5,6 kg/ ha

Denemelerde 1611290002 şarj numaralı Natular G30 (Biosav) preparatı kullanılmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. Natular G30 (Granül formülasyon), Biosav (Üretici Clarke)

Natular G30 preparatı granül formülasyonunda olup %2,5 spinosad içerir. Hektara 5,6 kg preparat (5,6 ppm) ruh-
satlıdır. Uygulama aralığı 50 gündür.

Delphin örneğindeki hesaplamalar ile Natular G30’un firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada 
5,6 ; 2,8 ; 1,4 ; 0,56 ; 0,28 ; 0,14 ppm dozları denenmiştir.
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3.2.4. Natular XRT, Aktif Madde: Spinosad %6,25, Doz: 40 kg/ha

Denemelerde 1606010050 şarj numaralı Natular XRT Briket (Biosav) preparatı kullanılmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. Natular XRT (Briket formülasyon), Biosav (Üretici Clarke)

Natular XRT Briket preparatı %6,25 spinosad içermektedir. 1 briket 40 gram olup 10m2’lik alanda (4g/m2=40 kg/
ha, 1 m2 de 100 L su varsa 40 ppm) kullanılır. Uygulama sivrisinek üreme alanlarının üzerine serpme yöntemi ile 
yapılmaktadır. Uygulama aralığı 161 gündür.

Delphin örneğindeki hesaplamalar ile Natular XRT’nin firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada 
40 ; 20 ; 10 ; 4 ; 2 ; 1 ppm dozları denenmiştir.
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3.2.5. Sumilarv 0,5 G, Aktif Madde: Pyriproxyfen %0,5, Doz: 1 kg/ ha

Denemelerde 5712F4 şarj numaralı Sumilarv 0,5 G (Sumitomo Chemical) preparatı kullanılmıştır (Şekil 15).

Şekil 15. Sumilarv 0,5 G (Yavaş Salınım Granül), Sumitomo (Üretici Sumitomo)

Preparat yavaş salınımlı granül formülasyonunda olup %0,5 pyriproxyfen içermektedir. Sivrisinek ve karasineklerle 
mücadelede kullanılmaktadır. Temiz sularda uygulama dozu 1 kg/ha olup etkinliği 60 gündür. Fosseptiklere ise 2 
kg/ha preparat uygulanır ve 67 gün etkinliği devam etmektedir.

Delphin örneğindeki hesaplamalar ile Sumilarv G’nin firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada 
1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,1 ; 0,05 ; 0,025 ppm dozları denenmiştir.
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3.2.6. VectoBac 12 AS, Aktif Madde: Bti, 1200 ITU/mg, Doz: 500 ml/ha

Denemelerde etkili maddesi Bacillus thuringiensis subsp. isralensis Serotype H-14, Strain AM65-52 olan 258-051-
N9 şarj numaralı VectoBac 12 AS (Valent BioSciences) preparatı kullanılmıştır (Şekil 16). 

Şekil 16. VectoBac 12 AS (Sıvı formülasyon), Envirotek Çevre (Üretici Valent)

Sıvı formülasyonda (Sulu süspasiyon) olan preparat potens olarak mg’da 1200 ITU (L’de 1,279 milyar ITU) Bti 
içermektedir. Preparatın etiket bilgisinde uygulama alanı olarak; durgun ve az akan sular, göl, gölet ve gölcükler, 
havuzlar, sulak alanlar, bataklık ve çeltik alanları, drenaj kanalları, su birikintileri, bodrum ve taban suları öneril-
mektedir. Uygulama dozu önerisi 0,5 L/ha’dır. Uygulamanın ise 10 gün aralıklarla tekrarlanması önerilmiştir.

Delphin örneğindeki hesaplamalar ile VectoBac 12 AS’nin firma etiket ve ruhsat bilgileri dikkate alınarak bu çalış-
mada 0,5 ; 0,25 ; 0,125 ; 0,05 ; 0,025 ; 0,0125 ppm dozları denenmiştir.
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3.3. Sivrisinek kültürlerinin oluşturulması ve üretimi

Sivrisinek popülasyonu, 2018 yılında Muğla il ve ilçelerinde bulunan hayvan çiftliklerindeki arıtma havuzlarından, 
süs havuzlarından ve şehir merkezinde bulunan çeşitli su birikintilerinden toplanılan yumurta paketlerinin ayrı 
ayrı kaplarda (Şekil 17) getirilmesiyle elde edilmiştir.

Araziden küçük kaplar içinde getirilen sivrisinek yumurta paketleri içinde en az iki gün dinlendirilmiş musluk suyu 
bulunan 18×12×8 cm ebatlarındaki plastik kaplara konulmuştur (Şekil 18). Yumurtadan çıkan larvalar birkaç gün 
sonra içinde en az iki gün dinlendirilmiş musluk suyu bulunan 46×13×9 cm ebatlarındaki plastik tepsilere aktarıl-
mıştır (Şekil 19).

Üretim, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi B Blok iklim odalarında laboratuvar koşullarında, 27±1°C sıcaklıkta ve % 
70 ± 5 orantılı nem ve 12:12 saat fotoperiyot olacak şekilde gerçekleştirilmiştir (Şekil 20).

Yumurtadan çıkan larvalar 3. döneme geldiği zaman her bir yumurta paketinden elde edilen 10 kadar larva içinde 
%96’lık alkol bulunan eppendorf tüplere konulmuş ve teşhis için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki 
MOLEN laboratuvarlarına gönderilmiştir (Şekil 21).

Denemelerde, daha önceki çalışmalarda Durmuşoğlu ve Güz (2016) tarafından Muğla ili genelinde en yaygın tür-
ler olduğu bildirildiği için sadece Culex pipiens ve Culiseta longiareolata olarak teşhis edilenler çalışma kapsamın-
da kullanılmıştır.

Yumurtadan çıkan larvalara önceleri kedi maması, balık yemi ve piliç ciğeri verilerek gelişmeleri gözlemlenmiş, 
en iyi larva gelişimi piliç ciğeri verilen kaplarda olduğu için üretimde bu besin tercih edilmiştir. Piliç ciğeri, yağları 
alınıp karıştırıcı da jöle kıvamına gelinceye kadar çekilip küçük kaplara konmuş, +4°C’de buzdolabında kullanılmak 
üzere saklanmıştır. Bu besinler kullanılmadan 1 saat önce dolaptan çıkarılmış ve oda sıcaklığına gelmesi beklen-
miştir. Kaplardaki larva yoğunluğuna göre, her gün ya da iki günde bir besin verilmiştir (Şekil 22). Larvaların suyu 
pupa dönemine gelinceye kadar iki günde bir dinlendirilmiş su ile değiştirilmiştir.

Pupalar görülmeye başlandığı zaman, erginlerin kaçmasını önlemek için kapların üstü tül ile örtülmüştür (Şekil 
23). Pupadan çıkan erginlerin bireyler 30×20×25 cm boyutlarındaki yetiştirme kafeslerine, aspiratör yardımıyla 
aktarılmıştır (Şekil 24). Erginlerin besin ihtiyacını karşılamak için %10’luk şekerli su (Şekil 25) ve dişilerin yumurta 
bırakmasını sağlamak amacıyla da dördüncü günden itibaren kanla besleme aparatı aracılığıyla büyükbaş hayvan 
kanı, tavuk kanı ve insan kanı sunulmuştur (Şekil 26). Kan ile besleme her gün 1 saat loş ışıkta 1 saatde karanlıkta 
olmak üzere 2 saat yapılmıştır. Dişilerin kan ile beslendiği görüldükten 1- 3 gün sonra dişilerin yumurta bırakması 
için yetiştirme kafeslerine içi su dolu petri kapları konulmuştur. Petri kaplarında yumurta paketleri görüldüğünde, 
bunlar alınarak larva yetiştirme kaplarına aktarılmıştır.

Laboratuvarda kitle üretimi yapılan popülasyonlardan yeterli yumurta elde edilemediğinden bioassay denemeler-
de 12.01.2018 tarihinde Dalaman’dan; 18.01.2016 tarihinde Bodrum’dan; 05.03.2018 ve 23.03.2018 tarihlerinde 
İçmeler Bodrum’dan; 03.05.2018 tarihinde Ortaca’dan ve 05.05.2018 tarihinde Muğla’dan getirilen yumurta pa-
ketleri kullanılmıştır.
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Şekil 17. Araziden getirilen örnek bir yumurta paketi

Şekil 18. Yumurta paketlerinin aktarıldığı örnek bir kap

Şekil 19. Larvaların aktarıldığı örnek bir tepsi
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Şekil 20. Üretim yapılan iİklim odası

Şekil 21. Teşhise gönderilen larvalar
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Şekil 22. Piliç ciğeri ile beslenen larvalar

Şekil 23. Ergin kaçışını önlemek için üzeri tül ile kapatılmış üretim kapları

Şekil 24. Aspiratör ile toplanan erginler ve aktarıldıkları ergin kafesleri
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Şekil 25. Erginlerin şekerli su ile beslenmesi

Şekil 26. Ergin dişilerin kan ile beslenmesi
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3.4. Denemelerin kurulması

Larvisitlerin biyolojik etkinlik denemelerinde amaca uygun, doğru bir şekilde öldürücü konsantrasyon belirleye-
bilmek için %10-%90 arasında ölüm meydana teknik madde konsantrasyonlardan yaralanılır (WHO, 2005). Ancak 
yukarıda da ifade edildiği gibi bu çalışmada temel amaç, Muğla ilinde yaygın kullanılan larvisitlere direnç gelişip 
gelişmediğinin ve varsa direnç yönetimi açısından yörede yaygın görülen türler üzerinde önce mevcut larvisitlerin 
biyolojik etkinliklerini belirlemek olduğu için, larvisitlerin önerilen dozlarından hareketle bir seri konsantrasyon 
hazırlanmıştır.

Denemelerde IGR’lar için ikinci dönem, diğer preparatlar için geç üçüncü dönem ya da erken dördüncü dönem 
larvalar kullanılmış ve her bir preparat için altı farklı doz serisi [önerilen doz (1), yarısı (1/2), çeyreği (1/4), 1/10, 
1/20 ve 1/40] hazırlanmıştır.

Denemelerde yüksek konsantrasyonlar 2 L’lik plastik kaplara 1 L ilaçlı sıvı, 10 cm yükseklikte olacak şekilde, düşük 
konsantrasyonlar ise 250 ml’lik şeffaf plastik bardaklara 200 ml ilaçlı sıvı olacak (10 cm yükseklik) şekilde konul-
muştur. Yüksek dozlarda her kaba 25’şer birey, düşük dozlarda ise larvaların kannibalizm nedeniyle birbirlerine 
zarar vermelerini önlemek için her bir kaba beşer birey aktarılmıştır. Aktarma işlemi kültürdeki larvaların bulun-
dukları ortamdan tel süzgeçle dikkatlice alınıp, deney kaplarına bırakılması şeklinde olmuştur. Bu işlem sonrasında 
sağlıksız veya zarar görmüş larvalar yerine yenileri aktarılmıştır. Her bir doz için 25 veya 5 bireyli 4 veya 5 tekerrür-
lü denemeler yapılmış ve sonuç olarak LC değerlerinin hesaplamasında her doz için en az 100 birey kullanılmıştır.

Sayım ve değerlendirme yapılıncaya kadar larvalara rutinde olduğu gibi iki günde bir besin olarak piliç ciğeri ve-
rilmiştir.

Deneme kapları, üretim çalışmalarının yapıldığı ilklim odalarına alınmış, aynı koşullarda tutulmuş, tüm kaplar 
aydınlatma kaynaklarının yaydığı ısıdan etkilenmemesi için içi su dolu tepsilere konmuş, tepsilerde tahta çıtaların 
üzerine konmuştur (Şekil 27).

Şekil 27. Deneme kap ve üniteleri
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Bakteriyel larvisitlerin kullanıldığı denemelerde ölü/canlı larva sayımları uygulamadan 24 ve 48 saat (1. ve 2. gün) 
sonra gerçekleştirilmiştir. Spinosad içeren preparatlar için sayımlar uygulamadan 48 ve 72 saat (2. ve 3. gün), 
diflubenzuron ve pyriproxyfen içeren preparatlar için ise 120 ve 144 saat (5. ve 6. gün) sonra gerçekleştirilmiştir. 
IGR’lar hariç, diğer preparatların uygulandığı denemelerde, ölmek üzere olan ve karakteristik dalma hareketini 
yapmayan larvalar ölü olarak kabul edilmiştir. Kontroldeki ölümler %10’dan fazla olduğu durumda denemeler 
tekrar edilmiştir (WHO, 2005). IGR’ların etkisini belirlemek ve sayım için kontroldeki bireyler ergin oluncaya kadar 
beklenilmiştir.

İlaçların etkili oranlarının hesaplanmasında Abbott formülü kullanılmıştır.

                             % etki =                                                                      x 100 

4. Araştırma Bulguları
İklim odalarında üretimi yapılan sivrisineklerin yumurtaları 2-3 gün içinde açılmaktadır. Culex pipiens’in larva dö-
nemi 6-8 gün, Culiseta longiareolata’nın larva dönemi ise 7-9 gün sürmektedir. 2-3 gün süren pupa döneminden 
sonra erginler görülmeye başlanmıştır. Erginler de aynı laboratuvar koşullarında 15-20 gün hayatta kalmaktadırlar.

Larvaların laboratuvar koşullarında beslenebilmeleri için uygun besini belirlemek amacıyla yapılan ön çalışmalarda 
kedi maması, balık yemi ve piliç ciğeri verilmiş, en iyi larva gelişiminin piliç ciğeri ile sağlandığı gözlenmiştir. Besi-
nin az olması durumunda özellikle Culiseta longiareolata larvalarında kannibalizm dikkat çekmiştir.

Larvaların laboratuvar koşullarında ergin dişilerin yumurta bırakmasını sağlamak amacıyla çeşitli kanlar verilerek 
en uygun olanının belirlenmesi amacıyla da ön çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, farklı büyük ve küçük baş hayvan 
kanı, tavuk ve kuş kanı ile farklı gruplardan insan kanı kullanılmıştır. Culex pipiens’in ergin dişileri yeterli olmasa da 
çoğunlukla kanla beslenmişler, ancak Culiseta longiareolata’nın ergin dişileri sunulan kanların hiç biriyle beslen-
memiştir. Sonuçta çalışma boyunca laboratuvar koşullarında ergin dişilerin yumurta verimleri genelde çok düşük 
olmuş ve bırakılan yumurta paketlerinden genelde larva çıkmamış ya da çok az larva çıkışı gözlenmemiştir.

Literatürde C. longiareolata’nın ilk yumurtalarını kan ile beslenmeden de bırakabileceği belirtilse de bu çalışmada 
değişik larva ve ergin besinleri denenmesine rağmen genelde canlı larva çıkışı gözlenmemiştir. Merdivenci (1984) 
kuşlarda kan parazitlerinin vektörü olarak bilinen Culiseta longiareolata ergininin zoofil olduğu ancak ender olarak 
insanlardan kan emdiğini bildirmektedir. Al-Jaran and Katbeh-Bader (2001) yaptığı laboratuvar denemelerinde C. 
longiareolata dişisinin %15 ev serçesinden, %11 Heparin ve insan kanından beslendiğini ve az yumurta bıraktığını 
bildirmektedir.

Bu yüzden her defasında araziden getirilen yeni yumurta paketlerinden elde edilen larvalar kullanılarak biyolojik 
etkinlik denemeleri yürütülmüştür. Kontroldeki bireyler teşhis için MOLEN laboratuvarına gönderilmiş ve sadece 
Culex pipiens ile Culiseta longiareolata olarak teşhis edilenlerin sonuçları kullanılarak rapor edilmiştir.

Flubex tablet, Natular ve Sumilarv ilaçlarının ana stoğu hazırlanıp hemen doğrudan kullanıldığında denemelerden 
beklenen sonuçlar alınamamıştır. Sumilarv zaten yavaş salınımlı formülasyona sahip olduğundan, Flubex tablet 
ve Natular ise suda hemen çözünmediği için, bu preparatların ana stoğu, uygulamadan 3-4 gün önce hazırlanıp 
karanlıkta bekletilmiş ve sonra denemelerde kullanılmıştır.

Tüm larvisitler laboratuvar koşullarında, önerildikleri dozlarda her iki tür larvalarında da %100 etkili bulunmuştur. 
Larvisitlerin büyük çoğunluğu denendikleri ½ ve ¼ oranlarında da %100 etkili bulunmuştur. Ancak bazı larvisitlerin 
yarı ve çeyrek dozlarda Culex larvalarına etkisi zayıflamaktadır (Çizelge 9-10).

ilaçsızlardaki % canlı - ilaçlıdaki % canlı

ilaçsızdaki % canlı
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Çizelge 9. Preparatların Culex pipiens larvalarına etkileri (%)

Delphin Flubex Natular XRT Natular G30 Sumilarv VectoBac

1. DOZ (1) 100 100 100 100 100 100

2.DOZ (1/2) 100 80 100 100 80 100

3.DOZ (1/4) 100 60 100 100 40 100

4.DOZ (1/10) 90 20 100 100 30 50

5.DOZ (1/20) 25 10 100 100 10 20

6.DOZ (1/40) 5 0 100 90 0 20

Çizelge 10. Preparatların Culiseta longiareolata larvalarına etkileri (%)

Delphin Flubex Natular XRT Natular G30 Sumilarv VectoBac

1. DOZ (1) 100 100 100 100 100 100

2.DOZ (1/2) 100 95 100 100 100 100

3.DOZ (1/4) 80 95 100 100 100 95

4.DOZ (1/10) 10 80 100 100 60 90

5.DOZ (1/20) 0 15 100 70 50 25

6.DOZ (1/40) 0 0 80 10 25 15

Yukarıda sunulan bu değerlerden iyi bir LC değeri belirlemek maalesef mümkün değildir. Bu sonuçlar, il genelinde-
ki tüm popülasyonları temsil etmeyeceği için LC değerlerini belirlemeye yönelik denemelerin yeni doz serileriyle 
%10-90 arasında ölüm meydana getiren sonuçlar elde edilinceye kadar devam ettirilmesinde yarar vardır. Labora-
tuvar koşullarında iyi bir LC değeri belirlendikten sonra elde edilecek ayırıcı doz ile arazide yapılacak çalışmalara 
geçilmelidir. Ayrıca, kirli su kaynakları ve arazi koşullarında etkinliğin daha düşük çıkabilme ihtimali de dikkate 
alınarak larvisitlerin önerilen dozlarda kullanılmasına devam edilmelidir. 
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5. Sonuç
Muğla ilinde yaygın olarak görülen iki tür (Culex pipiens ile Culiseta longiareolata) üzerinde IGR’lar için ikinci 
dönem, diğer preparatlar için geç üçüncü dönem larvalar kullanılarak biyolojik etkinlik denemeleri, Büyükşehir 
belediyesince satın alınan larvisitlerin altı farklı dozu [önerilen doz (1), yarısı (1/2), çeyreği (1/4), 1/10, 1/20 ve 
1/40] ile yürütülmüştür.

Denemeleri yapılan tüm larvisitlerin laboratuvar koşullarında, önerildikleri dozlarda her iki tür larvalarında da 
etkisi %100 olarak bulunmuştur. Larvisitlerin büyük çoğunluğu denendikleri ½ ve ¼ oranlarında da %100 etkili 
bulunmuştur. Ancak bazı larvisitlerin yarı ve çeyrek dozlarda Culex larvalarına etkisi zayıflamaktadır. Bu verilerden 
hareketle kirli su kaynakları ve arazi koşullarında etkinliğin daha düşük çıkabilme ihtimali de dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca laboratuvar denemelerinde temiz su kullanıldığı için kirli suyun bulunduğu arazi koşullarında ruhsatlandırı-
lan dozun altındaki dozlar kullanılmamalıdır.

Bu sonuçlar, il genelindeki tüm popülasyonları temsil etmeyeceği için LC değerlerini belirlemeye yönelik deneme-
lerin yeni doz serileriyle %10-90 arasında ölüm meydana getiren sonuçlar elde edilinceye kadar devam ettirilme-
sinde yarar vardır. Laboratuvar koşullarında iyi bir LC değeri belirlendikten sonra belirlenecek ayırıcı doz ile arazi 
koşullarda ikinci faz denemelere geçilerek değişik habitat ve alanlardaki popülasyonlarda direnç gelişimi takip 
edilmelidir.
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1. GİRİŞ

Tüm dünyada olduğugibi ülkemizde de sivrisinekler kitlesel ölümcül hastalıkların vektörüdürler. Muğla 
İli gerek doğal yapısı ve iklimi, gerek geniş tarım alanları ve gerekse turizm açısından çok çeşitli sucul 
habitatları barındırmaktadır. Muğla’da entegre vektör yönetimi ilkeleri çerçevesinden kültürel mücade-
le, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele yöntemlerinden yararlanılarak son dört yıldır sivrisinek-
lerle etkili ve ekonomik mücadele çalışmaları için Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliği içinde çeşitli 
çalışmalar yürütülmüştür.

2014-2015 yılların da başlayan çalışmada, kent zararlıları ile etkili birmücadele için Muğla ili mücavir 
alanında arazi çalışmaları yapılmıştır. 2016-2017 yıllarında bu alanlardaki sivrisinek türlerinin mevsimler 
değişikliklere göre üreme alanları belirlenmiş ve yerleşim yeri yakınlarından çeşitli üreme alanları dikka-
te alınarak seçilen örneklerden tür teşhisini gerçekleştirilebilmiş ve en yaygın sivrisinek türünün Culex 
pipiens L ve ikinci yaygın sivrisinek türünün Culiseta longiareolata (Macquart) (Diptera: Culicidae) oldu-
ğu tespitedilmiştir. 2017-2018 yıllarında ise bölgedeki yaygın iki sivrisinek türünün bölgede kullanılan 
larvasitlere duyarlılık düzeyleri laboratuvar koşullarında belirlenmiştir. Laboratuvar koşullarında yapılan 
denemeler sonucunda farklı larvisitlerin etkilerine bakılmış ve bu larvisitlerin önerilen dozlarında etkili 
olduğu görülmüştür.

Farklı habitat ve saha koşullarında preparatların etki ve etki süresi değişkenlik gösterebileceğinden 2019 
yılında yapılan protokol ile yeni bir Ar-Ge projesi hazırlanmıştır. Bilindiği gibi larvisitlerin ruhsatlandırıl-
ması sırasındasadece bir-iki popülasyonda etkili doz ve etki süresini belirleme çalışmalarıyapılmaktadır.
Oysaetkilivebaşarılıbirmücadeleaçısındanyöreselpopülasyonlardadahemyöreyehemdehabitatagöreö-
nerilendozlarınyeterinceetkiliolupolmadığınınbelirlenmesindedeyararvardır. Ayrıca, larvisitlerin ruh-
satlı dozlarının genelde alana göre verildiği, birim alandaki sumiktarının yeterince dikkate alınmadığı, 
bu durumda da pratik uygulamalardakonsantrasyon sorunu ortaya çıkmaktadır. Hatta ruhsatlı dozların 
etki süresigenelde laboratuvar koşullarında temiz sularda belirlendiği için pratikte etkisüresihabitata-
göreoldukçadeğişkenlikgösterebilmektedir.Buverilerdenhareketlebuçalışmada,yöredeyaygınkullanılan-
vekullanılmapotansiyeliolan larvisitlerinyöredeki Sivrisinek popülasyonları üzerinde ruhsatlıdozları ve 
etkisüreleri gözönünde tutularak saha koşullarında denenmesiyle farklı habitatlardaki etkinlik ve etki 
süreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ileTürkiye’de ilk kez arazi koşullarını simule edebilecek 
ölçekte büyük parselli denemeler planlanmıştır. Buçalışma ile, preparatların ruhsatlı dozlarının pratikte 
su miktarı da dikkate alınarak arazikoşulların da etkili olup olamayacakları ilk kez ortaya konulmuştur. 
Ayrıca bu güne kadarki çalışmalarda ruhsatlı dozların özellikle yöredeki türler ve popülasyonlar için et-
kinliklerinin ve etki sürelerinin habitatlara göre kıyaslaması gerçekleştirilmediği için bu ar-ge çalışması 
alanındaki ilk bulguların ortaya konulmasına olanak sağlamıştır.
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Sivrisineklerle mücadelenin temelini larvisit uygulamaları oluşturmaktadır. Larvisit uygulamalarında he-
def, sivrisineklerin yoğunolduğu üreme alanlarıdır (Yıldırım, 2009). Aktif madde ve formülasyon tipine 
karar verilirken uygulama yapılacak olan alanın özellikleri sonderece önemlidir (Durmuşoğlu, 2018). Çi-
zelge 2.1.’de görüldüğü gibi Dünya sağlık örgütü, larvisitleri hem alan hem de hacme göre önermektedir. 
Ayrıca önerilen dozlar tek bir değer olmayıp belirli bir aralık şeklinde verilmektedir.

Çizelge 2.1. Dünya sağlık örgütü (WHO, 2017)’ nün sivrisinek mücadelesinde önerdiği larvisitler ve 
uygulama dozları

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) strain AM65-52 12.5-75        1-53

(3000 ITU/mg), WG* 

Bti, strain 266/2 (≥ 1200 ITU/mg), SC* 3-5 0,01-0,04

Bti, strain AM65-52 (200 ITU/mg), GR* 500-2000 

Bti+B. sphaericus strain ABTS-1743, (50 ITU/mg), GR 500-2000 60-80

Chlorpyrifos EC* 1,1-2,5 

Diflubenzuron DT*, GR, WP* 2,5-10 0,02-0,25

Novaluron EC 1-10 0,01-0,05

Pyriproxyfen GR 1-5 0,01

Pyriproxyfen 2 MR  1

Fenthion EC 2,2-11,2 

Pirimiphos-methyl EC 5-50 1

Temephos EC, GR 5,6-11,2 

Spinosad DT, EC, GR, SC 2–50 0,1-0,5

Spinosad 83,3 monolayer DT 25-50 

Spinosad 25 extended release GR 100-150 

*AI: Active ingredient (Aktif madde)
*WG: suda dağılabilen granül; SC: akıcı konsantre; GR: granül; EC: Emülsiyonkonsantre; DT: Tablet; WP: ıslanabilir toz
(İlkrakam temiz su kaynakları, ikinci rakam kirli su kaynakları içindir.)

Açık alan
(mg AI*/m2)

Uygulama dozları
Aktif madde ve formülasyonları Konteynır

(mg/L)
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Bilindiği gibi ülkemizde, sivrisinek larva mücadelesinde kullanılan preparatlar, üreme alanlarındaki su 
yüksekliği dikkate alınmadan yüzey alana (kg veya L / ha veya 10 m2) göre ruhsatlandırılıp kullanıl-
maktadır. Yüzey alana göre ruhsatlı dozlar araziye uygulandığında, birim alana düşen ilaç miktarı farklı 
su yüksekliklerinde ilaç konsantrasyonu değişeceği için larvisitlerin etkinliği de değişebilmekte, hatta 
habitata ve yöredeki popülasyonlara göre de preparatların pratikteki başarı oranları değişebilmektedir.

Aşağıda sivrisineklerle mücadelede kullanılan larvisitlerin saha koşullarında biyolojik etkileri üzerine 
yapılan çalışmalar derlenmiştir.

Doğaroğlu (2008), tarafından yapılan çalışmada Culiseta longiareolata ve Culex pipiens larvalarına karşı 
Bacillus sphaericus (VectoLex WDG (650 BTU/mg)] ve Bacillus thuringiensis israelensis [VectoBac 12 AS 
(1200 ITU/mg)]’nin etkilerini araştırmıştır. VectoBac 12 AS ve VectoLex WDG’nin önerilen dozlarında 
her bir ilaç için 0,25 m2 yüzey alanına 20 cm su derinliğine sahip tanklarda temiz, orta kirli ve çok kirli 
su ortamları hazırlanmıştır. Stok tanklarına 0,025 ml VectaoBac 12 AS ve 0,01 gram VectoLex WDG 
süspansiyonu eklenmiş ve stok tankları doğal koşullar altında bırakılarak rezidülel etkileri gözlenmiştir. 
Uygulamalar 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 14. ve 21. günlerde stok tanklarından alınan ilaçlı sular kullanıla-
rak denemeler yapılmıştır. Denemeler sonucunda orta ve kirli ortamların hepsinde VectoBac 12 AS’nin 
etkisini yedinci günün sonunda büyük ölçüde kaybettiği gözlenmiştir. En yüksek etki ilk üç gün içinde 
görülmüştür. VectoLex WDG’nin etki süresine bakıldığında ise üç farklı ortamda da 21 günde etkinliğini 
sürdürmüş olduğu gözlemlenmiştir.

Aziz ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada Culex pipiens’in laboratuvar ve arazi popülas-
yonlarının larvisitlere hassasiyeti araştırılmıştır. Denemelerde Actikil 50% (pirimiphos-methyl 5%) ve 
Pesguard Fg161 (D-tetramethrin 4%; cyphenothrin 6%), Bacilod 5000 ITU (Bacillus thuringiensis var. 
israelensis), Dudim 4G (diflubenzuron 4%), ve Baycidal (triflumuron 25%) kullanılmıştır. Actikil ve Pes-
guard için uygulanan konsantrasyonlar sırasıyla 0.02-0.15 ve 0.02-0.20’dir.

Bacilod, Dudim ve Baycidal için uygulanan konsantrasyonlar ise sırasıyla 0.05–0.5; 0.0001–0.004 ve     
0.0002–0.002’dir. Bu konsantrasyonlar hem laboratuvar hem de arazi popülasyonlarının dördüncü dö-
nem larvalara uygulanmıştır. Pesgard (LC50: 0.045 ve

0.032 mg/L)’ın hem arazi hem de laboratuvardaki C. pipiens popülasyonlarına karşı Actikil (0.052 ve 
0.038 mg/L) ve Bacilod (0.129 ve 0.104 mg/L)’a göre daha hassas olduğu saptanmıştır. Kitin sentezi 
inhibitörü olan Dudim ve Baycidal ile yapılan deneme sonuçlarına göre diğer böcek gelişim düzenleyici-
leri ile benzer morfolojik etkiler göstermiştir. Dudim (LC50 : 0.0003 ve 0.0001 mg/L) preparatı Baycidal 
(LC50 : 0.0004 ve 0.0003 mg/L) preparatından daha hassas çıkmıştır.

Ankara’da Gölbaşı ilçesinde yapılan bir arazi çalışmasında Anopheles sacharovi, Anopheles maculipen-
nis Meigen, Culex pipiens ve Culex theileri Theobald (Diptera: Culicidae) larvalarına Bti aktif maddesini 
içeren VectoBac 12 AS ve VectoBac G preparatlarının etkinliği çalışılmıştır. VectoBac 12 AS’nin 1-1.25 L/
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ha ve VectoBac G’nin 7.5-10 kg/ha dozları uygulanmış ve bu dozlarda bütün sivrisinek larvalarında %90 
ve %100 arasında ölüm gözlenmiştir (Aldemir, 2006).

Antalya’da kullanılan farklı formülasyonlardaki larvisitlerin, dört tanesinin kapalı alanlarda, iki tanesinin 
de açık alanlarda biyolojik etkinlik testleri yapılmıştır . Sivrisinek larvalarının beş farklı aktif madde-
ye karşı direnç gelişimi araştırılmıştır. Fosseptikte granül formülasyonlu Pyriproxyfen’in (Sumilarv 0.5 
G), sıvı formülasyonlu Temephos (Abate 500 E) ve Chlorpyriphos (Mostyn Chlorpyrifos 25 EC)’un diğer 
larvasitlerine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Bti (Vectobac 12 AS)’in foseptiklerde yeterince 
etkili olamadığı, sulama havuzlarında % 90’nın üzerinde başarıya sahip olduğu bulunmuştur. Elde edi-
len bulgular, sivrisinek larva mücadelesinde habitatın önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Özellikle 
fosseptik gibi kirli su kaynaklarında kullanılacak larvisitlerin aktif madde ve formülasyonları mücadele 
başarısı ile ilişkilidir (Çetin, 2002).

Bond ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada, spinosad ve temephos aktif maddelerinin 
arazi koşullarında Aedes aegypti larvalarına etkisi araştırılmıştır. 1,5 litrelik yuvarlık kaplara 1 litre klor-
suz su koyulmuştur. Spinosad aktif maddesinin 1 ve 10 ppm; temephos aktif maddesinin ise 0,1 gram 
dozları ile çalışılmıştır. Her uygulama sekiz defa tekrarlanmıştır. Her hafta suyun yüksekliği kontrol edi-
lerek buharlaşama yüzünden kaybedilen su değiştirilmiş ve ölü canlı birey üzerinden sayımlar gerçek-
leştirilmiştir. Sekiz hafta boyunca 1 ppm spinosad uygulaması yapılan kaplarda sivrisinek popülasyonu 
tamamen baskı altına alınmış ve daha sonraki haftalarda ise üreme kontrolün yarısı kadar olmuştur. 
Buna karşılık 10 ppm spinosad uygulaması yapılan kaplarda ise Ae. aegypti popülasyonu gözlenmemiş-
tir. Temephos uygulaması ile ise %90 başarı sağlanmıştır.

Yukarıda verilen literatür özetinden de görüleceği gibi Dünya’da ve Ülkemizde saha koşulları simule edi-
lerek yapılan çalışmalarda çoğunlukla küçük parselli denemeler planlanmıştır. Bu nedenler, bu çalışma 
ile ülkemizde ilk kez arazi koşullarını simule edebilecek ölçekte büyük parselli denemeler planlanmıştır. 
Çalışma sonucunda ise, sadece alana yönelik ruhsatlı doz önerilerinin pratikte hacim de dikkate alınarak 
arazi koşullarında etkili olup olamayacakları ve etki sürelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
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3. MATERYAL VE METOT

3.1. Deneme Alanının Belirlenmesi ve Deneme Ünitelerinin Tasarlanması

Denemeler Muğla ilinin Milas ilçesinde, Milas Belediyesi’nin hayvan kesim sahası olarak ayrılmış, etrafı 
çevrili, güvenlikli, gölgelendirilmiş alanda yapılmıştır (Şekil 3.1 a-d). Söz konusu alanın otları temizlenip 
mıcırla tesviyesi yapılmış ve deneme ünitelerinin kurulmasına hazır hale getirilmiştir. Alana dışardan 

girişleri önlemek için açık olan kısımlar tel ile kapatılmış ve uyarı yazıları asılmıştır.

                   Şekil 3.1. Denemenin yapıldığı alan (a)

                       Şekil 3.1. Denemenin yapıldığı alan (b)
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Şekil 3.1. Denemenin yapıldığı alan (c)

Şekil 3.1. Denemenin yapıldığı alan (d)
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Ruhsatlı preparatların uygulama dozları hektara veya 10 m2 alana olacak şekilde önerilmekte ve pratik-
te karşılaşılan farklı su yüksekliklerinde de birim alana düşen ilaç miktarı aynı olsa da konsantrasyonu 
değişeceği ve böylelikle larvisitlerden beklenilen etkinliğinin de değişebileceği durumu ortaya koyabil-
mek amacıyla bu projede sahadaki farklı su yüksekliklerini 10 m2 alanda sumile edebilmek amacıyla 
önce çeşitli malzemeler araştırılmıştır (Şekil 3.2).

10 cm ve 40 cm su yüksekliğindeki havuzlar için 5x2x0,5 m boyutlarında demir profil iskeleti oluştu-
rulmuş, arasına ahşap ve strafor malzeme konulmuş, üzerine de sera naylonu serilerek yapay havuzlar 
oluşturulmuştur (Şekil 3.3). Ancak 100 cm yükseklikteki suyun 10 m2 alanda yarattığı aşırı basınca da-
yanıklı konstriksüyon sağlamada yaşanan sorunlar nedeniyle, sadece 100 cm yükseklikteki suyu sumile 
edecek denemelerde 10 m2 alan yerine 1 m2 alan ve 100 cm yükseklik sağlayan 1 m3 hazır su tankları 
kullanılmıştır.

Şekil 3.2. Deneme üniteleri için araştırılan farklı malzeme örnekleri.
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10 cm ve 40 cm su yüksekliğindeki havuzlar için 16 adet deneme ünitesi yapılmıştır (Şekil 3.3).

Şekil 3.3. 5x2x0,5 m boyutundaki 10 cm ve 40 cm su yüksekliğindeki deneme üniteleri.



377

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

100 cm su yüksekliğindeki alanı simule edebilmek için 1x1x1,20 m boyuttaki 8 adet deneme ünitesi 

satın alınmış ve deneme ünitelerinin üst kısmı kesilmiştir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4. 1x1x1, 20 m boyutundaki deneme üniteleri.

Çeşitli su yüksekliklerindeki havuzlara uygulanacak preparatların etkisini araştırmak amacıyla bu havuz-
lara salınacak larvaları kolay takip edebilmek amacıyla larvaların içine konabileceği deneme üniteleri 
içinhazır süzgeç ve eleklerden yararlanılmış, çeşitli malzemelerden file vetüller kullanılarak farklı düze-
nekler yapılmıştır (Şekil 3.5a). Yapılan ön denemeler sonucunda yapımının kolay ve daha stabil olmasın-
dan dolayı Şekil 3.5b’de görülen 20 cm çapındaki elek ve 23 cm çapındaki süzgeçlerden yapılandeneme 
ünitelerinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Şekil 3.5. Larvaların aktarıldığı deneme üniteleri (aveb).
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3.2. Sivrisinek Kültürlerinin Oluşturulması

Denemelerde kullanılacak 3.dönem larvaları elde etmekiçin, Milas ve Bodrum ilçelerinde yöreye özgü 
önemli türlere spesifik üreme alanlarından yumurta paketleri toplanmıştır. Araziden toplanan bu yu-
murta paketleri, Milas Belediyesi’nin Veteriner ve İlaçlama Hizmet binasındaki bir odada içinde din-
lendirilmiş su ve besin olarak piliç ciğeri bulunan2 50ml’lik kaplara ayrı ayrı aktarılmıştır. Yumurtadan 
çıkan larvalar 2. döneme geçince 750 ml’lik kaplara aktarılmış ve larvalara besin olarak yine piliç ciğeri 
verilmiştir.

Denemelerde kullanılan piliç ciğerleri marketten alınmış, yağları ayrılmış ve jöle kıvamına gelinceye 
kadar blenderda parçalanıp küçük kaplara bölünmüş, kullanılıncaya kadar bozulmaması için -18°C’de 
derin dondurucuda saklanmış, kullanılmadan bir gün önce çözünmesi için +4°C’de buzdolabında tutul-
muştur (Şekil 3.6).
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Şekil 3.6. Araziden getirilen yumurtalardan larvaların elde edilmesi.
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3.3. Denemede Kullanılan Larvisitler

Denemede kullanılan larvisitlere ait bilgiler aşağıdaki tablodaverilmiştir(Çizelge3.1).

Çizelge 3.1. Denemede kullanılan larvisitler

Ticari Adı AktifMaddeveOranı Formülasyonu
Arazi Dozu
(10m2 için)*

Etki
Süresi 
(gün)

AquatainAMF %89 Polydimetilsiloksan Sıvı 10ml 20-24

Delphin 20 SC %20 Diflubenzuron Sıvı 0,125ml 28

Flubex Tablet %2 Diflubenzuron Tablet 1,25gram 35

Gradif 5 G %5 Diflubenzuron Granül 0,5gram 35

Natular G30 %2,77 Spinosad Granül 5,6gram 50

Natular T30 %8,33 Spinosad Tablet 1tablet 36

Natular XRT %6,25 Spinosad Briket 1briket 161

Protoks Tablet %0,5 Pyriproxifen Tablet 2gram 35

Pyrimet 20 SC %20 Pyriproxifen Sıvı 0,05 ml 20

Sumilarv 0,5 G %0,5 Pyriproxifen Granül 2gram 90

VectoBac 12 AS
Bacillus thuringiensis ssp.
isralensis Serotype H-14, 
AM65-52 (1200 ITU)

Sıvı 0,5 ml 10

VectoLex WDG
Bacillus sphaericus 2362 

Serotype H5a5b,
ABTS-1743 (650ITU)

Granül 0,2 gram 7

*Preparatların etiketinde temiz sular için beyan edilen arazi dozları1 0m2 alana atılması gereken preparat üzerinden hesapla-
narak tabloya yazılmıştır. 

Diflubenzuron aktif maddesini içeren ilaçların sivrisineklere karşıkullanımı 2018 yılında yasaklanmıştır. 
Bu çalışmada diflubenzuron aktifmaddesini içeren preparatların farklı formülasyonlarının etki süresine-
etkisini belirleyebilmek amacıyla çalışmaya dahil edilmişlerdir.

Denemede kullanılan, VectoLex WDG üretici firmasından, diğer preparatlar ise Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından tarafımıza açılmamışa mbalajlar şeklinde iletilmiştir.

Preparatlar deneme ünitelerindeki su yüksekliği fark etmeksizin etiketlerinde elirtildiği gibi birim ala-
naönerildikleri dozlarda uygulanmışlardır. Denemede kullanılan preparatlar hakkındaki ayrıntılı bilgile-
raşağıdaverilmiştir.
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Denemelerde 176411A1 şarj numaralı Aquatain AMF preparatı kullanılmıştır (Şekil 3.7). Sıvı formü-
lasyonda olan preparat %89 polydimetil siloksan içerir. Sivrisinek larva ve pupalara karşı ruhsatlıdır.
Preparatın önerilen dozu 1 ml/m2’dir. Üreme alanları üzerine pompa yardımıyla ya da direk dökülerek 
uygulanmaktadır. Etki süresi 20-24gündür.

Şekil 3.7. Aquatain AMF, Roksan (Üretici: Selecta).

Denemelerde 20181102 şarj numaralı Delphin 20 SC kullanılmıştır(Şekil 3.8). Sıvı formülasyonda olan 
preparat %20 diflubenzuron içerir.2018 öncesi sivrisinek larvalarına önerilen dozu 125 ml/ha’dır. Üre-

mealanları üzerine sırt pülverizatörü ile uygulanmaktadır. Etki süresi 28gündür.

Şekil 3.8. Delphin 20SC, Roksan (Üretici: Hebei Veyong Bio-Chemical).
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Denemelerde 5721 şarj numaralı Flubex Tablet kullanılmıştır (Şekil3.9). Tablet formülasyonda olan pre-
parat %2 diflubenzuron içerir. 2018 yılı öncesi sivrisinek larvalarına önerilen dozu 0,8 ha alana 1kg 

üründür. Üreme alanları doğrudan el ile uygulanmaktadır. Etki süresi 35gündür.

Şekil 3.9. Flubex Tablet, Roksan (Üretici: Bleu Line).

Denemelerde 987901201 şarj numaralı Gradif 5 G kullanılmıştır (Şekil 3.10). Suda çözünen granül for-
mülasyonda olan preparat %5 diflubenzuron içerir. 2018 yılı öncesi sivrisinek larvalarına önerilen do-
zudozu 500g/ha’dır. Üreme alanları üzerine rezidüel amaçlı serpme yöntemi ile uygulanmaktadır. Etki 

süresi 35 gündür.

Şekil 3.10. Gradif 5G, Roksan (Üretici: Trithin Products).
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Denemelerde 1802280002 şarj numaralı Natular G30 kullanılmıştır(Şekil 3.11). Preparat granül formü-
lasyonda olup, %2,5 spinosad içerir.Sivrisinekvekronomitlarvalarınaruhsatlıdır.Sivrisineklarvalarınaöne-
rilendozuhektara5,6kgpreparatolupüremealanlarıüzerineserpmeyöntemiile uygulanmaktadır.Etkisüre-

si 50gündür.

Şekil 3.11. Natular G30, Biosav (Üretici: Clarke).

Denemelerde 1804020010 şarj numaralı Natular T30 kullanılmıştır(Şekil 3.12). Tablet formülasyonda 
olan preparat %8,33 spinosad içerir.Sivrisinek larvalarına önerilen dozu 10 m2alana 1 tablettir (6 gram).

Üreme alanları üzerine serpme yöntemi ile uygulanmaktadır. Etki süresi36gündür.

Şekil 3.12. Natular T30, Biosav (Üretici: Clarke).
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Denemelerde1706270010şarjnumaralıNatularXRTkullanılmıştır (Şekil 3.13). Natular XRT preparatı bri-
ket formülasyondaolup, %6,25 spinosad içermektedir. Sivrisinek üreme alanlarının üzerineserpmeyön-

temiile10m2’likalana1briket (40gram)uygulanır.

Şekil 3.13. Natular XRT, Biosav (Üretici: Clarke).

Denemelerde 8-698740-582614 barkod numaralı Protoks Tabletkullanılmıştır(Şekil3.14).Tabletformü-
lasyondakipreparat%0,5pyriproxyfen içerir. Sivrisinek larvalarına önerilen dozu 2 kg/ha’dır (1tablet: 2 

gram). Üreme alanları üzerine doğrudan el ile uygulanmakta veetkisüresi 35 gündür.

Şekil 3.14. Protoks Tablet, Kontrol Kimya (Üretici: KontrolKimya).
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Denemelerde SN33046 şarj numaralı Pyrimet 20 SC kullanılmıştır (Şekil 3.15). Süspansiyon konsantre 
formülasyonda olan preparat %20 pyriproxifen içerir. Sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı ruhsatlı-
dır.Sivrisinek larvalarına temiz sularda önerilen dozu 1 L ürün 99 L su ileseyreltildiktensonra 5L/ha’dır.

Üreme alanları üzerine püskürtme yöntemi ile uygulanmakta ve etki süresi 20 gündür.

Şekil3.15.Pyrimet20SC,Roksan(ÜreticiEntovest).

Denemelerde 8913F4 şarj numaralı Sumilarv 0,5 G kullanılmıştır (Şekil 3.16). Yavaş salınımlı granül for-
mülasyonda olan preparat %0,5pyriproxifen içerir. Sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı ruhsatlıdır.
Sivrisinek larvalarına önerilen dozu 2 kg/ha’dır. Üreme alanları üzerine serpme yöntemi ile uygulan-

makta ve etkisüresi 90 gündür.

Şekil 3.16. Sumilar v 0,5 G, Sumitomo (Üretici: Sumitomo).
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Denemelerde288-495-N930şarjnumaralıVectoBac12ASkullanılmıştır (Şekil 3.17). Süspansiyon konsant-
re formülasyonda olanpreparat Bacillus thuringiensis var. isralensis Serotype H-14, AM65-52içerir. Siv-
risinek larvalarına karşı ruhsatlıdır ve preparat potens olarakmg’da 1200 ITU (L’de 1,279 milyar ITU) 
Bti içermektedir. Preparatınönerilen dozu 0,5 L/ha’dır. Uygulama sırt pülverizatörü ile yapılmaktadır.

Etkisüresi 10gündür.

Şekil 3.17. VectoBac 12AS, Envirotek Çevre (Üretici: Valent).

Denemelerde kullanılan VectoLex WDG belirli bir gramajda teminedilmiştir.(Şekil3.18).Sudaçözüneng-
ranülformülasyondaolanpreparat Bacillus sphaericus 2362 Serotype H5a5b, ABTS-1743 içerir.Sivrisinek 
larvalarına karşı ruhsatlıdır ve preparat potens olarak mg’da650 ITU (L’de 0,299 milyar ITU) Bs içermek-
tedir. Preparatın önerilendozu 200 g/ha’dır. Uygulama sırt pülverizatörü ile yapılmaktadır. Etkisüresi-

7gündür.

Şekil 3.18. VectoLex WDG, Envirotek Çevre (Üretici: Valent).
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3.4. Denemelerin Kurulması

10cm (10m21ton), 40cm (10m24ton) ve 100cm (10m210ton / 1 m21 ton)’lik deneme ünitelerine su ek-
lenmiş ve bir iki gün sonra,etiketdozlarınagörehavuzlaraatılacakilaçmiktarıhesaplanıp,tartımve ölçüm-
leri yapıldıktan sonra ilaç uygulaması yapılmıştır (Şekil 3.19).Granül, tablet ve briket formülasyondaki 
preparatlar serpme yöntemi ileuygulanmıştır (Şekil 3.20). Sıvı formülasyondaki preparatlar ise su ileka-
rıştırıldıktansonrauygulamasıyapılmıştır (Şekil3.21).

Şekil 3.19. İlaçların dozlarının ayarlanması.
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Şekil 3.20. Granül, Tablet ve Briket formülasyondaki ilaçların havuzlara uygulanması.
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Şekil 3.21. Sıvı formülasyondaki ilaçların havuzlara uygulanması.

Her ilaç için denemeler 3 tekerrürlü yapılmış ve her tekerrürde en az 20-30 larva kullanılmıştır. Tüm de-

neme ünitelerinde ilaç uygulamalarının etkisini belirlemek için 60-90’ar larva kullanmıştır (Şekil 3.22).

Şekil 3.22. Deneme ünitelerine larvaların aktarılması.
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Denemelerde üçüncü dönem larvalar kullanılmış ve rutinde olduğu gibi tavuk ciğeri verilmiştir (Şekil 
3.23). Denemede kullanılan larvaların teşhisi için 10 kadar larva, içinde %96’lık alkolb ulunan eppendorf 

tüplere aktarılarak (Şekil 3.24) buzdolabında muhafaza edilmiş, sonra MOLEN’e gönderilmiştir.

Şekil 3.23.Deneme ünitelerine besin eklenmesi

Şekil 3.24. Teşhise gönderilen larvalar.

İlaçların etki sürelerinin belirlenmesi için her sayımdan sonra söz konusu deneme ünitelerine yeni ilaç 
uygulaması yapmadan aynı düzenek içine yeniden larvalar aktarılmış ve bir hafta sonra yeniden canlı-ö-
lü bireylerin sayılmasıyla haftalık bazda etki süreleri belirlenmiştir (Şekil 3.25). IGR’ların sayımları 7-9.

günde yapılmış, bakteri içerikli preparatların sayımı ise 2-3. günde yapılmıştır.
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Şekil 3.25. Canlı-ölü birey üzerinden sayımların yapılması.
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Deneme boyunca havuzlardaki su yüksekliği kontrol edilmiş ve iki haftada bir %10’luk azalma saptanan 

ünitelerde sular tamamlanmıştır (Şekil3.26).

Şekil 3.26. Havuzlardaki su yüksekliğinin kontrol edilmesi ve su takviyesi.

Etki süresinin belirlenebilmesi için her hafta yeni bireylerin aktarılması işlemine etkinin bariz bir 
şekildeazaldığı tespit edilene kadar devam etmiştir. Etkisi azalan ilaçların bulunduğu havuzlar boşaltılıp 
temizlendikten sonra yeni su eklenmiş ve yeniden ilaçu ygulaması yapılmıştır (Şekil 3.27).

Şekil 3.27. Deneme ünitelerinin boşaltılması ve yeni suyun eklenmesi.

İlk denemeler 14.05.2019 tarihinde Natular XRT, Natular G30, Natular T30, Sumilarv 0,5 G, Protoks 
Tablet, Pyrimet 20 SC ve Gradif 5 G ile kurulmuştur.

Natular XRT ve Natular T30’un etkinliği bir ay sonrası devam ettiğinden larva salım ve sayımlarına devam 
edilmiştir. Diğer preparatların etkinliği ilk ay içinde bittiğinden dolayı bu preparatların bulunduğu 
havuzlar temizlenip, suları eklendikten sonra 17.06.2019 tarihinde VectoLex WDG, VectoBac 12 AS, 
Delphin 20 SC ve Flubex Tablet ile ikinci denemeler kurulmuştur. İkinci ay sonunda da Natular XRT’nin 
etkinliği devam ettiğinden larva salım ve sayımlarına devam edilmiştir. İkinci denemede kullanılan 
ilaçların etkinliği de bir ay içinde bittiğinden dolayı bu ilaçların bulunduğu havuzlar temizlenip, suları 
eklendikten sonra 10.07.2019 tarihinde üçüncü denemeler kurulmuştur. Bu kez Natular G30, Sumilarv 
0,5 G, Protoks Tablet, Pyrimet 20 SC ve Aquatain AMF ve VectoBac 12 AS kullanılmıştır.
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Yukarıda belirtilen tarihlerde havuzlara her deneme öncesi araziden toplanan yumurtalardan elde 
edilen larvalar 3. dönemde salınmaya çalışılmıştır. Ancak çalışmalar süresince haftada bir araziye 
gidilmesi nedeniyle bazen dördüncü döneme gelmiş bireyler de tüm deneme ünitelerine salınmış 
ancak pyripoxifen içeren böcek gelişim düzenleyici preparatların biyolojik etkileri doğal olarak düşük 
tespit edilmiştir. Bu durum uygulama sırasındaki gecikmelerden kaynaklandığından, yanıltıcı olmaması 
için söz konusu popülasyonlara ait veriler proje sonuçlarına dahil edilmemiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, denemeye alınan preparatların arazi koşullarındahem farklı su yüksekliklerinde konsant-
rasyona bağlı olarak sivrisineklarvalarında etkinliklerindeki değişimleri belirlemek hem de preparatla-
rınetki sürelerini belirlemek amacıyla çeşitli denemeler yapılmıştır. Aynı zamanda, preparatların farklı 
yerlerden toplanan popülasyonlara etkisini de görmek amacıyla denemelerde farklı popülasyonlardan 

yararlanılmıştır.

4.1. Preparatların Biyolojik Etkisi ve Etki Süresi İle İlgili Bulgular

AquatinAMF’nin farklısuyüksekliklerindesivrisineklarvalarınaetkisi ve etki süresini belirlemeye yönelik 
denemelerin sonuçları Çizelge4.1.’deverilmiştir.

Çizelge4.1.10.07.2019tarihinderuhsatlıdozundauygulananAquatainAMF’ninfarklısu yüksekliklerinde 
sivrisineklarvalarına etkisi

LST 10.07.2019 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 17.07.2019 25.07.2019
Su Yüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki
10cm 60/60 100 60/60 100 98/100 98
40cm 60/60 100 59/60 98 20/100 20
100cm 57/60 95 60/60 100 15/100 15

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü bireys ayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Aquatin AMF uygulamasından hemen önce ve uygulamadan iki gün sonra salınan larvaların canlı-ölü 
sayımları 5-7 gün sonra değerlendirilmiş ve tüm su yüksekliklerinde etki %100’e eşit/yakın olmuştur. 
Uygulamadan on gün sonra yani 20.07.2019 tarihindeki larva salımından 5 gün sonra yapılan değerlen-
dirmede ise 10 cm su yüksekliğindeki etkinin devam ettiği (%98), ancak 40 ve 100 cm su yüksekliğinde 
etkinin bariz şekilde azaldığı (%15-20) görülmüştür. Sonuç olarak preparatın etiketinde beyan edilen 
etki süresi (20-24) su yüksekliğinin arttığı durumlarla örtüşmemiş ancak düşük su yüksekliğindeki etkisi 
pratikteki etki süresi ile uyumlu görülmüştür.



394

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Diflubenzuron aktif maddesini içeren Delphin 20 SC ve Flubex Tablet ile 17.06.2019 tarihinde yapılan 
uygulamanın etkinliğini belirlemek için aynı gün salınan larvaların ölü-canlı sayımları 25.06.2019 tari-
hinde gerçekleştirilmiş, aynı tarihte ikinci kez salınan larvaların ölü-canlı sayımları ise 03.07.2019 tari-
hinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tarihlerde elde edilen sonuçlar Delphin için Çizelge 4.2’de Flubex 
için Çizelge 4.3’de verilmiştir.

Çizelge 4.2. 17.06.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Delphin20 SC’nin farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 17.06.2019 25.06.2019
SayımTarihi 25.06.2019 03.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 4/75 5 9/60 15

40cm 2/75 3 11/60 18

100cm 0/75 0 1/60 2

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Çizelge 4.3. 17.06.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Flubex Tablet’in farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 17.06.2019 25.06.2019
SayımTarihi 25.06.2019 03.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 5/75 7 7/60 12

40cm 19/75 25 3/60 5

100cm 0/75 0 5/60 8

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Diflubenzuron aktif maddesini içeren sıvı formülasyondaki Delphin 20 SC ve efervesan tablet formülas-
yonundaki Flubex Tablet uygulamalarından hem hemen önce hem de uygulamadan bir hafta sonra sa-
lınan larvalara etkileri larva salımlarından bir hafta sonra ölü- canlı bireyler üzerinden değerlendirilmiş 
ve her iki preparat da tüm su yüksekliklerinde önerildiği dozlarda etkisiz bulunmuştur.

Spinosad aktif maddesi içeren Natular G30 ile uygulamalar 14.05.2019 tarihinde yapılmış, aynı gün ilk 
larva salımlarından sonra 20.05.2019 tarihinde hem ölü canlı sayımları hem de ikinci larva salımları 
yapılmıştır. 29.05 ve 03.06.2019 tarihlerinde yapılan larva salımlarından birer hafta sonra yapılan sayım 
sonuçları Çizelge 4.4’de verilmiştir. Natular G30 ile 10.07.2019 tarihinde kurulan ikinci denemelerin 
sonuçları ise Çizelge 4.5’de verilmiştir.
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Çizelge 4.4. 14.05.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan NatularG30’un farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinekl arvalarına etkisi

LST 14.05.2019 20.05.2019 29.05.2019 07.06.2019
  Sayım Tarihi 20.05.2019 29.05.2019 07.06.2019 12.06.2019

Su Yüksekliği ÖBS/TBS % Etki ÖBS/TBS % Etki ÖBS/TBS % Etki ÖBS/TBS % Etki

10 cm 12/90 13 75/75 100 75/75 100 9/60 15

40 cm 6/90 7 75/75 100 75/75 100 6/60 10

100 cm 3/90 3 75/75 100 75/75 100 5/60 8

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Çizelge 4.5. 10.07.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Natular G30’un farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 10.07.2019 17.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 25.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS % Etki ÖBS/TBS % Etki

10cm 7/60 12 160/160 100

40cm 2/60 3 144/160 90

        100cm 0/60 0 17/160 11

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Natular G30’un ile yapılan denemelerde havuzlara ilaç uygulamasından hemen sonra ilk larva salımları 
gerçekleştirilmiş ve her iki denemede de birer hafta sonra yapılan sayımlarda ilacın geç çözünmesinden 
dolayı etkiler çok düşük olmuştur (Çizelge 4.4 ve 4.5). Uygulamadan bir hafta sonra salınan larvalardaki 
ölüm oranları ise ilk denemede tüm su yüksekliklerinde %100 olmuş ancak ikinci denemede ise 100 cm 
su yüksekliğindeki biyolojik etki oldukça düşük tespit edilmiştir (Çizelge 4.5). Bu duruma farklı popü-
lasyonlardan elde edilen larvaların ilaca hassasiyetlerinin farklı olması neden olarak düşünülmektedir.

Natular G30’un etki süresinin tespit edilmesi amacıyla ilk denemede, ilaç uygulamasından 3 hafta sonra 
dördüncü kez larva salımı sonrası 12.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre ilacın 
etkinliği tüm su yüksekliklerinde çok düşük tespit edilmiştir (Çizelge 4.4). Söz konusu preparatın etike-
tinde kalıcılığının 50 gün olduğu bildirilmiş, fakat bu deneme sonuçlarına göre etkinin üç hafta içinde 
bittiği görülmüştür.

Natular T30 ile kurulan denemenin sonuçları ise Çizelge 4.6’da verilmiştir.



396

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi

Çizelge 4.6. 14.05.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Natular T30’un farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 20.05.2019 29.05.2019 18.06.2019 25.06.2019
SayımTarihi 29.05.2019 07.06.2019 26.06.2019 03.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 90/90 100 60/60 100 21/60 35 */60 *

40cm 72/90 80 60/60 100 17/60 28 */60 *

100cm 61/90 68 60/60 100 24/60 40 */60 *

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

*Ergin sayısı çok fazla olması nedeniyle sayım yapılamamıştır.

Natular T30 (spinosad) ile yapılan denemede havuzlara ilk ilaç uygulaması ve larva salımı 14.05.2019 
tarihinde yapılmıştır. Uygulamadan bir hafta sonraki sayımda larva ölümleri ilacın geç çözünmesinden 
dolayı aynı G30’daki gibi çok düşük olduğundan çizelgeye eklenmemiştir. Yavaş salınım özelliği bu ilacın 
ikinci haftada da özellikle yüksek su derinliklerinde etkinin beklenen düzeyden düşük (%68) kalmasına 
neden olmuştur. Ancak uygulamadan iki hafta sonra salınan larvalardaki ölüm oranları ise tüm su yük-
sekliklerinde %100 olmuştur (Çizelge 4.6).

 Natular T30’un etki süresinin tespit edilmesi amacıyla, ilaç uygulamasından 4 hafta sonra yapılan larva 
salımı sonrası gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre ilacın etkinliği tüm su yüksekliklerinde düşük tes-
pit edilmiştir (Çizelge 4.6). Söz konusu preparatın etiketinde kalıcılığının 36 gün olduğu bildirildiğinden 
bu çalışmada da ilacın etki süresinin etiket beyanı ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Spinosad aktif maddesini içeren Natular XRT ile kurulan denemenin sonuçları Çizelge 4.7’de verilmiştir.

Çizelge 4.7. 14.05.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan NatularXRT’nin farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 14.05.2019 20.05.2019 25.06.2019 10.07.2019
SayımTarihi 20.05.2019 29.05.2019 03.07.2019 17.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 51/75 67 90/90 100 60/60 100 60/60 100

40cm 17/75 23 24/90 27 60/60 100 3/60 5

100cm 23/75 31 34/90 38 60/60 100 1/60 2

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı
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Natular XRT ile yapılan denemelerde de havuzlara ilaç uygulaması 14.05.2019 tarihinde yapılmış ve 
aynı tarihte ilk larva salımı gerçekleştirilmiştir. Diğer yavaş salınımlı preparatlarda olduğu gibi ilacın geç 
çözünmesinden dolayı ilk bir hafta etki düşük kalmıştır (Çizelge 4.7). İkinci haftada ikinci larva salımı 
verilerine göre 10 cm de %100 etki gözlemlenirken, 40 cm ve 100 cm su yüksekliklerinde ölüm oranları

%50’nin altında görülmüştür. İlaç uygulamasından 10 gün sonrasından itibaren iki ay boyunca tüm su 
yüksekliklerinde %100 oranında ölüm tespit edilmiş bu nedenle Çizelge 4.7’de bu oranlar tekrar edilme-
miştir. XRT uygulamasından 8 hafta sonra salınan larvalarda ölüm oranı sadece 10 cm su yüksekliğinde 
%100 olarak devam etmiş ancak 40 ve 100 cm yükseklikte ilaç etkisinin tamamen bittiği tespit edilmiştir. 
XRT etiketinde kalıcılığının 161 gün olduğu bildirilmesine arazi koşullarında yapılan bu deneme sonu-
cunda etkinin su derinliğine de bağlı olarak iki ayda bittiği dikkat çekmektedir.

 Pyriproxifen aktif maddesini içeren Protoks Tablet ile kurulan denemelerin sonuçları Çizelge 4.8 ve 
4.9’da verilmiştir.

Çizelge 4.8. 14.05.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Protoks Tablet’in farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 20.05.2019 29.05.2019 03.06.2019
SayımTarihi 29.05.2019 07.06.2019 12.06.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 74/90 82 90/90 100 5/60 8

40cm 72/90 80 90/90 100 4/60 7

100cm 43/90 48 4/90 4 4/60 7

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Çizelge 4.9. 10.07.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Protoks Tablet’in farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 10.07.2019 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 17.07.2019 29.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 48/60 80 56/60 93 130/160 81

40cm 42/60 70 48/60 80 127/160 79

100cm 30/60 50 34/60 57 8/160 5

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı
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Protoks Tablet’in farklı su yüksekliklerindeki etkisinin belirlenmesi için yapılan denemeler de havuzlara 
ilaç uygulaması 14.05.2019 ve 10.07.2019 tarihinde yapılmıştır. Uygulamadan bir hafta sonra yapılan 
larva salımınım sayım sonuçlarında Çizelge 4.8 ve 4.9’da görüldüğü gibi 10 cm ve 40 cm su yükseklikle-
rinde etkinin %70’den fazla çıktığı gözlemlenirken 100 cm su yüksekliğinde ilacın düşük etkili (%50) kal-
dığı görülmektedir. Uygulamadan 15 gün sonra salımı yapılan larvalarda 10 cm ve 40 cm su yüksekliğin-
de %100 ölüm gözlenmiştir. Etkinin ilk ve ikinci hafta farklı çıkmasında salınan larvaların ilkinde Culex, 
ikincisinde ise Culiseta olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim bir önceki yıl laboratuvar 
çalışmalarında da bu durum tespit edilmiştir. Diğer yandan, su yüksekliği arttıkça etkinin azaldığı bir kez 
daha görülmüştür. Uygulamadan üç hafta sonra yapılan larva salımı sayımlarında ise ilacın etkinliğinin 
bittiği gözlemlenmiştir. Preparatın etiketinde etki süresinin 35 gün olduğu bildirilmiş, fakat yapılan de-
nemeler sonucunda etkinin daha kısa sürede bittiği görülmüştür.

Pyriproxifen aktif maddesini içeren Pyrimet 20 SC ile kurulan denemelerin sonuçları Çizelge 4.10 ve 
4.11’de verilmiştir.

Çizelge 4. 10. 14.05.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Pyrimet 20 SC’nin farklı su 
yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

LST 20.05.2019 29.05.2019 03.06.2019
SayımTarihi 29.05.2019 07.06.2019 12.06.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 80/90 89 75/75 93 18/60 30

40cm 75/90 83 10/75 13 14/60 23

100cm 76/90 84 2/75 3 1/60 2

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Çizelge 4. 11. 10.07.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Pyrimet 20 SC’nin farklı su 
yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

LST 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 29.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 144/160 90 13/60 22

40cm 122/160 76 9/60 15

100cm 86/160 54 3/60 5

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı
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Pyrimet 20 SC’nin farklı su yüksekliklerindeki etkisinin belirlenmesi için yapılan denemeler de havuzlara 
ilaç uygulaması 14.05.2019 ve 10.07.2019 tarihinde yapılmıştır. Uygulamadan bir hafta sonra yapılan 
larva salımınım sayım sonuçlarında Çizelge 4.10’da görüleceği gibi tüm su yüksekliklerinde yüzde etki 
80’den fazla çıkmıştır. Ancak su yüksekliği arttıkça etkinin düştüğü de dikkat çekmektedir. Uygulamadan 
15 gün sonra salımı yapılan larvalarda sadece 10 cm su yüksekliğinde %93 ölüm gözlenmiş, diğer su 
yüksekliklerinde etki çok düşük kalmıştır.

Preparatın etiketinde kalıcılığının 20 gün olduğu bildirilmiş ve yapılan denemelerde de benzer sonuca 
ulaşılmıştır.

Pyriproxifen aktif maddesini içeren bir diğer larvisit olan Sumilarv 0,5 G ile kurulan denemelerin sonuç-
ları Çizelge 4.12 ve 4.13.’de verilmiştir.

Çizelge4.12.14.05.2019tarihinderuhsatlıdozundauygulananSumilarv0,5G’ninfarklısu yüksekliklerinde-
sivrisineklarvalarınaetkisi

LST 20.05.2019 29.05.2019 03.06.2019
SayımTarihi 29.05.2019 07.06.2019 12.06.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm */75 * 65/75 87 6/60 10

40cm */75 * 30/75 40 4/60 6

100cm */75 * 7/75 10 2/60 3

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı
*Sayım ve değerlendirme yapılamamıştır.

Çizelge 4. 13. 10.07.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan Sumilar v 0,5 G’nin farklı su yüksekliklerinde 
sivrisinek larvalarına etkisi

LST 10.07.2019 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 17.07.2019 29.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 48/60 80 49/60 82 */160 *

40cm 33/60 56 36/60 60 */160 *

100cm 18/60 30 21/60 35 */160 *

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

* Deneme ünitesindeki olumsuzluktan dolayı sayım ve değerlendirme yapılamamıştır.
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Sumilarv 0,5 G’nin farklı su yüksekliklerindeki etkisinin belirlenmesi için yapılan denemeler de havuzla-
ra ilaç uygulaması hem 14.05.2019 hem de 10.07.2019 tarihinde yapılmıştır. Çizelge 4.13’de görüldüğü 
gibi preparat yavaş salınımlı formülasyonda olduğundan ilk hafta salımı yapılan larvalarda 10 cm, 40 cm 
ve 100 cm su yüksekliklerinde sırasıyla

%80, %56 ve %30 etki görülmüştür. Uygulamadan 11 gün sonra yapılan larva salım sonuçlarında 10 cm 
su yüksekliğinde etki devam ederken diğer su yüksekliklerinde etkinin çok düştüğü görülmüştür. Etiket 
de beyan edilen etki süresine göre preparatın etkisi oldukça erken bitmiştir.

Bakteri içerikli (Bti) VectoBac 12 AS ile kurulan denemelerin sonuçları Çizelge 4.14 ve 4.15’de verilmiştir.

Çizelge 4. 14. 17.06.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan VectoBac 12AS’nin farklı su 
yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

LST 10.07.2019 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 17.07.2019 27.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 60/60 100 60/60 100 12/160 8

40cm 60/60 100 51/60 85 8/160 5

100cm 60/60 100 6/60 10 2/160 1

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

Çizelge 4. 15. 10.07.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan VectoBac 12AS’nin farklı su 
yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

LST 10.07.2019 12.07.2019 20.07.2019
SayımTarihi 17.07.2019 17.07.2019 27.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 60/60 100 60/60 100 12/160 8

40cm 60/60 100 51/60 85 8/160 5

100cm 60/60 100 6/60 10 2/160 1

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

VectoBac 12 AS’nin farklı su yüksekliklerindeki etkisinin belirlenmesi için yapılan denemeler de havuz-
lara ilaç uygulaması 17.06.2019 ve 10.07.2019 tarihinde yapılmıştır. Birinci larva salımının sayım so-
nuçlarında Çizelge 15’de görüldüğü gibi 10 cm ve 40 cm su yüksekliklerinde %100 ölüm görülmüştür. 
Uygulamadan dokuz gün sonra yapılan larva salımı sayımlarında ise ilacın etkinliğinin tüm su yüksek-
liklerinde bittiği gözlemlenmiştir. Preparatın etiketinde kalıcılığının 10 gün olduğu bildirilmiş, yapılan 
denemelerde de benzer sonuca ulaşılmıştır.

VectoLex WDG ile kurulan denemenin sonucu Çizelge 4.16’da verilmiştir.
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Çizelge 4.16. 17.06.2019 tarihinde ruhsatlı dozunda uygulanan VectoLex WDG’nin farklı su 
yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

LST 18.06.2019 25.06.2019

SayımTarihi 26.06.2019 03.07.2019

SuYüksekliği ÖBS/TBS %Etki ÖBS/TBS %Etki

10cm 75/75 100 58/75 77

40cm 75/75 100 56/75 76

100cm 71/75 84 4/75 5

LST: Larva salım tarihi; ÖBS: Ölü birey sayısı; TBS: Toplam birey sayısı

VectoLexWDG(Bs)ileyapılandenemedehavuzlarailaçuygulaması17.06.2019tarihindeyapılmıştır.Birin-
cilarvasalımınımsayım sonuçlarında Çizelge 4.16’da görüldüğü gibi 10 cm ve 40 cm suyüksekliklerin-
de%100ölümgözlenirken,100cmsuyüksekliğindeise

%84ölümgözlemlenmiştir.Uygulamadandokuzgünsonrayapılanlarva salımı sayımlarında ise ilacın etkin-
liğinin %80’in altına düştüğügözlemlenmiştir.Preparatınetiketindekalıcılığının7günolduğubildirilmiş,ya-
pılan denemelerdedebenzersonucaulaşılmıştır.

4.2. Preparatların Farklı Su Yüksekliklerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ülkemizde sivrisinek larva mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünler, üreme alanlarındaki su yüksekliği 
dikkate alınmadan yüzey alana (kg veya lt / ha veya 10 m2) göre uygulanmaktadır. Yüzey alana göre 
ruhsatlı dozlar araziye uygulandığında, birim alana düşen ilaç miktarı farklı su yüksekliklerinde ilaç 
konsantrasyonu değişeceği için larvisitlerin etkinliği ve etki süresi değişmektedir.

Denemeye alınan 12 preparattan diflubenzuron aktif maddesi içeren Delphin 20 SC, Flubex Tablet ve 
Gradif 5 G ruhsatlı oldukları dozlarında Çizelge 4.2 ve 4.3’de de görüldüğü gibi tüm su yüksekliklerinde 
etkisizdir.

Yöreden alınan larva örnekleri MOLEN laboratuvarında direnç açısından moleküler yöntemlerle 
değerlendirilmiş ve bazı popülasyonlarda diflubenzurona direnç tespit edilmiştir (Güz et al. 2019).

Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi Aqutain AMF larva ve pupaların yüzeyde askıda kalmalarını engelleyerek 
fiziksel etki gösterdiğinden bu preparatta su yüksekliğinin değişkenliği önemsizdir.

Çizelge 4.5, 4.8, 4.15 ve 4.16’de görüldüğü gibi Natular G30, Protoks Tablet, VectoBac 12 AS ve VectoLex 
WDG ile yapılan denemelerde Çizelge 4.17’den de görüleceği gibi 10 ve 40 cm su yüksekliklerinde 
%80-100 arasında ölüm gözlemlenmiş, 100 cm su yüksekliğinde etkinin azaldığı ya da etkisiz olduğu 
görülmüştür.
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Çizelge 4.17. Natular G30, Protoks Tablet, VectoBac 12 AS ve VectoLex WDG’nin ruhsatlı dozlarının 
farklı su yüksekliklerinde sivrisinek larvalarına etkisi

PreparatınAdı SuYüksekliği %Etki

10cm 100

NatularG30 40cm 90

100cm 11

10cm 100

ProtoksTablet 40cm 100

100cm 4

10cm 100

VectoBac12AS 40cm 85

100cm 10

10cm 100

VectoLexWDG 40cm 100

100cm 84

Çizelge 4.10 ve 4.12’de görüldüğü gibi, Pyrimet 20 SC ve Sumilarv 0,5 G ile yapılan denemelerde 10 
cm su yüksekliğinde preparatların %85-100 arasında etkili olduğu, 40 ve100 cm su yüksekliğinde ise 
etkisizdir. Çizelge 4.18’de görüleceği gibi etki su yüksekliğine bağlı olarak dikkat çekici bir oranda 
azaldığı görülmektedir.

Çizelge 4.18. Pyrimet 20 SC ve Sumilarv 0,5 G’nin ruhsatlı dozlarının farklı su yüksekliklerinde sivrisinek larvala-
rınaetkisi

PreparatınAdı SuYüksekliği %Etki

10cm 93

Pyrimet20SC 40cm 13

100cm 3

10cm 87

Sumilarv0,5G 40cm 40

100cm 10

Çizelge 4.6 ve 4.7’de görüldü gibi Natular T30 ve Natular XRT ile yapılan denemeler sonucunda bu 
preparatların 40 ve 100 cm su yüksekliklerinde etkilerinin geç görüldüğü gözlemlenmiştir. 14.05.2019 
tarihinde ilaç uygulaması yapılmış ve 20.05.2019’de yapılan ikinci larva salımlarından elde edilen 
verilere Çizelge 4.19’da verilmiştir. Elde edilen verilerdende görüleceği su yüksekliğine bağlı olarak 
yüzde etki oranları verilmiştir.
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Çizelge 4.19. Natular T30 ve Natular XRT’nin ruhsatlı dozlarının farklı su yüksekliklerinde sivrisinek 
larvalarına etkisi

PreparatınAdı SuYüksekliği %Etki

10cm 100

NatularT30 40cm 80

100cm 68

10cm 100

NatularXRT 40cm 27

100cm 38

Çizelge 4.7.’de görüldüğü gibi 10 cm su yüksekliğinde %100 etki devam ederken, 40 ve 100 cm su 
yüksekliklerinde iki ay sonra etkinin bittiği görülmüştür.

Elde edilen veriler ışığından su yüksekliğinin artması ile biyolojik etkide azalma ve preparatların etki 
sürelerinde bariz birazalma görülmektedir. Bu nedenle preparatlar uygulanırken ilaç konsantrasyonu 
değiştiğinden dolayı uygulamada su yüksekliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

 
4.3. Aynı Aktif Maddeye Sahip Farklı Formülasyonlu Preparatların Değerlendirilmesi

Aynı aktif maddeye sahip preparatların içerdikleri aktif madde miktarına göre kıyaslanabilmesi için 
preparatların önerilen dozu ve içerdikleri aktif madde miktarına göre gerekli hesaplamalar yapılmış ve 
hektara/10 m2’ye uygulanması önerilen aktif madde miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki Çizelge 4. 20 ve 
21’de preparatlar aktif maddeye göre gruplandırılarak biyolojik etkileri ile ilgili veriler verilmiştir.

Pyriproxifen aktif maddesini içeren farklı formülasyondaki Protoks Tablet, Pyrimet 20 SC ve Sumilar 0,5 
G ile ilgili veriler Çizelge 4.20’de verilmiştir.

Çizelge 4.20. Pyriproxifen aktif maddesini içeren farklı formülasyondaki Protoks Tablet, Pyrimet 20 SC 
ve Sumilarv 0,5 G’nin sivrisinek larvalarına etkileri

PreparatınAdı SuYüksekliği %Etki

10cm 100

ProtoksTablet 40cm 100

100cm 4

10cm 100

Pyrimet20SC 40cm 13

100cm 3

10cm 87

Sumilarv0,5G 40cm 40

100cm 10
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Protoks Tablet ve Sumilarv 0,5 G preparatları %0,5 pyriproxifen içerirken, Pyrimet 20 SC preparatı %20 
pyriproxifen içermektedir. Preparatlardaki aktif madde miktarı her ne kadar farklı olsa da, preparatların 
etiket dozları ve aktif madde miktarlarına göre hesaplamalar yapılmış ve üç preparatın da hektara öne-
rilen aktif madde miktarının 10 g/L olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu veri ile deneme sonuçları kıyas-
landığında etkinin benzer çıkması beklenirken Çizelge 4.20’de de görüldüğü gibi 10 cm su yüksekliğinde 
Protoks Tablet ve Pyrimet 20 SC preparatları sivrisinek larvalarında %100 etki gösterirken Sumilarv 0,5 
G preparatı ise %87 etki göstermiştir. Su yüksekliği değiştiğinde etkinin de değiştiği görülmektedir. Bu 
etki değişikliğinin nedenin preparatların formülasyonun farklı olmasından dolayı kaynaklandığı düşü-
nülmektedir. Tablet ve sıvı formülasyonların bu aktifin granül formülasyonuna göre daha başarılı oldu-
ğu görülmüştür. Ayrıca granül formülasyonda aktif madde oranı yüksek olduğundan düşük miktardaki 
preparatın pratikte uygulama zorluğu dikkat çekmiştir.

Spinosad aktif maddesini içeren farklı formülasyondaki Natular G30, Natular T30 ve Natular XRT prepa-
ratları ile ilgili veriler Çizelge 4.21’de verilmiştir.

Çizelge 4.21. Spinosad aktif maddesini içeren farklı formülasyondaki Natular G30, Natular T30 ve Natu-
lar XRT’nin sivrisinek larvalarına etkileri

PreparatınAdı SuYüksekliği %Etki

10cm 100

NatularG30 40cm 90

100cm 11

10cm 100

NatularT30 40cm 80

100cm 68

10cm 100

NatularXRT 40cm 27

100cm 38

Natular G30, Natular T30 ve Natular XRT preparatları sırasıyla %2,77; %8,33 ve %6,25 spinosad içer-
mektedir. Preparatların etiket dozları ve aktif madde miktarlarına göre 10 m2’ye önerilen aktif madde 
miktarları sırasıyla 0,115; 0,499 ve 2,5 gram olduğu bulunmuştur. Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi tüm 
preparatların uygulamadan bir hafta sonra salımı yapılan larvalara etkisi 10 cm su yüksekliğinde %100 
etkili iken, granül ve tablet formülasyonlu Natular G30 ve T30’un 40 cm su yüksekliğinde % 80-90 etkili 
olduğu görülmüştür. Nitekim biriket formülasyonunda olan Natular XRT’nin ise 40 cm su yüksekliğinde 
etkisiz olduğu bununda formülasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Etki süresi bakımında prepa-
ratlar değerlendirildiğinde ise Natular G30’un iki, T30’un ise 3 hafta etkili olduğu görülmüştür. Biriket 
formülasyonda olan Natular XRT’nin ise 10 cm su yüksekliğinde ikinci ayda da etkili olduğu görülmüştür. 
Bu preparatının diğer spinosad
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içeren preparatlara göre etki süresinin uzun olmasının nedenin formülasyon tipi ve preparatın 10 m2’ye 
önerilen aktif madde miktarının Natular T30 preparatına göre yaklaşık 5, Natular G30 preparatına göre 
ise yaklaşık 20 kat fazla olduğundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

4.4. Preparatların Etki Sürelerinin Değerlendirilmesi

Preparatların etikette beyan edilen etki süreleri arazi koşullarında farklılık gösterebilmektedir. Preparat-
ların etki süreleri ile ilgili etiket bilgileri ile elde edilen sonuçlara Çizelge 4.22’de verilmiştir.

Çizelge 4.22. Preparatların 10 cm su yüksekliğindeki etki süreleri

PreparatınAdı

Deneme
Başlangıç

Deneme
Bitiş

EtkiSüresi
(Deneme)

EtkiSüresi
(Etiket)

%Etki Gün

AqutainAMF 100 98 15 20-24

NatularG30 100 15 20 50

NatularT30 100 35 35 36

NatularXRT 100 100 54 161

ProtoksTablet 78 8 20 35

Pyrimet20SC 89 30 20 20

Sumilarv0,5G 80 10 20 90

VectoBac12 AS 100 20 7 10

VectoLexWDG 100 77 7 7

Deneme düzeneklerinin toplanması zorunluluğundan dolayı Natular XRT’nin denemelerinde devam 
edilememiş ve pratikteki etki süresi tam olarak belirlenememiştir.

Natular T30, Pyrimet 20 SC, VectoBac 12 AS ve VectoLex WDG preparatlarının etiketlerinde beyan edi-
len etki süreleri ile yapılan denemelerden elde edilen veriler birbiri ile uyuşmaktadır.

Aquatain AMF, Natular G30, Protoks Tablet preparatlarının etkileri ise etikette beyan edilen süreden 
biraz daha erken bitmiştir. Ancak Sumilarv 0,5 G’nin etki süresi etikette beyan edilen süreden oldukça 
kısa olarak tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Bilindiği gibi sivrisinek larva mücadelesinde kullanılan ilaçlar, üreme alanlarındaki su yüksekliği dikkate 
alınmadan yüzey alana (kg veya lt / ha veya 10 m2) göre uygulanmaktadır. Yüzey alana göre ruhsatlı 
dozlar araziye uygulandığında, birim alana düşen ilaç miktarı farklı su yüksekliklerinde ilaç konsantras-
yonu değişeceği için larvisitlerin etkinliği de değişebilecektir. Preparatların etki ve etki sürelerinin belir-
lenmesi için yapılan çalışmalar genelde çok küçük düzeneklerde laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Bu 
çalışma ile ülkemizde ilk kez arazi koşullarını simule edebilecek ölçekte büyük parselli denemeler plan-
lanmış ve çalışma sonucunda, sadece alana yönelik ruhsatlı doz önerilerinin pratikte hacim de dikkate 
alınarak arazi koşullarında etkili olup olamayacakları ilk kez ortaya konulmuştur.

Çalışmada, Muğla Büyükşehir Belediyesinin sivrisinek mücadelesi için satın aldığı larvisitler pratikte sık-
ça karşılaşılan farklı su yüksekliklerinde (10 cm, 40 cm ve 100 cm) önerilen ruhsatlı dozlarında deneme-
ler için özel olarak üretilen ve 10 m2 alana sahip havuzlarda denenmiştir. Çalışmada ayrıca ilaçların etki 
sürelerinin belirlenmesi için de söz konusu deneme ünitelerine bir hafta arayla yeniden larva aktarılarak 
biyolojik etkinlik takiplerine devam edilerek preparatların etki süreleri belirlenmiştir.

Diflubenzuron aktif maddesini içeren Delphin 20 SC, Flubex Tablet ve Gradif 5 G ile yapılan denemeler-
de sivrisinek larvalarında bu preparatların etkisiz olduğu görülmüştür. Bölgede söz konusu aktif mad-
deye dirençli popülasyonların oluştuğu görülmektedir. Fakat diflubenzuron aktif maddesinin sivrisinek 
larvalarına önerilerinin iptali nedeniyle bu sorunun daha fazla irdelenmesine gerek kalmamıştır.

Denemelerden elde edilen veriler ışığında su yüksekliğinin artması ile etkide azalma görülmüştür. Bu 
da uygulamada alanın büyüklüğüne dikkat edildiği kadar su yüksekliğine de dikkat edilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Natular G30, Pyrimet 20 SC, Sumilarv 0,5 G ve VectoBac 12 AS’nin 100 cm su yüksekli-
ğinde etkisiz olduğu, Natular

 T30 ve Protoks Tablet’in ise bu su yüksekliğinde etkilerinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca, Natular 
XRT’nin 10 cm su yüksekliğinde etkilerinin etikette beyan edilen sürece devam ettiği, ancak 40 ve 100 
cm su yüksekliğinde etkisini daha kısa sürede bittiği görülmüştür.

Natular G30, Natular T30, Natular XRT ve Sumilarv 0,5 G’nin formülasyonları yavaş salınımlı olduğun-
dan geç çözünmelerinden kaynaklı özellikle de su derinliğinin fazla olduğu yerlerde üçüncü ve dördüncü 
dönem larvalara başlangıçta etkilerinin çok düşük çıktığı görülmüştür. Bu nedenden dolayı bu preparat 
sadece sivrisinek larvalarının birinci veya ikinci dönemde oldukları zaman uygulanmalıdırlar.

Preparatların etki süreleri genelde laboravuvarda belirlendiğinden preparatların pratikte etkileri-
nin daha erken bitteceği dikkate alınmalıdır. Natular T30, Pyrimet 20 SC, VectoBac 12 AS ve VectoLex 
WDG’nin etiketlerinde beyan edilen etki sürelerinde etkili oldukları, Natular G30, Protoks Tablet ve Su-
milarv 0,5 G’nin ise etikette beyan edilen süreden daha erken sürede etkilerinin yitirdikleri görülmüştür.

Yapılan çalışmalar sonucunda su yüksekliğinin hem ilacın etkisinde hem de etki süresinde önemli oldu-
ğu saptanmıştır. Bu nedenle uygulamalar yapılırken su yüksekliğine dikkat edilmesi gerektiği, 10-30 cm 
su yüksekliğinde önerilen dozların yeterli olduğu ancak suyun daha yüksek olduğu durumlarda dozun 
arttırılması gerektiği önerilmektedir.

Direnç yönetimi açısından ardışık uygulamalarda farklı etki mekanizmasına sahip larvisitler rotasyonlu 
olarak kullanılmalı, özellikle ÖÇK alanlarda alternatif yöntem ve biyosidal ürünler kullanılmalıdır.
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