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ÖNSÖZ
Mayıs 2015’te, 58. Dünya Sağlık Asamblesi, Temmuz 2007’de yürürlüğe giren yeni 
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST)’nü kabul etti. UST’nin gerekli unsurlarından bir 
tanesi de giriş noktalarında vektör sürveyansı ve kontrolüne yönelik kapasite 
geliştirilmesidir. Bu maksatla, Taraf Ülkelere, vektör sürveyans ve kontrolü için 
çekirdek kapasite gerekliliklerini (Madde 13) geliştirmeleri gereken havalimanları ve 
limanları belirlemek (Madde 21) için beş yıl süre verilmiştir.

Bu el kitabının amacı, Taraf Ülkelere, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında 
belirtilen şekilde (Madde 3 ve 9), uluslararası sınırlar ve giriş noktalarında (limanlar, 
havalimanları, kara geçişleri vb) sağlık standartlarının sürdürülmesinin uygulama 
boyutlarına ilişkin rehberlik sağlamaktır.   

Bu teknik rehberin, giriş noktalarında hastalık vektörlerinin sistematik takibi ve 
entegre vektör kontrolüne yönelik kapsamlı bir program geliştirme konusunda 
teknik tavsiyelerde bulunarak Taraf Ülkelerin o yükümlülüklere uymasını 
desteklemesi amaçlanmıştır. Bunlar, giriş noktalarındaki prosedürleri standart hale 
getirmeyi, giriş noktası ve çevresindeki 400 metreye kadar olan alanda sürveyans ve 
vektör kontrolü için gerekli altyapı dahil olmak üzere yeterli izleme ve yanıt 
kapasitesini geliştirmeyi kapsamaktadır. 

Ayrıca, bu elkitabının giriş noktaları ve taşıtlarda UST 2005’i uygulamaktan sorumlu 
liman sağlık görevlileri, düzenleyiciler, liman operatörleri ve diğer yetkili otoriteler 
tarafından referans materyal olarak kullanılması amaçlanmıştır. Başka bir rolü de, 
UST (2005) çerçevesi içerisinde vektör sürveyansının hazırlanması ve uygulanması 
ile halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasına yönelik yönetim planının 
geliştirilmesinde yardımcı olmaktır.  

Bu dokümanın gelecekteki baskılarını güçlendirmek açısından öneriler ve yorumlar 
memnuniyetle karşılanacaktır. 
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KISALTMALAR VE TERİMLER
Bti: Bacillus thuringiensis israelensis (Bakteri)

DDT: Dikloro-difenil-trikloroethan

DHF: Dang Hemorajik Ateşi

DNA: Deoksiribonükleik asit

dNTPler: deoksinükleotit trifosfatlar

DPX: Distrene (polistiren)-Plastikleştirici-Ksilen (yükseltilmiş)

EC: Emülsiyon Konsantre

HRP-2: Histidin-Zengini Protein-2

UST: Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Instar: Sivrisinek larvasının bir gelişim aşaması

IRS: Kapalı Alan Rezidüel İlaçlama

EVY: Entegre Vektör Yönetimi

JSB: Jaswant-Singh-Bhattacharya (boyama)

LDH: Laktik Dehidrogenaz (enzim)

LLIN: Uzun Ömürlü İnsektisitli Cibinlik 

MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Ooteka: Küçük kahverengi yumurta kitlesi (hamamböceklerinin)

OP: Organofosfat

PCR: Polimeraz Zincir Reaksiyonu

PoE: Giriş Noktaları

KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman

ppm: milyonda bir

TBE: Tris/Borik Asit/EDTA (Tampon)

UV: Ultraviyole (Morötesi)

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
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ÖZET
Mayıs 2005’te, 58. Dünya Sağlık Asamblesi, Temmuz 2007’de yürürlüğe giren yeni 
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST)’nü kabul etmiştir. Güncellenmiş tüzük, beş yıl 
içinde tüm Taraf Ülkelerin, çekirdek kapasiteleri ve çekirdek kapasite gereklilikleri 
geliştirecek olan havalimanları ve limanları belirlemeye yönelik altyapıyı oluşturması 
gerektiğini (Madde 13, 17, 20 ve Ek 1) ve ayrıca halk sağlığı sebepleriyle gereken 
yerlerde kara geçişleri de belirleyebileceklerini (Madde 21) ifade etmektedir. 
UST’de vurgulanan alanlardan birisi, giriş noktalarında ve çevrelerindeki en az 400 
metreye kadar olan alanda vektör sürveyans ve kontrolü için kapasite 
geliştirilmesidir. Bunun sebebi, gemiler, uçaklar ve taşıtlar ile vektörler ve vektör 
kaynaklı hastalıkların bir ülkeden diğerine yayılma tehlikesinin daimi olmasıdır. 
1950’lerden bu yana literatürde, havalimanları ve limanlar ile çevrelerinde sayısız 
vektör girişi ve hastalık yayılımı örneği mevcuttur.  Sıtma endemik bölgelerden 
gelen enfekte Anofel vektörler aracılığıyla Avrupa’da meydana gelen “Havalimanı 
sıtması” ve ABD ile Avrupa’da Aedes albopictus’un geniş dağılımı bu örneklerden 
iki tanesidir. 

Dikkat gerektiren tüm vektörler arasından en önemli olanları sivrisinekler, 
kemirgenler, pireler, tatarcıklar, karasinekler ve hamamböcekleridir. Bu vektörler, bu 
el kitabında özellikle ele alınmış ve vektör sürveyansının farklı yöntemlerinden 
bahsedilmiştir. Vektör sürveyansının ele alınan önemli noktaları arasında giriş 
noktalarındaki ilgili otoritelerin görev ve sorumlulukları, vektör kaynaklı hastalık 
tehlikesinin anlaşılması, giriş noktalarında vektör sürveyansının oluşturulması, 
kanıta dayalı vektör kontrol stratejilerinin organize edilmesi ve gerekirse vektör 
kaynaklı hastalık yayılımının engellenmesine yönelik acil durum tedbirlerinin 
uygulanması yer almaktadır. Çeşitli fiziksel, biyolojik, mekanik ve çevresel vektör 
kontrol yöntemleri bilinmektedir ve bunların çoğu metin ve eklerde fotoğraflar 
yardımı ile gösterilmiştir. Sürveyans programlarında gerekli olan materyaller ve 
uçakların dezensektizasyonu için önerilen farklı teknikler listelenmiştir. 

Son olarak, giriş noktalarında gözlenen potansiyel sivrisinek üreme alanlarına 
örnekler; müdahaleye ilişkin fiziksel/minör mühendislik yöntemleri; taşıtlar, 
konteynırlar, kargo, posta paketleri ve yolcu eşyaları için sürveyans yöntemleri; saha 
laboratuvarının gereklilikleri; numunelerin muhafazası ve sevk laboratuvarına 
ulaştırılması; patojen tespit yöntemleri; vektör sürveyans ve kontrolü için yerinde 
kayıt formları; vektör sürveyansına yönelik istatistiki tablolar ve limanlarda yer alan 
kuruluşlarca kullanılan fiziksel vektör kontrol yöntemlerini de kapsayan duruma 
özgü entegre vektör yönetimine ilişkin rehberlik sağlaması açısından ekler de dahil 
edilmiştir.
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1.1 Giriş

Vektör kaynaklı hastalıklar (sıtma, dang, chikungunya, Zika virüsü, sarıhumma gibi) 
100’den fazla ülkede rapor edilmektedir ve dünya nüfusunun % 60 kadarını enfeksiyon 
riskine açık hale getirmektedir; her yıl 500 milyondan fazla vaka rapor edilmektedir (DSÖ 
2014). Uluslararası seyahat ve taşımacılık, vektör kaynaklı hastalıkların tüm dünyada hızla 
yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır – bunun sebebi sınırların daha geçirgen hale 
gelmesi, seyahat ve taşımacılığın hızı ve boyutunun artması ve bunlarla birlikte vektör 
kaynaklı hastalıklarla bağlantılı rezervuar ve patojenlerin yayılım potansiyelinin de artıyor 
olmasıdır. 

Son iki yüzyılda deniz taşımacılığı endüstrisinin küresel gelişimi ve liman şehirlerinin 
büyümesi, Amerika kıtası ve Avrupa Bölgesindeki ülkelerde Aedes aegypti ve Aedes 
albopictus’un küresel olarak yayılmasına sebep olmuştur. Bu da birçok hastalığın 
yayılmasıyla sonuçlanmıştır: Amerika kıtasında sarıhumma, tropikal ülkelerde dang ve 
ağır dang (özellikle Güney-Doğu Asya ve Pasifik’te), ve daha yakın zamanda, Amerika 
kıtası ve Batı Pasifik Bölgelerinde Zika Virüsü. Dakar, Senegal’de ortaya çıktığına inanılan 

1Anopheles gambiae türleri kompleksinin  bir üyesi 1930’larda Natal, Brezilya’ya istila 
etmiştir. Başlangıçta hızlı bir gemi aracılığıyla gelen türler, araba, tren ve botlar ile daha 
fazla yayılmaktadır. Bu durum, oldukça etkili olan bir hastalık vektörünün bir kıtadan 
diğerine istila edişine klasik bir örnektir. Paris yeşili larvisid ile bu vektörü kuzeydoğu 
Brezilya’dan yok etmek için, Brezilya Hükümeti, Rockefeller Vakfı’nın da yardımı ile 
birlikte, yaklaşık 18 ay son derece disiplinli bir kampanya yürütmüştür (Parmakelis, vd. 
2008). Sivrisineklerin istilacı vektör türlerinin belgelenmiş diğer örnekleri arasında 
1990’larda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Culex pipiens kompleksi, 19. 
Yüzyılda tropikal Asya, Hindistan, Haiti ve Brezilya’daki Culex quinquefasciatus, 
1990’larda Amazon Peru’daki Anopheles darlingi, 16 – 20. yüzyıllar arasında Amerika 
kıtası bölgesinde sarıhumma ile bağlantılı Aedes aegypti ve 2005 – 2008 arasında 
İtalya’da chikungunya ile bağlantılı Aedes albopictus yer almaktadır. (Lounibos-Philip 
2010)     

1.2 Uluslararası Sağlık Tüzüğü: Başlangıçtan Bugüne

Küreselleşme ve sanayileşme, sanayi ve ticareti geliştirmiş ve genişletmiştir, bu durumun 
sonucunda dünya savaşı sonrasında artan hava trafiği ivme kazanmıştır. Bağlantılardaki 
hızlı küresel büyüme, vektörlerin ve “havalimanı sıtması” gibi olguların yayılmasına 
sebep olmuştur. Vektörler ve vektör kaynaklı hastalıkların, limanlar, havalimanları, ülkeler 
arasındaki kara geçişleri gibi giriş noktaları aracılığıyla küresel olarak yayılması 
tehlikesine müdahale etmek için DSÖ, 1969’da Üye Ülkeleri, hepsinin imzalamış olduğu 
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) şemsiyesi altında bir araya getirmiştir. Üye Ülkelere, 
UST kapsamında belirtildiği üzere, belirli hastalık salgınlarını/uluslararası önemi haiz 
halk sağlığı acil durumlarını 24 saat içerisinde odak noktası aracılığıyla DSÖ’ye 
bildirmeleri, (Madde 5 ve 6) uluslararası sınırlar ve giriş noktalarında sağlık standartlarını 
sağlamaları gereklilikleri getirilmiştir. Mayıs 2005’te, 58. Dünya Sağlık Asamblesi, 2007 
Temmuz ayında yürürlüğe girmiş olan yeni Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST, 2005)’nü 
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kabul etmiştir. UST’de, Taraf Devletlerin çekirdek kapasite gereklilikleri geliştirmesi 
gereken havalimanları ve limanları belirlemeleri istenmekte (UST Madde 19, Madde 20 
ve Ek 1) ve halk sağlığı sebepleri ile gerekçelendirildiği durumlarda, kara geçişlerini de 
belirleyebilecekleri vurgulanmaktadır (Madde 21). Altı çizilen noktalardan bir tanesi giriş 
noktalarında vektör sürveyans ve kontrolüne yönelik kapasite geliştirilmesidir. 

UST (2005) Ek 5’te belirtildiği üzere, Taraf Devletler halk sağlığı riski oluşturan enfeksiyöz 
ajanları taşıyabilecek vektörleri kontrol etmeye yönelik programlar oluşturmalıdır. Bu 
gibi programlar, yolcular, taşıtlar, konteynırlar, kargo ve posta paketlerinin dâhil olduğu 
işlemlerde kullanılan giriş noktası tesislerindeki alanların minimum 400 metre uzağına 
kadar olan bölgelerde vektörlerin kontrol altına alınmasını sağlamalıdır. Daha geniş bir 
aralıkta vektörlerin bulunması durumunda minimum uzaklık artırılabilir. UST (2005), 22, 
24, 27. Maddeler ve Ek 4 ışığında, ayrıca, yetkili otoritelerin, giriş noktalarında kullanılan 
tesislerin hijyenik durumda tutulmasını, vektörler ve rezervuarlar dahil enfeksiyon ve 
kontaminasyon kaynaklarından arındırılmasını; taşıtlar için de bu konularda taşıt 
operatörlerinin görevlendirilmesini sağlamalarını şart koşmaktadır. Ayrıca, UST (2005) Ek 
3 ve 9, gemi denetimine ilişkin olarak sırasıyla vektör sürveyansı ve kontrolü ile uçaklarda 
dezensektizasyon ve hijyen uygulamalarına ilişkin önlemlerle ilgili teknik gereklilikleri 
ayrı ayrı ele almaktadır. Giriş noktalarında vektör sürveyansı ve kontrolü, UST’nin 
uygulanması açısından gerekli ve acil bir konu olmuştur. Şekil 1, Çin’deki bir giriş 
noktasında yer alan laboratuvarda gerçekleştirilmekte olan bir denetimi 
göstermektedir.         

Şekil 1. Çin’de bir giriş noktası laboratuvarında, UST ile uyumlu olarak, bir kuş Batı Nil Virüsü açısından test edilmektedir.
© Chunxiao Liu, Şhenzhen Giriş-Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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2005 UST’nin getirdiği yeni görevler/gerekliliklere bağlı olarak, Taraf Devletlerce giriş 
noktaları ve taşıtlarda etkili vektör sürveyans ve kontrolünü sağlamak için gerekli çabalar 
sarf edilmektedir. Bu elkitabı ile, giriş noktalarında vektörlerin sistematik olarak 
izlenmesi ve entegre vektör kontrol planı geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir program 
geliştirilmesi konusunda teknik tavsiyeler sağlanarak Taraf Devletleri UST’deki 
yükümlülükleri yerine getirme noktasında desteklemek amaçlanmıştır. Ayrıca 
elkitabının, giriş noktaları ve taşıtlarda 2005 UST’yi uygulamaktan sorumlu liman sağlık 
görevlileri, havalimanı sağlık görevlileri, sınır sağlık görevlileri, düzenleyiciler, liman 
operatörleri ve diğer yetkili otoriteler tarafından kullanımı da hedeflenmiştir.

Elkitabı, UST’deki vektör sürveyansı ve kontrolüne ilişkin hükümleri baz almaktadır ve 
2005 UST çerçevesinde vektör sürveyansının hazırlanması ve uygulanması ile halk sağlığı 
önlemlerinin uygulanmasına yönelik bir yönetim planının geliştirilmesi sırasında 
dayanak olarak kullanılmalıdır.

Bu elkitabının hazırlanmasının temel amacı, kaynakların en uygun şekilde kullanımı, 
planlama, izleme ve karar alma konularında teknik destek sağlayarak çekirdek 
kapasitelerin güçlendirilmesi ve vektör sürveyans ve kontrol programlarının 
yönetilmesinde giriş noktalarındaki halk sağlığı otoritelerine yardımcı olmaktır. 

Bu elkitabı ile ayrıca, kabul görmüş en iyi uygulamalara örnekler sunmak amaçlanmıştır. 
Ancak, istenen hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek eşit derecede etkili alternatif 
çözümlerin olabileceği kabul edilmektedir. Bu gibi çözümlere, kanıtlara dayalı olmaları 
koşuluyla, bu elkitabının gelecekteki baskılarında yer verilebilecektir. Şekil 2, UST’nin 
tavsiye ettiği birkaç adımı göstermektedir. 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

    • Görev ve sorumlulukların anlaşılması
    • Vektör kaynaklı hastalık tehdidinin algılanması

    • Giriş noktasında kanıt bazlı vektör kontrolü
    • Gerekli acil durum tedbirleri 

• Giriş noktasında, taşıt, kargo, konteynır, posta paketleri ve 
   yolcu eşyalarının sürveyansı dahil, vektör sürveyansının oluşturulması

U

S

T

Şekil 2. 2005 UST’nin giriş noktalarında vektör kontrolüne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına yönelik
tavsiye edilen çeşitli adımlara genel bakış
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3.1 Yetkili otoriteler (UST 2005 Madde 1)
Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne tabi olan yetkili otoriteler, ilgili ulusal veya bölgesel kanun 
ve yönetmeliği oluşturmalı ve revize etmeli ve bunların etkili şekilde uygulanmalarını 
sağlamalıdır [Madde 3 (4)]. 

Yetkili otoriteler, özellikle entegre vektör yönetiminin uygulanması için ulusal veya 
bölgesel bir sektörlerarası işbirliği mekanizması oluşturmalıdır (DSÖ, 2012b). 

Yetkili otoriteler, bu rehberde ortaya koyulan kapsam çerçevesinde vektör sürveyansı ve 
kontrolünün denetiminden ve bunun yanısıra, vektör kontrolünü gerçekleştirmek için 
teknik bilgi ve operasyonel vektör kontrol becerilerini, liman sahipleri veya operatörleri, 
uluslararası yolculuktaki taşıt operatörleri ve yolcular, taşıtlar, konteynırlar, kargo ve 
posta paketleri için liman hizmet sağlayıcılarına aktarmaktan sorumludur (UST: Ek 5).

3.2 Sürveyans
Giriş noktası otoriteleri veya operatörleri, taşıt operatörleri, yetkili hizmet sağlayıcıları, 
vektör yoğunluğunu, ulusal politikalar ve uygulamalar ile belirlenmiş olan eşik 
seviyesinin altında tutmak amacıyla sürveyansı gerçekleştirmeli ve halk sağlığı 
önlemlerini uygulamalıdır (UST: Ek 5). 

3.3 Yolcular, taşıtlar, konteynırlar, kargo ve posta paketleri ile ilgilenen 
hizmet sağlayıcılar
Yolcular, taşıtlar, konteynırlar, kargo ve posta paketleri için hizmet sağlayıcılar/liman 
otoriteleri, sorumlu oldukları alan içerisinde vektör kontrolünden, vektör yoğunluğunu, 
ulusal politikalar ve uygulamalar ile belirlenmiş eşik seviyesinin altında tutmaktan 
sorumludurlar. 

Yolcular, taşıtlar, konteynırlar, kargo ve posta paketleri için hizmet sağlayanlar, vektör 
sürveyans ve kontrolüne ilişkin teknik bilgi ve becerileri çalışanlarına aktarmaları 
konusunda yetkili otoritelere, liman otoritelerine veya operatörlerine ve taşıt 
operatörlerine destek sağlamalıdır. 

3.4 Çok sektörlü işbirliği
Üye ülkeler ve diğer ilgili uluslararası otoriteler veya diğer kamu kuruluşları arasında, üye 
Ülkeler arasında, veya kamu sektörleri ile özel sektörler arasında vektör sürveyans ve 
kontrolüne ilişkin teknik işbirliği güçlendirilmelidir. Bu işbirliğine ilgili teknik mevzuatın 
oluşturulması ve güncellenmesi, bilgi iletişimi, personel eğitimi ve teknik destek 
dâhildir. Giriş noktaları, vektörlerin, enfeksiyon rezervuarlarının ve patojenlerin 
belirlenmesinde yardımcı olacak ortak kuruluşları/laboratuvarları belirlemelidir. Bu gibi 
kuruluşlardan oluşan bir ağ, uygun bir yanıtın başlatılmasının ön gerekliliklerinden olan 
istilacı türlerin erken tespiti ve doğru tanımlanması açısından çok değerli olacaktır. Şekil 
3, dijital görüntü transferine dayalı olarak Çin’deki belirlenmiş bir laboratuvarda bir 
sivrisinek vektör türünün tanımlanma aşamasını göstermektedir. 

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
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3.5 Yerli ve istilacı türlerin eşik seviyeleri

Giriş noktasında herhangi bir istilacı türe karşı kontrol faaliyetinin başlatılmasına yönelik 
eşik sıfır olmalıdır. Sivrisinekler tipik bir örnektir: larva / her bir daldırmada alınan larva 
veya kondukları sırada ya da kapanla toplama sırasında yakalanan yetişkinlerin sayısı az 
ise, tüm mevcut kaynaklar ile istilacı türü yok etme amacıyla giriş noktasında istilanın 
boyutunu anlamak açısından geniş çaplı sürveyans gerekmektedir. Yoğun yok etme 
çalışma aşaması, yok etme amacına ulaşılıp ulaşılamadığını teyit etmek açısından vektör 
takibini de sağlamaya yardımcı olacaktır. Sivrisinek örneğinde, larva ve yetişkinlerin 
izlenmesi, dışardan gelen vektörlerin sıfırlanma durumu, hiçbir şüphe götürmeyecek 
şekilde teyit edilene kadar sürdürülmelidir.    

Bir istilacı sivrisinek türünün tehlike seviyesi çok sayıda faktöre dayanır. Bu faktörler: 
yabancı bir ortamda bir tutunma noktası yaratma kapasitesi, bu türün yetişkin 
popülasyonunun kısa süre içinde ne kadar fazla olabileceği ve bunların yanısıra uçuş 
mesafeleri, konak tercihleri, ısırma agresifliği ve hastalığı yayma potansiyelidir.  

Yerli sivrisinek türleri (çıkışlarını önlemek açısından) ve/veya herhangi bir yeni istila etmiş 
türün daimi sürveyansı ve takibi, giriş noktalarında kontrolün ne zaman, nerede ve hangi 
yöntemlerle başlatılacağının dayanağını oluşturacaktır. Ayrıca, gözcü (sentinel) kuşlar, 
yabani kuşlar ve hayvanlarda virüs aktivitesinin izlenmesi, otoritelerin vektör kontrolü 
faaliyetinin başlatılma eşiğini belirlemesine olanak sağlamıştır. 

Şekil 3. Türün tanımlanması için e-posta ile bir uzmana gönderilmeye hazırlanan istilacı bir sivrisineğin dijital görüntüsü.
© Chunxiao Liu, Shenzhen Giriş – Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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3.5.1 Sivrisinek türlerine özgü eşik seviyeleri
Sivrisinek türleri, üreme alanları, uçuş mesafeleri, beslenme davranışları ve aktivite 
ritimleri seçimleri açısından farklılık göstermektedir. Tüm bu faktörler, üzerine 
çıkıldığında larvisid veya böcek öldürücü faaliyetin başlatılacağı tolerans eşiğini 
belirlemek açısından önemlidir. Rahatsızlığa ya da hastalığa sebep olan vektör türlerinin 
eşik değerlerinin belirlenmesi öncelikli olmalıdır. 
Eşik değerleri şunlara dayanabilir: 
• Giriş noktalarındaki potansiyel üreme alanlarında larva sürveyansı. Örn: tuzlu 
bataklıklar, sulak alanlar, inşaat alanları, konteynır yaşamalanları, tekerlekler, vb.;
• Yetişkin sürveyansı. Örn: konduğunda yakalama veya kapanla yakalama;
• Patojen izleme. Örn: gözcü (Sentinel) tavuk istasyonları, yabani kuşlar (Batı Nil Virüsü 
için) veya atlar (Doğu At Ensefaliti için) ya da vektör popülasyonununda;
• Sivrisinekler ile ilgili halk şikayetleri. 

3.5.1.1 Larvalara ilişkin değerler
Sivrisinek larvaları, instar olarak adlandırılan ve genellikle 1. – 4. instar (evre) larva olarak 
belirtilen dört gelişim evresinden geçerler ve sonunda pupaya dönüşürler. Aedes üreme 
olayında, kombine larva ve pupa sayısı ortalama olarak >5/daldırma (sıfırlar da dikkate 
alınır)’i aşması ve tüm numunelerin % 25’inden fazlasının immatür sivrisinekler için pozitif 
çıkması, kontrol faaliyeti eşiğini işaret etmelidir (Strickman and Kittayapong, 2003). 
Çalışmalar, yetişkin boylarda görüldüğü üzere, larva döneminde hava parametlerindeki 
dalgalanmalar ve gıda stresi sebebiyle, dang yayılımı riskinin değişiklik gösterdiğini 
ortaya koymuştur (Strickman and Kittayapong, 2003).
Larva numunesi alma işlemi sistematik olmalıdır. Geçici (temporal) ve konumsal kapsam 
dikkate alınmalıdır. Larva numunesi alma alanları, yaşam alanlarının doğada sürekli veya 
geçici olmasına dayanarak ya sabit ya da rastgele numune almayı (veya her ikisini) 
içermelidir. Deneyimler, tatlı su veya konteynırda üreyen ve uçuş aralığı birkaç yüz metre 
olan türlerle kıyaslandığında, insan meskenlerini işgal eden ve 3-15 mil (~5-24 km) gibi 
uzun bir uçuş aralığı olan tuzlu bataklık sivrisineklerinin yoğunluğunun düşük olmasının, 
uzakta üreme “etkin noktasında” larvasit uygulanmasını gerektireceğini göstermiştir. 
Ancak insan meskenlerinin yanında yerleşik olduğunda, yapay konteynırlarda veya 
doğal meskenlerde >2 larva/daldırma larva değerleri kontrol gerektirmektedir.  
Aedes türü için, >% 5 Ev İndeksi ve >% 20 Breteau İndeksi durumunda alarm verilmelidir 
ve giriş noktasında acil kontrol faaliyeti gerekmektedir. İstilacı Aedes türünün tespiti 
durumunda alarm verilmeli ve giriş noktasında acil kontrol faaliyeti uygulanmalıdır. 

3.5.1.2 Yetişkin Sivrisinek Eşiği 
Yerli sivrisinekler için, farklı görülme seviyeleri ve kapan (yakalama) türlerine bağlı olarak 
farklı eşik seviyeleri önerilmiştir. Ovitraplar özellikle bir alanda Aedes aktivitesinin takip 
edilmesinde yararlıdır ve yer ve zamanda popülasyon seviyelerinin belirlenmesine 
yardımcı olurlar (Musah vd. (2008) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344071));  
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. 
1. İnsana konma oranları: meskûn bir alanda >2-3 sivrisinek/dakika; sulak ağaçlık 
bölgelerin yakınlarında 5-10 sivrisinek/dakika (istisnai durumlarda 50-100 
sivrisinek/dakika da olabilir).
2. New Jersey tarzı yetişkin ışık kapanı: gecede 25 ve üzeri yetişkin rahatsızlık verici tür 
yakalanır/tuzağa düşürülür. 
3. CDC tipi kapan daha ilgi çekicidir: gecede 50 ve üzeri dişi sivrisinek yakalanır/tuzağa 
düşürülür (Smallegange vd. 2010).
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Sıtma, dang, chikungunya, sarıhumma, zika virüsü, veba, lestospiroz vb hastalıklar, giriş 
noktaları aracılığıyla endemik olmayan bir bölge için büyük halk sağlığı riskleri 
doğurabilen vektör kaynaklı hastalıklardır (Tablo 1).

Yüksek öncelikli organizmalar, başarılı şekilde taşındığında endemik olmayan bölgelere 
istila etme, yerleşme ve halk sağlığına veya depolanmış ürünlere zarar verme potansiyeli 
olan rahatsızlığa sebebiyet verici hastalık vektörleri veya enfeksiyon rezervuarlarıdır. Her 
ülkenin kendi risk değerlendirmesini yapması gerekmektedir. Risk düzeyi, yerel çevresel 
faktörler ve yerel bölgenin hastalık yayma potansiyeline bağlı olarak değişiklik 
gösterecektir.

Hastalık Vektör Sebep Olan
Organizma

Rezervuar Giriş
Noktasındaki
Risk 

1. Sivrisinek Kaynaklı Hastalıklar
Sıtma
Filaryaz

Chikungunya
Dang humması & 
Zika virüsü
Sarıhumma
Japon ensefaliti ve
Batı Nil virüsü

Anofel türleri Culex, 
Anofel
Aedes niveus grubu
Mansonoid türü
Aedes türü
Aedes türü

Aedes türü
Aedes & çoğu Culex 
spp.
Culex spp

Plasmodium türü
W. bancrofti (gececi,
periyodik)
W. bancrofti (gündüzcü  
 alt-periyodik)
Brugia malayi
Alfavirüs
Flavivirüs
Flavivirüs
Flavivirüs
Flavivirüs

İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar/maymunlar
Memeliler/kuşlar
Kuşlar

Yüksek/Orta
Düşük
Yüksek 
Yüksek 
Yüksek
Orta
Orta-yüksek arası 

2. Tatarcık Kaynaklı Hastalıklar
Viseral Layşmanyaz
Kütanöz Layşmanyaz
Espundiya
Tatarcık Humması

Phlebotomus spp.
P. papatasi, P. sergenti ,vb.

Lutzomyia spp.
P. papatasi

Layşmanya donovani
L. tropica
L. major, L. braziliensis
Tatarcık humması virüsü  

İnsanlar/
Memeliler
İnsanlar/
Memeliler
İnsanlar

Orta
Düşük
Düşük - Orta

3. Sinek ve Hamamböceği Kaynaklı Hastalıklar (pasif vektörler olarak hareket edebilirler)
Örnekler (seçilen)
Basilli dizanteri
Amipli dizanteri
Gastroenterit 
Tifo
Paratifo
Kolera
Poliomyelit
Viral hepatit (Tip A)
Trahom
Yaws (Verem Dutu)
Astım

M. domestica &Hamamböceği 
M. domestica &Hamamböceği 
M. domestica &Hamamböceği  
M. domestica &Hamamböceği 
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
Hamamböceği

Şigella
E. histolytica
Spesifik/Non spesifik
organizmalar
Salmonella typhi
ParatifoA
Vibrio cholera
Polio virüsü
HAV (Hepatit A Virüsü)
C. trachomatis
T. pertenue
Dışkı

İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar/
Hayvanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar

Düşük
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Düşük

4. Pire Kaynaklı Hastalıklar
Veba (Bubonik) 
Endemik/Murin Tifüs
Dipylidium caninum-
Hymenolepis diminuta 
H. nana

Xenopsylla türleri
Xenopsylla türleri
Ctenocephalides felis/canis 
X. cheopis / N. fasciatus 
X. cheopis / C. canis/
Pulexirritans

Yersinia pestis
R. typhi
Dipylidium caninum
Hymenolepis diminuta
H. nana

Kemirgenler
Kemirgenler, Evcil
Hayvanlar
Köpekler/Kediler,
Vahşi Etoburlar
Sıçanlar, Fareler

Yüksek
Orta
Düşük
Düşük
Düşük

5. Bit Kaynaklı Hastalıklar
Epidemik Tifüs
Epidemik Depreşen Ateş 
Siper Humması
Dermatit

Pediculushumanus
Pediculushumanus
Pediculushumanus
Pediculus
humanus/
capitis

R. prowazeki
Borreliare currentis
Bartonella quintana
Bakteriyel süper 
enfeksiyon

İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar/Hayvanlar
İnsanlar

Orta
Orta
Orta
Orta

4. ÖNEMLİ VEKTÖR KAYNAKLI HASTALIKLAR VE HEDEF VEKTÖR TÜRLERİ

Tablo 1. Taşıtlar ile deniz, hava ve kara giriş noktaları aracılığıyla potansiyel olarak taşınabilecek 
seçilmiş vektör kaynaklı hastalıklar
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4.1. Tıbbi Açıdan Önemli Sivrisinekler

Dünya geneline yayılmış Anofel familyasında (Şekil 4) 490 tür, Culex familyasında ise 
3100’den fazla tür bulunmaktadır. Ancak bunların yalnızca bir avuç dolusu kadarının 
hastalık vektörü olma ve tıbbi açıdan önem arz etme potansiyeli vardır. Vektörler 
arasında, bazıları önemli bir rol oynar ve sınırlı ya da geniş coğrafi dağılımları vardır. 
Diğerleri ise bölgesel öneme sahip ikincil vektörlerdir ve hastalık yayılımında kısıtlı bir rol 
oynayabilirler. Farklı bölgelerdeki sivrisinek vektörleri Tablola 2-7’de listelenmiştir. 

Hastalık Vektör Sebep Olan
Organizma

Rezervuar

6. Kene Kaynaklı Hastalıklar
Kyasanur Ormanı 
Hastalığı
Kene Tifüsü
Tularemi
Depreşen ateş
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi

Sert kene türleri
Sert kene türleri
Sert kene türleri
Yumuşak kene
Yumuşak kene türleri

Arbovirüs grup B
R. conorii
P. tularensis
B. duttoni
B. unyaviridae

Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

7. Akar (Mite) Kaynaklı Hastalıklar
Çalılık Tifüsü
Riketsiyal Frengi

Leptotrombidium deliense 
Allodermanyssus sanguineus 

Orientiatsutsugamushi
R. akari

Kemirgenler
Kemirgenler
İnsanlar

Orta
Yüksek

8. Reduviid (Öpücü) Böcekler (Triatom)
Şagaz Hastalığı Triatom enfestasyonu 

ve Rhodnius prolixus
Trypanosoma cruzi Evcil hayvanlar/

insanlar 
Düşük

9. Çeçe Sinekleri
Tripanozomiyaz Glossina türleri T. gambiense ve T.

Rhodesiense
Vahşi Hayvanlar/ 
Büyükbaş Hayvanlar/
İnsanlar 

Düşük

Maymunlar/Kuşlar
Köpekler
Tavşanlar/Kemirgenler/
Büyükbaş Hayvanlar/Sıçanlar
Memeliler, Kuşlar

Şekil 4. Anofel sivrisinek 
© Şangay Giriş-Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu, Çin.
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Anofel (Ano.)
bancrofti
barbirostris
belenrae
campestris
claviger
donaldi kleini labranchia
elesteriletifer
messeae
nigerrimus
pullussa
charovisinensis
sineroides whartoni
Anopheles (Celia)
annularis
annulipes s.l.
culicifacies s.l.
farauti s.l.
fl avirostris fl uviatilis
gambiae complex
hancocki
jeyporiensis
karwari
koliensis
leucosphyrus group
baimai
balabacensis
dirus
latens
leucosphyrus
sulawesi
ludlowae
maculates s.l.
minimus
partoni
philippinensis
pulcherrimus
punctulatus
stephensi
subpictus s.l.
sundaicus s.l.
superpictustessellatus
vagus

Aedes (Adm.) vexans
Aedes (Fin.) fijiensis
harinasutai japonicus
kochi
niveus complex.
oceanicus poicilius
samoanus
togoi
tutuilae
Aedes (Och.) dorsalis
normanensis vigilax
Aedes (Stg.) aegypti
albopictus cooki
hensilli
Polynesiensis scutellaris
polens

Mansoni (Mnd.)
annulata
bonneae
dives
indiana uniformis

Armigeres
(Arm.)
subalbatus

Coquillettidia
(Coq. )
crassipes

Culex (Cux.)
annulirostris
gelidus pipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
vishnui complex
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Anofel Aedes Culex Mansoni Armigeres Diğerleri

Tablo 2. Avustralya, Güneydoğu Asya ve Pasifik’teki sivrisinek vektörleri 

Kaynak: Walter Reed Biyosistematik Birimi (http://www.wrbu.org/index.html).

Anofel (Ano.)
Atroparvus
Claviger
Messeae
sacharovi
Anofel(Celia)
arabiensis culicifacies s.l.
gambiae complex
moucheti
multicolor
pharoensis s.l.
pulcherrimus
sergentii
stephensi
superpictus

Aedes (Adm.)
vexans
Aedes (Och.)
dorsalis
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Mansonia (Mnd.)
annulata
bonneae
dives
indiana
uniformis

Armigeres (Arm.)
subalbatus

Culex (Cux.)
antennatus gelidus
pipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
uni vittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Anofel Aedes Culex Mansoni

Tablo 3. Orta Asya’daki sivrisinek vektörleri

Kaynak: Walter Reed Biyosistematik Birimi (http://www.wrbu.org/index.html).

Armigeres
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Anofel (Celia)
arabiensis
funestus
gambiae hancocki
melasmerus moucheti
multicolor
nili s.l.
pharoensis s.l.
wellcomei
multicolor sergentii

Aedes (Adm.) vexans
Aedes (Alb.) stocksi
Aedes (Dic.)
furcifertaylori
Aedes (Neo.) mcintoshi
Aedes (Stg.)
aegypti africanus
albopictus
bromeliaeluteocep
halus

Mansonia (Mnd.)
uniformis

Coquillettidia (Coq.)
fuscopennata

Culex (Cux.)
antennatus pipien
quinquefasciatus
sitiens
theileri
tritaeniorhynchus uni
vittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Anofel Aedes Culex Mansoni

Tablo 4. Afrika’daki sivrisinek vektörleri

Kaynak: Walter Reed Biyosistematik Birimi (http://www.wrbu.org/index.html).

Diğerleri

Anopheles (Ano.)
atroparvus
claviger
labranchiae
maculipennis s.s. (ikincil sıtma vektörü)
messeae (ikincil sıtma vektörü)
sacharovi
subalpinus (ikincil sıtma vektörü)

Anofel (Celia) cinereus (ikincil sıtma vektörü)
multicolor (ikincil sıtma vektörü)
sergentii (ikincil sıtma vektörü)

superpictus

Culex (Bar.)
modestus
Culex (Cux.)
Perexiguus/vittatus
pipiens

Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Anofel Aedes Culex

Tablo 5. Avrupa’nın ana sivrisinek vektörleri

Kaynak: Schaffner vd.(2001).

Anofel

Anofel(Ano.)
aztecus
crucians freeborn ipseudo
punctipennis punctimacula
punctipennis quadrimaculatus
walkeri
Anofel(Ker.)
neivai
Anofel(Nys.)
albimanus
argyritarsis
darling

Aedes (Fin.)
japonicus
Aedes (Och.)
angusti
vittatus canadensis dorsalis
infi rmatus melanimon
scapularistri vittatus
Aedes (Pro.)
triseriatus
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Mansoni (Man.)
titillans

Coquillettidia (Rhy.)
venezuelensis
Coquillettidia (Coq.)
perturbans
Culiseta (cli.) melanura
Culiseta (Cus.)
inornata
Psorophora (Jan.)
ferox

Culex (Culex)
antennatus
gelidus
pipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
uni vittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Anofel Aedes Culex Mansoni

Tablo 6. Kuzey Amerika’daki sivrisinek vektörleri

Kaynak: Walter Reed Biyosistematik Birimi (http://www.wrbu.org/index.html).

Diğerleri

Anofel (Ano.)
calderoni
pseudo punctipennis
punctimacula
Anofel (Ker.)
bellatorcruzii
lepidotus
neivai
Anofel (Nys.)
albimanus
albitarsis
aquasalis
argyritarsis
benarrochi
braziliensis
darling
marajoara
nuneztovaris.l. oswaldi
triannulatus

Aedes (Och.)
albifasciatus angusti
vittatus scapularistae
niorhynchus
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Mansoni (Man.)
titillans

Coquillettidia (Rhy.)
venezuelensis
Haemogogus (Hag.)
janthinomys
Psorophora (Jan.)
ferox
Trichoprosopon
digitatum

Culex (Cux.)
nigripalpuspipiensquinquefasciatus
Culex (Mel.)
ocossa
Portesi
spissipestaeniopus
vomerifer

Anofel Aedes Culex Mansoni

Tablo 7. Güney Amerika’daki sivrisinek vektörleri

Kaynak: Walter Reed Biyosistematik Birimi (http://www.wrbu.org/index.html).

Diğerleri
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Kemirgenler, pireler aracılığıyla aktarılan veba ve murin tifüsü, idrar aracılığıyla 
lestozpiroz gibi ciddi bulaşıcı hastalıklara ve dışkı ile gıdaların kontamine olması yoluyla 
gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilirler (Örn. Salmonella). 

4.3 Pireler

Pireler, 15 familya ve 238 cinste tanımlanmış 2.380 türü 
olan tümbaşkalaşan böceklerdir. Yanlamasına basık ve 
kanatsızdırlar; kafaları kalkan veya kask şeklindedir, 
birleşik gözleri bulunmamaktadır, ağız kısmındaki 
yapılar delme ve emmeye elverişlidir (Şekil 8). Pireler 
tamamen memelilerin ve kuşların ektoparazitleridir. 
Konakları kuşlar olan 22 cins ve 6 familya ile hem kuş 
hem memeli konağı olan 5 türü temsil eden 137 pire 
türü vardır. Kalan türler memelilere özgüdür. Pireler, 
insan sağlığı açısından bubonik veba, murin tifüsü ve 
(nadiren) tularemiyi içeren birçok hastalığın vektörleri 

olarak tıbbi ve ekonomik açıdan çok ciddi öneme sahiptirler.

4.2 Kemirgenler 

Kemirgenler insan tarihinin bir parçasıdır. İnsan konutlarını istila ederler ve idrar ve 
dışkıları gıda maddelerini ciddi boyutlarda kontamine eder. Kemirgenler gemilerde, 
uçaklarda, demiryolu kabinlerinde ve kamyonlarda bağlantı parçalarını, elektrik 
tesisatını ve devre sistemini kemirerek yangın tehlikesiyle bile sonuçlanması mümkün 
kısa devrelere yol açabilecek durumlarla tahribata sebep olabilirler. Özellikle sıçanlar 
hem kırsal hem kentsel bölgelerde insan topluluklarının bulunduğu yerlerin neredeyse 
tamamında görülürler. Dağılmaya yönelik büyük bir eğilimleri bulunur. Yeni arazileri 
kolaylıkla istila edip yerleşebilirler. Tıbbi açıdan önemli olan birçok tür bulunmuştur ve 
bunlar insanlar açısından ciddi tehlikeler yaratabilmektedir. Muridae familyasının 
yanında, en önemli türler Rattus norvegicus (Şekil 5), Rattus rattus (Şekil 6), Tetera indica, 
Bandicoota bengalensis, Mus musculus (Şekil 7) ve Funumbulus palmarum’dur. Bu 
türlerden üç tanesinin özellikleri Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tür

Ortak ad
Ağırlık
Uzunluk

Yaşam alanı

Rattus norvegicus
(Şekil 5)

Rattus rattus
(Şekil 6)

Mus musculus
(Şekil 7) 

© Şangay Giriş-Çıkış Denetim ve
Karantina Bürosu, Çin.

Kahverengi fare veya lağım faresi
500 g 
45 cm
Çoğunlukla kanalizasyonlarda, 
çukurlarda ve çöpteki yiyeceklerde 

Çatı sıçanı veya siyah sıçan
250 g
40 cm
Herhangi türden binanın 
çatısında

Ev faresi
20 g
18 cm
Tahıl malzemeleri,
zahireler ve un çevresinde

© Şangay Giriş-Çıkış Denetim ve
Karantina Bürosu, Çin.

© Şangay Giriş-Çıkış Denetim ve
Karantina Bürosu, Çin.

Tablo 8. Tıbbi açıdan önemli olan yaygın kemirgen türleri ve özellikleri
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4.4. Tatarcıklar

Phlebotomine tatarcıkları önemli hastalık vektörleridir. Viral, bakteriyel ve protozoa 
hastalıkları insanlara bulaştırırlar. Tatarcıkların yaydığı en önemli ve yaygın hastalık 
layşmanyazdır (viseral ve kutanöz). Her yıl bu hastalıktan yaklaşık 500.000 vaka rapor 
edilmektedir. Beş ülke, Hindistan, Sudan, Nepal, Bangladeş ve Brezilya, küresel yükün 
yaklaşık % 90’ını taşımaktadır. Endemik ülkeler arasında, Layşmanyaz sosyal olarak 
dışlanmış ve en fakir topluluklarda oluşmaktadır. Phlebotomine tatarcıklarının birkaç 
cinsi olmasına rağmen, Phlebotomus en önemli ve yaygın olanıdır (Tablo 9).

Tatarcıklar, yaklaşık bir ay yaşarlar ve bu sürenin yaklaşık 20 gününü larva olarak geçirirler. 
Ayrıca toprakta ürerler. Yetişkinler zayıf uçuculardır; genellikle her seferinde kısa 
mesafelere zıplarlar. Tatarcıklar organik döküntülerin var olduğu yerlerde ürerler, inek 
gübresi ile sıvanmış kerpiç duvarları olan evler ideal üreme yerleridir. Kayalarda, ağaç 
kovuklarında, diğer çatlak ve yarıklarda bulunabilirler. Genellikle akşamları ve geceleri 
kanla beslenirler ve yaşam alanlarının etrafındaki birkaç yüz metrelik yarıçap içerisinde 
dolaşabilirler.   

Layşmanyaz, tatarcıklar tarafından yayılan en bilinen hastalıklardandır. Phlebotomus 
türleri aynı zamanda yakından ilişkili Toscana virüsü içeren Phleboviruses (Bunyaviridae 
familyası) soyundan gelen Napoli ve Sicilya türlerinin neden olduğu bartonellosis, 
verrugaperuana, üç gün hummasının (tatarcık humması) da vektörleridir. Tatarcıkların 
Chagres virüsü ve Punta Toro virüsünü de yaydığı bilinmektedir. 

Yetişkinler, 1.5-3 mm civarında ufak boyutlu, kahverengi renkte, belirgin siyah gözlü, 
bedenleri tüylü, kanatlı ve bacaklıdır. Oval mızraksı kanatları yarı kalkık durumda taşınır. 
Erkeklerin uzun çıkıntılı genital terminaliası vardır. Bir tatarcığın yaşam döngüsü diğer 
böceklerinkine benzer, dört aşamadan geçer: yumurta, larva, pupa ve yetişkin safhası. 
Dişiler, karanlık, nemli, organik madde açısından zengin ve kapilarite ile su tutan 
toprakta, çatlak ve yarıklarda 30 ila 70 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar küçük, oval ve 
kahverengidir. Dişi tatarcıklar bu yumurtaları çevredeki birkaç farklı alana yayarlar. Bir - iki 
hafta içerisinde yumurtalar gelişir ve larva çıkar. Koşullar çok soğuk olursa, yumurtalar 
diyapoza veya kış uykusuna girer. Bu durum süresince, gelişim duraklar ve yumurta daha 
fazla gelişmez. Sıcaklıklar artmaya başlayınca yumurtadan çıkar. Bu sebeple, tatarcıkların 
ilk jenerasyonunun ortaya çıkması genellikle baharın/yazın başlamasına denk gelir.     

Larvalar küçük, beyazımsı renkte ve siyah baş kapsüllüdür. Ölü organik madde ile 
beslenirler ve çoğunlukla duvarlardaki veya kayalardaki çatlaklarda, hayvan 
barınaklarında, oyuklarda veya çürümüş yapraklarda bulunurlar. Dört lavra safhasından 
sonra, tamamen büyümüş olan larva, pupa safhasına dönüşür. Pupa kahverengi 
renktedir ve sinek ortaya çıkmadan çok kısa süre önce kanatlar ve gözler siyaha döner. 
Pupal safha 5 ila 10 gün arasında sürer ve yetişkin genellikle şafaktan hemen önce ortaya 
çıkar. Erkek sinekler genellikle dişilerden 24 saat önce kuluçkadan çıkar. Yalnızca dişi 
tatarcık kan emer. Yumurta üretimi için bu gereklidir. Hem erkekler hem dişiler bitkilerle 
beslenirler. Yetişkinler yaklaşık 2.5 mm uzunluğundadır. Tatarcıklar genellikle 
konaklarının yakınında çiftleşirler. Bazı Hint tatarcık türlerinin bufaloların bedenlerinde 
çiftleştiği ve toplandığı gözlemlenmiş olup bu çoğunlukla tuzlu bataklıkların 
yakınlarında meydana gelir. Ancak bazı türler, tatlı su bölgelerinde ve ağaç kovuklarında 
bulunmaktadır. 
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Tablo 9. Dünyanın farklı bölgelerindeki önemli tatarcık türleri 

Phlebotomus
(Adl.)
Chinensis
longiductus
sichuanensis
Phlebotomus
(Eub.)
argentipes
Phlebotomus
(Lar.)
smirnovi
Phlebotomus
(Pab.) mongolensis
sergenti
Phlebotomus
(Phb.)
papatasi saleh

Phlebotomus (Adl.)
balcanicus
brevis
halepensis
longiductus simici
tuarnicus
Phlebotomus (Eub.)
argentipes
Phlebotomus (Lar.)
guggisbergi
kandelakii
keshishiani
langeroni orientalis
perniciosussmirnovi
tobbi transcaucasicus
Phlebotomus (Pab.)
alexandri
andrejevi
caucasicusmongolensis
saevus
sergenti
Phlebotomus (Phb.)
bergeroti
duboscqipapatasi
salehi
Phlebotomus (Syb.)
ansari

Phlebotomus (Adl.)
balcanicus
halepensis
kyreniae
longiductus
simici
Phlebotomus (Lar.)
ariasi
guggisbergi
kandelakii
langeroni
longicuspis
neglectus
orientalis perniciosus
tobbi
Phlebotomus (Pab.)
alexandri
andrejevi
caucasicuschabaudi
mongolensis
saevus
Phlebotomus (Phb.)
bergeroti
duboscqipapatasi
Phlebotomus (Syb.)
martini
rossi
Sergentomyia (Ser.)
dubia

Lutzomyia (Lut.)
diabolica
longipalpis
Lutzomyia (Nys.)
olmeca olmeca
ylephiletor
Lutzomyia (Psy.)
panamensis

Phlebotomus (Lar.)
ariasi guggisbergi
orientalis
pedifer
perfi liewi
perniciosus
Phlebotomus
(Pab.)
sergenti
Phlebotomus
(Phb.)
duboscqipapatasi
Phlebotomus
(Syb.)
martini

Bichromomyia
flaviscutellata
olmeca
bicolour
olmeca nociva
olmeca
olmecareducta
Dampfomyia
(Dam.)
anthophora
Evandromyia
(Evn.)
pinottii
Lutzomyia (Hel.)
ayacuchensis
hartmanni
peruensis
Lutzomyia (Lut.)
longipalpis
Lutzomyia (Tri.)
cruciata
daibolica
gomezi
Nyssomyia
anduzei
antunesi
intermedia
umbratilis
whitmani
ylephiletor
yuilli yuilli
Pintomyia (Pif.)
christophei
columbiana
evansi
nuneztovari
ovallesi
torvida
townsendi
verrucarum
youngi
Pintomyia (Pin.)
pessoai
Psathromyia (Psa.)
shannoni
Psychodopygus
carrerai
carreraichagasi
claustrei
panamensis
paraensis
squamiventris
maripaensis
squamiventris
squamiventris
wellcomei
yucumensis
Sciopemyia
fluviatilis
Trichophoromyia
ubiquitalis

Avustralya, 
Pasifik ve Asya

Orta Asya
ve Orta Doğu

Afrika Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika

23



4.5 Hamamböcekleri 
Hamamböcekleri dünya çapında dağılmıştır ve 
gemilerde, uçaklarda, kamyonlarda özellikle gıdanın 
tutulduğu veya depolandığı alanlarda en yaygın 
olan haşerelerden biridir (Şekil  9).  Üç tür 
hamamböceği en yaygın olanlardır: Amerikan, 
Oryantal ve Alman.
Hamamböcekleri karanlık ve sıcak alanları, çatlakları 
ve diğer çeşitli insan yapımı sığınakları tercih ederler. 
Genellikle gece ortaya çıkarlar, atiktirler ve 
genellikle yetişkin ve nimflerin yaşam alanlarını 
paylaştıkları yerlerde koloni halinde yaşarlar (Şekil 
10). İki çift kanat, düz bir görünüm ve sarı kahverengi 
ile koyu kahve arası renk ile karakterizedirler. 
Uzunlukları 5 – 73 mm arasında değişir. Tropikal 

bölgelerde dışarda yaşayabilir ve üreyebilirler. Kötü kokan hamamböceği dışkısı, istila 
ettiklerinin göstergesidir. Yetişkin dişi hamamböcekleri, karınlarının ucunda yerleşik 

gözle görülür kahverengi bir yumurta kapsülü 
(ooteka olarak bilinir) üretirler. Bu yumurta kapsülü, 
içerdeki gelişmekte olan 30-40 yumurtayı, 
yumurtadan çıkmaya hazır olana kadar korur. Gebe 
dişiler bu yumurta kapsülünü üç haftaya kadar, 
yumurtaların ortaya çıkacakları son 24 saatin içine 
girişine kadar taşıyabilirler. Genç hamamböcekleri 
nimf olarak adlandırılır ve yetişkinlere çok benzer 
görünebilirler. Nimfler birkaç kere deri değiştirirler 
ve sonunda yetişkin hale gelirler. Hamamböcekleri 
mekanik vektörler olarak hareket ederler, astıma 
sebep olabilirler, dizanterik veya ishalli hastalıkları ve 
tifoyu bulaştırabilirler. Bazı ishalli hastalıklar, 
Norovirüs hastalığı gibi viral hastalıklardır. 

4.6 Tahtakuruları
Triatomine tahtakuruları, çoğunlukla Latin Amerika 
ve ABD’nin güneyinde görülen, büyük kan emici 
böceklerdir. Birkaç türü evlerde ve evlerin etrafında 
yaşama uyum sağlamıştır ve bunlar, Şagaz 
hastalığına (Amerikan tripanozmoz olarak da bilinir) 
s e b e p  o l a n  b i r  p r o t o z o a  p a r a z i t i  o l a n 
Trypanosomacruzi’nin insanlara aktarımı açısından 
önemlidir. Güney ve Orta Amerika ülkelerinin 
çoğunda (özellikle kırsal bölgelerde) görülen Şagaz 
hastalığı, kronikleştiğinde tedavi edilemez ve kalp 
ile bağırsaklara zarar verebilir. 1996’da 16-18 milyon 

arası kişinin enfekte olduğu, bunlardan 6 milyondan fazlasında klinik olarak açık şekilde 
hastalığın gelişeceği ve her yıl 45.000’inin öleceği tahmin edilmiştir.
Çeşitli ülkelerde farklı Triatoma türlerinin görülmesine rağmen, görünüm ve yaşam 
döngüsü açısından çoğu benzerdir ve diğer böceklerden ayırt edilmeleri kolaydır (Şekil 
11). Latin Amerika ülkelerinde, tahtakuruları barbeiros, vinchucas, pitos, ve chinches gibi 
çeşitli yerel isimlerle bilinirler. Triatomine tahtakurusunun yaşam süresi, türe ve çevresel 
faktörlere bağlı olarak 4 ile 24 ay arasında değişmektedir. En önemli vektör türlerinin yılda 
genelde bir veya iki döngüsü vardır. Yetişkinler, tam gelişmiş kanatları ve genitalyalarının 
varlığıyla immatur safhadakilerden (nimfler) farklılık gösterirler. Yetişkinler ve immatür 

Şekil 9. Yetişkin bir hamamböceği
@Şanghay Giriş Çıkış Denetim ve 
Karantina Bürosu, Çin 

Şekil 10. Hamamböceği yaşam döngüsü: 
ooteka, nimfler ve yetişkinler
@Şanghay Giriş Çıkış Denetim
ve Karantina Bürosu Çin

Şekil 11. Triatomine tahtakurusu
© Mathieu Bangert
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safhadakiler aynı yaşam alanlarını paylaşırlar ve benzer beslenme alışkanlıkları vardır.  
Tahtakuruları, Amerika kıtasında hem ormanlık hem kurak bölgelerde görülürler. Yetişkin 
ve immatür safhadakiler kuşlar, yarasalar, sincaplar, opossumlar (keseli sıçan) ve 
armadillolar gibi yabani hayvanların barınaklarında ve yuvalarında yaşarlar ve bu 
hayvanlar uyurken gece boyunca bunlardan kan emerek beslenirler.   
Bazı türler, evlerde ve evlerin yakınlarında yaşamaya uyum sağlamış olup buralarda 
insanlardan ve tavuklar, sığırlar, keçiler, kedi ve köpekler gibi evcil hayvanlardan 
beslenirler. Beslenme 10-25 dk arası sürebilir. Şagaz hastalığını bulaştıran triatomine 
tahtakurusu türü, gün boyunca kan kaynaklarına yakın olan karanlık yerlerde dinlenir. 
Triatomine tahtakuruları gündüz boyunca, sıvasız, çatlak balçık veya kerpiç duvarlarda 
fazlasıyla bulunan karanlık yarıklarda saklanmayı tercih ederler. Diğer saklanma yerleri, 
tabloların arkası, mobilyaların arası, kutular, duvarlardaki askılarda asılı kıyafetler ve 
yataklardır. Önemli bir vektör türü olan ve Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika’da 
görülen Rhodnius prolixus, genellikle palmiye saz çatılarda saklanır. Güney Amerika’daki 
en önemli vektör türü olan Triatoma infestans ahşap ve toprak çatılarda saklanır. Orta 
Amerika’daki bir vektör türü olan Triatoma dimidiata da yerlerdeki çatlaklarda saklanır. 
Bazı triatomine tahtakurusu türleri evleri çevreleyen alanlarda kendilerine uygun 
dinlenme yerleri bulurlar, böylelikle buralardan beslenmek için evlere girebilirler. 
Dinlenme, odun, kereste, tuğla, taş ve gıda çuvalları gibi depolanmış her tür nesnede 
olabilir. Dinlenmekte olan tahtakuruları, tavuk kümesi ve keçi ağılı gibi hayvan yaşam 
alanlarında da görülebilir.  
Isırmaları genellikle oldukça acısız olur, çoğu kişi ısırıldığında uyanmaz. Bazı durumlarda, 
sonradan şiddetli kaşıntı ve diğer cilt problemleri oluşabilir. Trypanosomalar, kan ile 
beslenmeleri sırasında böceklerin dışkıları ile atılır ve ısırma meydana geldiğinde ya da 
muköz membranlar aracılığıyla insan vücuduna girer. Çok sayıda triatomine tahtakurusu 
tarafından ısırılmak kan kaybı sebebiyle kronik anemiye sebep olabilir. Triatomine 
tahtakurularının yuvalarını insanların yaşadığı evlerin çevresinden yok ederek yayılma 
başarılı şekilde engellenebilir.

4.7 Karasinekler
Karasinekler, Musca domestica, dünya genelinde bulunur ve tüm 
sineklerin % 90’ından fazlasını oluşturur. Böcek türlerinin en 
başarılılarından bir tanesidir. Kendi yaşam süresi boyunca bir 
karasinek, çoğunlukla çöp, dışkı, gübre gibi cansız ve çürüyen 
maddeler üzerinde olmak üzere, yaklaşık 500 yumurta bırakır. Sinek 
kurtları soluk renklidir, organik maddeler ile beslenirler ve 
dördüncü instardan (dördüncü evre larvadan) sonra 36 saat 
içerisinde kırmızımsı kahverengi pupaya dönüşürler. En sonunda, 
pupa safhasından yetişkinler ortaya çıkar ve 2 ila 4 hafta arasında 
yaşarlar. Dişi sinek, pupa evresinden çıktıktan 36 saat sonra, 
yalnızca bir defa çiftleşir ve tüm yumurtaları döllemeye yetecek 
kadar sperm alır. 
Karasinekler, gıdanın ve çürüyen maddelerin yakınında 
toplanmaya eğilimlidir. Dağılımlarına bakıldığında, giriş 
noktalarında, ayrıca gemilerde, özellikle mutfak ve servis 
alanlarında bulunabilirler. Süngerleme (sünger gibi emme) ile 
beslenirler: salyaları veya kusmukları katı gıdayı eritebilir. 
Karasinekler, kolera, dizanteri, salmonella, tifo, tüberküloz, 

poliomyelit, viral hepatit A ve E gibi hastalıklara sebep olan 100’den fazla patojeni 
bulaştırabiliyor olmaları sebebiyle oldukça tehlikelidir. Şarbon, asalak kurtlar, piyojen kok, 
E.coli, enterovirüsler vb hastalıkları da bulaştırırlar.      

Şekil 12. Karasinek
@Şanghay Giriş Çıkış 
Denetim ve Karantina 
Bürosu, Çin
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4.7.1 At sineği
Bu sinekler (Stomoxys calcitrans), boyut olarak daha küçük, renk 
olarak daha açık, ısırmak için yaratılmış daha geniş benekli karın ve 
ağızlarının olması dışında karasineklere oldukça benzerler (Şekil 
13). Hem erkekleri hem dişileri hayvan kanı ile beslenirler ve 2-5 
dakika içinde tıkanırlar. Bu durum sütü sağılan hayvanlarda 
anemiye ve daha az süt verimine yol açabilir. İsminden de 
anlaşıldığı üzere, bu sinekler sığır ahırlarında bol miktarda 
bulunurlar ve hayvanları ciddi şekilde kızdırırlar. Sinekler insanları 
ısırırlar ancak bu ısırıklar acısızdır ve farkına varılmaz.   
Erkek sinek çiftleşmeden sonra ölür, dişi sinek yumurtaları 
bıraktıktan sonra ölür. Sinek kurtları çürüyen organik maddelerde 
görülebilir. At sineklerinin Trypanosoma evansi, Trypanosoma 
brucei, şarbon, tavuk çiçek virüsü, bruselloz, atların enfeksiyöz 
anemi virüsü ve Afrika at hastalığını taşıdığı bilinmektedir. 

Şekil 13. At Sineği
@Şanghay Giriş Çıkış 
Denetim ve Karantina 
Bürosu, Çin

5. GİRİŞ NOKTALARINDA SÜRVEYANS

5.1 Giriş noktasında temel hususların belirlenmesi

Sürveyans ve vektör kontrol programlarının büyük ölçüde farklılık göstermesi beklenir ve 
dolayısıyla her giriş noktasının yerel şartlarına orantılı ve uyumlu olması gerekir. Bu 
amaçla, her giriş noktasında, yerel özellikleri ve vektörlerin importe ve/veya eksporte 
edilmesine ilişkin önemli hususları belirleyen uygun izleme ve kontrol önlemlerinin 
tasarlanması çok önemlidir. Dolaşımda olan vektör kaynaklı hastalıklara veya vektörlerin 
aktivitelerine dair bilgiler, özellikle belirgin mevsimselliği olan bölgelerde, en az bir yıl 
boyunca toplanmalıdır. Toplanan veriler şu hususlara odaklı olmalıdır: 

 - giriş noktası ile burayı çevreleyen 400 metre veya daha geniş alandaki ortamın 
(doğal ve kentsel) tanımı; 

 - yerel entomolojik durum;

 - epidemiyolojik durum (istilacı vektörlerle ilişkili endemik veya potansiyel sağlık 
riskleri).

Veriler, anlaşılırlığı artırmak ve paydaşlarla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla, 
mümkün olduğunca haritalandırılmalıdır. İlk kartografik analiz, faaliyet önceliklerini 
ortaya koyacaktır.   

5.1.1 Çevrenin tanımlanması 

Analiz, giriş noktası (kırsal veya kentsel olması) ve çevresindeki 400 metrelik alandaki 
ortamın tanımını içermelidir. Bu gibi bir tanımlama, aşağıda belirtilen noktaları 
kapsamalıdır.

a) Bölgenin ve çevresinin vektör riskleri açısından tanımı 

Başlangıç tanımına dayanak oluşturabilecek mevcut kartografik dokümanlar:

 - yerleşim planı (kapalı bölgenin sınırları, binalar, girişler, yükleme/boşaltma 
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alanları, kargo, ambarlar, idare ve bakım, vb)

 - sanitasyon, drenaj vb sistemlerin haritaları

 - hidrolik yapıların haritaları (tutma havzası, atık havuzları, yağmur suyu havuzu);

 - bitki örtülü alanın haritası (biçme planı, çit bağlantıları, çalılıklar vb);

 - binaların ve hangarların, tahsislerine ilişkin ayrıntıları da içeren planları (örn. 
hayvanların geçişi)

b) Giriş noktasının faaliyetleri ve organizasyonu

Giriş noktasındaki faaliyetler, riskleri kaynağında belirlemek amacıyla nitel ve nicel bir 
bakış açısından farklı akışları tanımlamalıdır: yükleme/boşaltma alanları, depolama 
alanları, özel erişim gerektiren kontrollü bölgeler vb.  

 - kara, hava ve deniz başlangıç rotalarının listesi (kaynak: Giriş noktası otoriteleri);

 - kaynağa göre yolcu/vahşi yaşam akışları (kaynak: Giriş noktası otoriteleri);

 - giriş limanı aracılığıyla gelen malların türleri ve miktarları (kaynak: gümrük);

 - erişimi sınırlı bölgelere giriş veya erişim sağlamak için irtibat kurulması gereken 
kişinin bilgilerinin (Kaynak: Giriş noktası otoriteleri) 

   toplanması tavsiye edilir. 

c) Giriş noktasının çevresindeki 400 m’lik alanın tanımlanması 

Özellikle, saha tipolojisi ve vektör uçuş mesafelerine bağlı olarak 400 metreyi aşabilecek 
çevre bölgenin tam uzunluğunu belirleyebilmek açısından aşağıda belirtilen bilgilerin 
haritalandırılması gerekmektedir. Her tür arazi kullanımının, hastalık vektörleri açısından 
farklı zayıf noktarı bulunmaktadır.   

- Kentsel alan: Kentsel alanlar, özellikle hassas olduklarından, haritalandırılmalıdır – 
sivrisinekler genellikle kentsel alanlarda bulunan açık konteynırlarda ürerler. Bu gibi 
alanlar, takip faaliyetleri sırasında, entomolojik indeksleri belirlemek için bölgelere 
bölünebilirler (örn. Üreme İndeksi, Konteynır İndeksi, Ev İndeksi, Breteau İndeksi ve 
Pupa İndeksi). Tanımlanan alanlar, yeterli sayıda evi kapsayacak veya homojen blokları 
içine alacak şekilde 400 metrelik tampon bölgeyi aşabilir.    

- Ticari ve endüstriyel alanlar: Bu alanlardaki faaliyetlerin envanterinin çıkarılması, 
hangilerinin hastalık vektörleri açısından risk taşıdığını belirlemeyi kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca, bu alanların takibini ve yayımlanan tavsiyelerin uygulanmasını (planlama, atık 
yönetimi vb) da kolaylaştıracaktır. 400 metrelik çevre alanda yer alan tüm işletmelerin, 
şirketlerin ve paydaşların envanterinin bulundurulması tavsiye edilir. İrtibat personelinin 
de belirlenmesi, düzenli takip edilmesi gereken faaliyetler için faydalı olabilir. 

- Kamu alanı: Hastalık vektörlerinin rezervuarları olabilecek kamu arazisindeki alanlar 
belirlenmelidir (yağmur suyu drenajı/hasat sistemleri, kentsel araziler, mezarlıklar, 
parklar, bahçeler vb).

- Hassas alanlar: Vektör kontrolünün uygulanması için hassas bölgeler belirlenmelidir 
(okullar, çocuk yuvaları, huzur evleri, bakım evleri vb). Bu yapılardaki irtibat personelinin 
listesi faydalı olabilir. 
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d) İnsektisik uygulamalarının dışında bırakılabilecek alanların belirlenmesi

Bu madde esas olarak, sığınaklar, çeşmeler, kovanlar, içme suyu havzaları, ekolojik 
öneme sahip alanlar vb gibi hassas bölgelere ilişkin yerel mevzuata bağlı olacaktır. 
Burada da, bu hassas bölgelerden sorumlu olan kişiler ve resmi irtibat kişileri 
belirlenmelidir.  

5.1.2 Yerel entomolojik durum 

Özel araştırmaların (hem larva hem yetişkin toplama) yanısıra mevcut bibliyografik 
bilgiler temelinde türlerin bir envanteri hazırlanmalıdır. Araştırmalar giriş noktasına ve 
çevresindeki 400 metreye kadar olan alana odaklanmalıdır. Ancak gerekçelendirildiği 
durumlarda, özellikle Anofel riskinin olması durumunda, araştırma 1000 metrelik etki 
alanına kadar genişletilebilir. 

Sahada veya yakın çevresinde ele geçirilen yabancı sivrisineklere dair bir bulgu, kontrol 
önlemlerine öncelik verilmesi gerektiğini ortaya koyacaktır. 

Listelenen farklı türler, aşağıdaki maddelere göre tanımlanmalıdır: 

 - vektör durumu (kanıtlanmış, potansiyel)

 - mevsimsel aktivite ve yayılma kabiliyeti

 -tercih edilen üreme alanları (kontrol ve izleme programının uygulanmasını 
kolaylaştırmak amacıyla)

5.1.3 Epidemiyolojik durum

Giriş noktasının yerleşik olduğu bölge ile ilişkili vektörlerle bağlantılı temel potansiyel 
sağlık riskleri belirlenmeli ve listelenmelidir.

Vektörlerin mevcudiyetiyle bağlantılı olan sağlık riskleri karakterize edilmelidir. Bunu 
yapmak için, bir vektör, bir patojen ve bir konakçı arasındaki temas olasılığını 
değerlendirmeye yönelik epidemiyolojik kanıtlar sunulması gerekmektedir.   

Bu amaçla, şunların anlaşılması gereklidir: 

 - gemilerin ve uçakların rotalarının başlangıç noktaları ile bağlantılı olarak  
enfekte vektörlerin gelmesi riski (örneğin havalimanı veya liman sıtması riski);

 -  importe edilen patojenlerin yerli vektörler tarafından yerel olarak yayılması riski 
(bu patojenlerle ilgili olarak yerel vektörlerin yetkinliği ve vektörel kapasitesi);

 - enfekte vektörlerin dağılması yoluyla patojenlerin eksporte edilmesi riski 
(Epidemik veya endemik değerlere göre giriş noktası sıtmalı bir bölgede veya 
arbovirüslerin dolaşımda olduğu bir bölgede yerleşik ise).

5.1.4 Giriş noktasının hassasiyeti ve tehlikeye açıklığına ilişkin özet ve sonuçlar

Kapsamı, aşağıda belirtilen hususlar açısından değerlendirmek için risk değerlendirme 
ve önlemeye yönelik geleneksel matrislere göre, önceki bölümlerde ele alınan farklı veri 
unsurlarının analizi yapılmalıdır:  

 - ehemmiyet/tehlike: Bölge majör tehditler açısından bilhassa hassas mıdır? 

 - sıklık/risk: Daha önce yabancı vektörlerin girişi tespit edilmiş midir?
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 - giriş noktası ve çevresinde importe veya yerli vakalar ne boyutta önemlidir? 

 - risk yönetimi: Bu gibi hususlara giriş noktasında mevcut olan genel risk yönetim 
dokümanlarında yer verilmiş midir?

 - önleyici veya iyileştirici faaliyetler uygulanmış mıdır?

 - personel, eğitilmiş ya da soruna karşı duyarlı hale getirilmiş midir? 

Bu unsurlara dayanarak, özellikle odaklanılacak önemli türler açısından, sürveyans ve 
izleme programının hedefleri belirlenecektir. Bu belirleme, hastalık riski oluşturan 
türlerin izlenmesi (tuzak türü, numune alınacak üreme alanları, günün sürveyansın 
gerçekleştirileceği zamanı, vb) ve kontrolü için en uygun yöntemlere karar verilmesini 
sağlayacaktır.  

Ayrıca, uygulanabilir durumlarda, programlar mevsimsel risklere göre de uyarlanacaktır. 
Bu nedenle, programın yıl boyunca mı yoksa mevsimsel uygulama mı gerektirdiği 
doğrulanmalıdır.

Sürveyans ve kontrol programının uygulanması gereken alanın boyutuna karar verilmesi 
gerekmektedir. Belirli durumlar için 400 metrelik çevre alan yeterli olacaktır. Ancak, bazı 
kapsamlar için (sıtma riski örneğin), bu çevre alan, vektör uçuş mesafesine ve bölgenin 
üreme alanlarını barındırma potansiyeline göre artırılabilir.     

Not: Giriş noktası ve çevresindeki durum, hastalık vektörleri açısından sürekli olarak 
değişecektir ve mevsimsel çeşitlilik de hastalık yayılma riskini etkileyebilecektir. Bu 
nedenle, bu gibi risklere ilişkin bilgiler düzenli olarak toplanmalı ve takip edilmelidir. 
Vektör kaynaklı bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilecek durumlar tespit 
edilmeli, izlenmeli ve hızlı şekilde müdahale edilmelidir.    

5.2 Sürveyans planının oluşturulması

Sürveyans planı, giriş noktasındaki mevcut epidemiyolojik durum ve vektörler ile bunlara 
bağlı patojenlerin importe/eksporte edilme riskine dayalı olacaktır.  
Normal koşullar altında: Rutin bir sürveyans planı oluşturun. 
Epidemilerde/salgınlarda: Hızlı aksiyon için bir acil durum sürveyans planı oluşturun. 
Bu durumlarda, aşağıdaki hususlar önemlidir: 
  • ekolojik koşulların değerlendirilmesi
  • epidemiyolojik riskin değerlendirilmesi 
  • yerel kanunlar ve mevzuata uygunluk
  • sürveyans hedefi, bölgeleri ve yöntemlerinin belirlenmesi
  • sürveyans planının oluşturulması
Saha faaliyetleri: Aşağıdaki faaliyetler, sürveyans planının hazırlanmasında yardımcı 
olacaktır:
  • hedef vektörün ve halk sağlığı tehdidi boyutunun belirlenmesi
  • istila, adaptasyon ve üreme boyutu ile yerel ekosistem içerisine yerleşme 

kapasitesinin değerlendirilmesi 
  • yerel ortamdaki coğrafi dağılım 
  • saha numunelerinin toplanması
  • numunelerin muhafazası
  • numunelerin laboratuvara ulaştırılması 
  • numunenin yerel laboratuvarda incelenmesi veya ülke sınırları içerisindeki ya da 
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denizaşırı bir belirlenmiş referans laboratuvara ulaştırılması (veya inceleme için 
dijital görüntülerin belirlenmiş laboratuvara gönderilmesi) 

  • yeniden sürveyans/tekrarlanan sürveyans ve bunun sıklığı için takip planı
  • sürveyans raporunun hazırlanması
  • sürveyans raporunun müzakere edilmesi ve normal koşullar için rutin kontrolün 

veya acil bir durum için hızlı faaliyetin/yanıtın başlatılması.
Giriş noktasında dikkate alınması gereken entomolojik risk faktörleri şunları kapsar: 
 1. Giriş noktasında belirli bir hastalığa ilişkin istilacı vektör türlerinin sayısı
 2. Üreme potansiyeli ve popülasyon artışı
 3. Beslenme tercihleri, örneğin, zoofiliğe karşı antropofilik
 4. Vektör yetişmesine olanak sağlayan çevresel parametreler
 5. Doğal vektör kapasitesi
 6. Dağılım: uçuş mesafesi, ektoparazitlerin pasif transferi, vb
 7. Vektör sürveyans ve kontrol eksikliği   
Giriş Noktasında dikkate alınması gereken epidemiyolojik risk faktörleri şunları kapsar:
 1. Patojenlerin/parazitlerin virülansı 
 2.Yerel popülasyonun/rezervuarın (zoonotik hastalık durumunda) ve insan
 konakçıların bağışıklık durumları
 3. Yerel enfeksiyon rezervuarının boyutu
 4. Hastalık yayılımına olanak sağlayan çevresel faktörler
 5. Yayılma penceresi
 6. Vektörlerin ve patojenlerin yerel olarak kullanılan kontrol tedbirlerine uyumu

5.3 Vektör riskinden arındırılmış bölge

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005), limanlar, havaalanları ve kara sınır kapılarında (kara 
geçişlerinde) ve bu giriş noktalarının etrafında 400 metrelik uzunluğa sahip alanda 
vektörden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasından yanadır. Amaç, düzenli aktif 
sürveyans ve vektör kontrolü aracılığıyla vektörden arınmışlık durumunu korumaktır ki 
böylece vektörler / rezervuarlarla importe edilmiş patojenlerin bulaşma riski sıfırlanabilir 
veya en aza indirgenebilir. Bu, yerel vektörlerin, gemiler, uçaklar ve demiryolu / karayolu 
taşımacılığı ile uzak ülkelere yayılmasını da önleyecektir ve bu nedenle vektör kaynaklı 
yerel hastalıkların başka ülkelerde görülmesini engelleyecektir. Yukarıda bahsedildiği 
üzere, vektörlerin, uzak ülkelere gemiler (örneğin, Aedes albopictus), uçaklar (örneğin, 
Fransa'daki Havaalanı sıtması) ve taşıtlar (bakınız kutucuk 1) yoluyla sokulduğuna dair 
kanıtlar vardır. Her giriş noktasında, etkin vektör takibi, profesyonel olarak organize 
edilmiş bir sürveyans ve kontrol programı aracılığıyla oluşturulmuş gerekli altyapıyla 
sağlanabilir. 

Önemsenmeyecek sayıda istila vektörünün varlığı başlangıçta sınırlı gerçek bir halk 
sağlığı riski oluşturabilirse de, deneyimler uzun vadede bir kaç vakanın çoğalarak bir 
salgına veya epidemiye / pandemiye dönüşebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, rutin 
bir sürveyans ve kontrol programının amacı, egzotik türleri ortadan kaldırabilmek için 
üreme imkanlarına mümkün olduğu kadar izin vermeyerek ve zamanında ve uygun 
kontrol faaliyetlerini gerçekleştirerek sıfır egzotik vektör popülasyonu seviyelerine 
ulaşmaktır. Giriş Noktalarını yerel vektör türlerinin üremesinden arındırmak da bunların 
başka ülkelere çıkış ve yayılmalarını önlemek için taşıtlara ve bagajlara / kargolara 
erişimlerini engellemek gibi aynı derecede önem arz etmektedir.
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Kutucuk 1. 1929’dan bu yana Yeni Zelanda’da Giriş Noktalarında yakalanan sivrisinek vektör türlerinin incelenmesi

Ülke: Yeni Zelanda
Yakalama sayısı: 171 (1929’dan beri)
Belirlenen tür sayısı: 27 (Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex annulirostris 
vektörleri dahil)
İstilacı vektörlerde hastalıkla ilişkili patojenler (hastalık potansiyeli): 
Arbovirüsler: Barmah Ormanı, chikungunya, dang, Doğu at ensefaliti, Edge Hill, 
GanGan, Japon ensefaliti, Kokobera, Kunjin, La Crosse ensefaliti, Murray Vadisi 
ensefaliti, Gül Nehri, Rift Vadisi ateşi, Sindbis, Startfors, Trubanaman, Batı Nil ve 
sarıhumma      
Parazitler: Plasmodium spp., Dirofilaria immitis ve Wuchereria bancrofti veya 
Brugia malayi
Kaynak ülke sayısı: 26
Bilinen yabancı türlerin kaynak yeri: 152 
Güney Pasifik: 100 (66%) [Avustralya: 42 (28%) + 11 diğer ülke: 58 (44%)]
Asya: 40 (26.3%) [Japonya: 22 (14.5%) + 7 diğer ülke: 18 (11.8%)]
Diğerleri: 12 (8%) [ABD: 7 (4.6%)+ 5 diğer ülke (3.4%)]
Giriş yolu: Uçak 94 (% 62) ve gemi 57 (% 38) 
1989-2004 arası toplam yakalama: 62
Giriş yolu: Gemiler: 51 (82%) ve Uçaklar: 11 (18%)
Ana giriş noktası: Auckland (75)

Kaynak: Derraik JG (2004)

5.4 Vektör sürveyansının gerekli unsurları

Aşağıdakiler, vektör sürveyansının gerekli unsurlarıdır: 

  • laboratuvar ve saha hizmetleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olan mesleki 
açıdan eğitimli personel; 

  • altyapısı, ekipmanı ve daimi kimyasal, reaktif, cam malzeme ve plastik malzeme 
gerekliliklerini karşılayan laboratuvara erişim;

  • saha elemanlarının sivrisinek (immatür ve yetişkin), tatarcık, kemirgen vb.ye 
ilişkin sürveyans yöntemleri ile gerekli ise gemide sivrisinekler, sinekler, 
tatarcıklar, hamamböcekleri ve kemirgenlere yönelik sürveyans ile ilgili yeniden 
oryantasyonu;

  • her bir sürveyans yöntemi türü, kullanılan ekipman parçası ve zaman aralıkları 
gibi hususlar için var olması gereken standart operasyon prosedürleri;

  • her daim mevcut olması gereken etkili kişisel koruyucu ekipman (Ek 1). 
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5.5 Sivrisinekler: immatür safhadakiler ve yetişkinlerin incelenmesi
5.5.1 Yumurtalar

Anofel yumurtalara karşı sürveyans oluşturmak zordur çünkü bunlar, lateral yüzme 
torbalarından ötürü batmadan durabildikleri su yüzeylerinde tek başlarına bulunurlar. 
Culex türünün yumurtalarını, yığın halinde olmalarından ötürü tanımak kolaydır. Aedes 
yumurtaları, konteynır yaşamalanlarında tek başlarına bulunurlar, küçük siyah bir mil 
şeklinde görünürler ve bir el büyüteci ile kolaylıkla görülebilirler. 500 ml’lik konteynırlar 
şeklindeki dışı siyaha boyanmış ve içi su ile doldurulmuş (3/4 kapasite) ovitrapler, 
sürveyansın düşünüldüğü alandaki bir yere rastgele yerleştirilebilir. Yaklaşık bir hafta 
içerisinde, bölgede yaygın olan dişi Aedes aegypti, Aedes albopictus veya konteynırda 
üreyen başka herhangi bir Aedes spp. yerleştirilmiş ovitraplere yumurtalarını 
bırakacaktır. Deneyimler, ovitrap suyuna batırılmış düz 2x4 inçlik karton bir şerit ile kuru 
ot infüzyonunun, tuzağın çekiciliğini artıracağını göstermiştir. Bu tuzaklar, vektör 
popülasyonunun belirlenmesi ve belirli bir alandaki müdahalelerin etkisinin 
değerlendirilmesi açısından faydalıdır. Doğal kargaşa veya kasıtsız kaldırmadan kaynaklı 
tuzak kaybını da hesaba katarak, gerektiği hesaplanandan % 10 daha fazla ovitrap 
yerleştirilmesi tavsiye edilir.        

Gravid Culex sivrisinekleri toplamak için gravid tuzaklar kullanılabilir ve bunlar dört D tip 
pil veya 6V DC enerji kaynağı ile çalışır. Gravid tuzak, yumurtlama için yer arayan gravid 
dişi sivrisinekler için çekici olan bir solüsyon içerir (Şekil 17). Bu solüsyon kuru ot 
infüzyonu veya benzer organik maddeler kullanılarak yapılabilir. Tuzak portatiftir ve 
gerektiği yere kurulabilir.

5.5.2 Larva

İmmatür sivrisineklere ilişkin araştırmalar, giriş noktalarında etkili bir sivrisinek sürveyans 
ve kontrol programının önemli bir boyutudur. Yerli ve/veya dışarıdan gelen haşere ve 
vektör sivrisineklerin yerlerinin, türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının 
belirlenmesinde kullanılırlar. Culex ve Aedesler su filmini sifonları ile delip asılırken (Şekil 
15, 16) Anofel larvalar suyun yüzeyine paralel şekilde yüzerler (Şekil 14). Biraz deneyim ve 
iyi gözlemleme ile kişi kolaylıkla Culex larvayı Aedes larvadan ayırt edebilir çünkü Aedes 
larvalar daha uzundur ve kamçıya benzer hareketleri vardır. Larva sürveyansı, yetişkin 
oluşumunu tahmin etmek ve larva kontrol tedbirlerinin optimal sıklıkla uygulanmasını 
sağlamak açısından çok önemlidir. Larva sürveyansı ayrıca yetişkin sivrisinek kontrolü 
ihtiyacının öngörülmesinde ve bunun yanı sıra kontrol tedbirlerinin etkinliğinin 
değerlendirilmesinde faydalıdır. Larva takibinin sonuçlarını ifade etmek için çeşitli 
indeksler kullanılır. En popüler indeksler Üreme İndeksi, Ev İndeksi, Konteynır İndeksi, 
Breteau İndeksi ve Pupa İndeksidir (Ek 8).

Şekil 14. Anofel Larva 
@Şanghay Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina
Bürosu, Çin

Şekil 15. Culex Larva 
@Şanghay Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina
Bürosu, Çin

Şekil 16. Aedes Larva 
@Şanghay Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina
Bürosu, Çin
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Kutucuk 2. Giriş noktasında yumurta, larva ve pupa numunesi almanın amacı ve kapsamı

• Yumurta ve larva sürveyansı, yerel ekosisteme yerleşmeye çalışan herhangi bir 
istilacı vektör türünün tespit edilmesinde çok önemlidir. 

• Sürveyans, yaşam alanı tercihleri ile ilgili ilk elden bilgi sağlar ve bu da vektör 
veya haşere türleri tarafından tercih edilen yaşam alanlarında kontrolün 
önceliklendirilmesine olanak sağlar. 

• Rutin yumurta ve larva sürveyansı, sivrisinek üreme kaynaklarının mekânsal ve 
zamansal olarak tam ve doğru bir resmini ortaya koyar ve böylelikle yerinde ve 
zamanında müdahaleye dayanak oluşturacak olan sivrisinek oluşum boyutunu 
aydınlığa kavuşturur.  

• Yumurta ve larva sürveyansı insektisit uygulaması ve kontrol tedbirlerinin sürekli 
değerlendirilmesine olanak sağlar. 

• Yumurta ve larva sürveyansı türlerin dağılımı, yoğunluğu, mevsimsel oluşumu ve 
miktarı ile ilgili bilgi sağlar. 

• Yetişkin sivrisinek sürveyansından edinilen bilgileri tamamlayıcı niteliktedir. (örn. 
Işık kapanları, ısırma sayıları, konma oranları vb)

• Larva sürveyans programı ile insektisit direnci de takip edilebilir.

5.5.2.1 İmmatür sivrisineklerden numune almaya yarayan ölçüm kitinin bileşenleri

1. Yeterli büyüklükte bir Kanvas toplama torbası

2. Kase şeklinde bir kepçe (300 kapasiteli) 

3. Elek/süzgeç

4. Vidalı kapağı bulunan plastik kaplar

5. Kauçuk hazneleri bulunan cam pipetler (uzun ve kısa)

6. El büyüteci

7. El feneri ve piller

8. Pens/cımbız

9. Saha için defter ve kalem

10. Sabun 

11. Küçük havlu

12. Sivrisinek kovucu losyon veya krem

13. Konteynırların etiketlenmesi için yapışkan kağıt etiketler

Bir çalışan ve bir gözetmenden oluşan her bir ekip için bir saha kiti sağlanabilir. 

5.5.2.2 Larva numunesi alma tekniği

Farklı tür üreme alanlarında farklı numune alma teknikleri kullanılmaktadır 
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505819/en/). Anofel, Culex ve 
Aedes larvaları, kendilerine özgü davranışlar sergilerler. Anofel larva solunum deliği ile nefes 
almak için su yüzeyine paralel şekilde dururken, Culex larva, su filmini delerek solunum 
sifonları ile su yüzeyinden sarkar. Aedes larva da Culex larva gibi sarkar ancak aynı tür 
larvalarla “sürü halinde” kalmayı tercih etmeleri ve yan yan hareketler sergilemeleri 
bakımından özgündürler. Bu temel gerçekler, saha entomolojistleri ve rutin larva 
sürveyansında yer alan çalışanların çoğu tarafından bilinmektedir. Sivrisinek türlerinin üreme 
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Üreme�Alanları Dinlenme�Alanları
Göletler
Su birikintileri
Hendekler
Yüzey drenleri
Otluk ve bataklık araziler
Çukurlar ve çöküntü alanlar
Hurda - ve saclardaki su bulunan çöküntüler
Farklı çeşit ve şekillerdeki konteynırlar
Su hazneleri
Musluklar
Çamurluklar dâhil tekerlekler
Yer tipi ve asma su depoları
Septik tankları
Teraslar/çatılar/lentolar
İnşaat/imar alanlarındaki kür suları
Kuyular
Demir cevheri yükleme kepçeleri

İnsan meskenleri/tuvaletler
Kulübeler
Ev içi asma objeleri
Çatlaklar
Çalılıklar/bitkiler – yabani ve bahçe bitkileri
Mobilya altı
Perdeler
Depoların altı veya kenarları
Kargo kutuları/ambarları
İş istasyonları
Binaların duvarları ve çatıların altı
Açık bagaj/kargo kutuları veya konteynırlar
Kartonlar ve konteynırlar
Iskarta uçaklar, taşıtlar, gemiler vb 
Tekerlek yığınları
Terkedilmiş yapılar/binalar
Ağaç kovukları

alanları için belirgin tercihleri vardır ve bu bilgiden, immatür numunesi alma ve türlere özgü 
kontrol organize etme konularında sistematik olarak faydalanılabilir. Örneğin, herhangi bir 
giriş noktasında bir Anofel türünün istilasına ilişkin şüphe veya teyit var ise, immatürler için 
temiz su yaşam alanlarına (doğal veya yapay) bakılmalıdır. Öte yandan, Aedes larvalar, 
konteynır yaşam alanları, hurda, çimento mikserleri, tekerlekler veya bunlara benzer yaşam 
alanlarındaki durgun sularda bulunabilirler. Culex immatürleri yüksek olasılıkla organik 
açıdan zengin sularda bulunacaklardır.       

Larva yaşam alanlarına dikkatli şekilde, yavaşça ve gölgenizin üreme alanının üzerine 
düşmesini engellemek için güneşi karşınıza alarak yaklaşınız, aksi takdirde larva dibe 
dalacaktır ve yeniden yüzeye çıkması biraz zaman alabilir. Anofel stephensi gibi bazı türler 
uzun süre su altında kalabilir. Su yüzeyi, şiddetli rüzgardan etkileniyor ise, numune almak için 
rüzgarın estiği yön tercih edilmelidir. Göletler, havuzlar ve göllerde sivrisinek immatürler 
kenarlara yakın yerlerde, çoğunlukla yüzen bitkilerin yanında, özellikle yüzen bitkiler veya 
otlarda oluşmuş açık boşluklarda ve küçük larva avcılarının ulaşmasının zor olduğu algal (su 
yosunu) birikintilerde bulunurlar. Daldırma öncesi larva varlığına ilişkin gözle değerlendirme 
yapılabilir. Larvalar, çoğunlukla yüzen ağaç dalları veya tomruklara bitişik şekilde 
bulunduklarından buralarda numune alma işlemi daha tatmin edici olabilir.        

Sığ suda, bir kase ile Anofel larvayı yüzeyden alma veya numune alma cihazını kısmi veya tam 
olarak daldırma ya da larva ve/veya pupayı görmek için kepçeyi arka plan olarak kullanıp 
sonra bunları toplamayı içeren çeşitli numune alma yöntemleri mevcuttur. En yaygın 
kullanılan teknik, larvayı kepçede toplamak için basit kepçelemedir. Ağaç kovuklarından, 
yaprak aksillerinden (sap ile dal arasındaki açı) veya konteynırlardan ve tekerleklerden larva 
numunesi almak için sifon boruları kullanılabilir. Larva numunesi almak için kullanılan diğer 
cihazlar ağlar ve süzgeçlerdir. 

Tablo 10. Sivrisineklerin limanlarda, havalimanlarında, kara geçişlerinde ve çevrelerinde
potansiyel üreme ve dinlenme alanları
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Aşağıda, limanların demirleme alanlarında, havalimanı platformları, hangarlar, bagajlar, 
kargo alanlarında ve kara geçişlerinde larva ölçümleri ve sivrisineklerin belirlenmesine 
yönelik yaklaşım adım adım yer almaktadır.   

Adım 1: Giriş noktasında ve çevresindeki insan yerleşiminin olduğu veya limanın yer aldığı 
400 metrelik alanda bulunan vektörlerin tüm potansiyel üreme alanlarını tespit edin ve 
haritalandırın. 

Adım 2: Tüm üreme alanlarının fotoğrafını çekin.

Adım 3: Vektörlerin/sivrisineklerin potansiyel üreme alanlarının envanterini çıkarın ve bunu 
mevsimsel ve zamansal olarak güncelleyin. Bu alanları geçici ve daimi üreme yerleri olarak 
kategorize edin. 

Adım 4: Uygun numune alma yöntemlerini kullanarak larva ölçümlerini organize edin (Ek 4).

Adım 5: Larvaları (aynı yaşam alanında bulunuyorsa pupaları da), larva yaşam alanından 
alınan su ile birlikte vidalı kapağı olan plastik kaplarda toplayın ve numuneleri yetiştirme ve 
oluşum için böcek inceleme laboratuvarına götürün. Kabın ¾’ünü su ile doldurun ve kabı 
sıkıca kapatın. Her bir kabı, üreme alanını, özel lokasyonunu ve numunenin alınma tarihini 
gösterecek şekilde etiketleyin. Numunenin araçla taşınması sırasında, sarsıntılardan 
kaçınılmalıdır çünkü bunlar larvada mekanik hasara ve mortaliteye sebep olabilir.  

Adım 6: Yavaşça suyu immatür safhadaki sivrisinekler ile birlikte 300 ml’lik bir kaseye, leğene 
veya plastik/emaye bir tepsiye dökün. 

Adım 7: Günlük larva besini olarak 60:40 oranında öğütülmüş toz maya ve öğütülmüş köpek 
bisküvisini iyice karıştırın. Öğütülüp un haline getirilmiş ve eşit oranlarda karıştırılmış bebek 
maması gıda ile balık yemi tanecikleri de kullanılabilir. 

Adım 8: Kasenin üstünü muslin kumaş ile kasenin dışına lastik bant geçirerek sağlama alacak 
şekilde kapatın.   

Adım 9: Pupaları larvalardan ayırın ve bunları, aynı şekilde sağlamlaştırılmış kaselerde ayrı ayrı 
tutun. Yetişkinler ortaya çıkana kadar bekleyin. 

Adım 10: Yetişkinleri, elle tutulan standart bir ağız spiratörünün plastik tüpünü ağdaki 
delikten içeri sokarak ya da motorlu bir aspiratör kullanarak dikkatli bir şekilde kaseden alın. 
Mümkün olduğunca, ağız aspiratörü kullanın. Böylelikle motorlu aspiratör kullanıldığında 
yetişkinlerde meydana gelebilecek yaralanmalar önlenmiş olacaktır. Yetişkinleri yavaşça bir 
test tüpünün içine yerleştirin ve sivrisineklerin kaçmasını önlemek için bir pamuk tıkaç 
kullanarak tüpün ağzını kapatın.     

Adım 11: Birkaç damla eter kullanarak yetişkinleri uyuşturun ve sivrisinekler düşüp hareketleri 
tamamen durana kadar bekleyin. 

Adım 12: Standart morfolojik anahtarları kullanarak disekte eden binoküler bir mikroskop 
altında düşmüş olan yetişkinleri teşhis edin, bunları belirlenmiş bir referans laboratuvara 
transfer edin veya yerel kapasite mevcut ise numuneleri PCR-tabanlı moleküler teşhis için 
muhafaza edin. 

5.6 Yetişkin sürveyansı

Yetişkinlerin toplanmasını planlamadan önce dikkate alınacak bazı önemli hususlar şunlardır.

1. Giriş noktası ve çevresindeki bölgede var olan yerli türlerin bir listesi hazır olmalıdır. 
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2. Sivrisinek popülasyonlarının mevsimsel hava koşulları ile bağlantılı olarak arttığı 
bilinmelidir. Bu sebeple, düzenli aralıklarla takip edildiğinde, toplanan yetişkinlerin sayısında 
doğal değişimlerin olması kaçınılmazdır. 

3. Farklı sivrisinek türlerinin farklı ısırma ritimleri, konakçı seçimleri ve dinlenme tercihleri 
bulunabilir. Dolayısı ile yetişkinlerin toplanması için, kişi planlama aşamasında bu faktörleri 
de dikkate almalıdır. 

4. İstilacı/yabancı bir tür toplandığı zaman, tavsiye edilen prosedürler takip edilebilir. Türün 
kimliği, bu amaç için belirlenmiş referans laboratuvara gönderilerek teyit edilmelidir (Ek 4). 
Gerekli ise bölgede daha fazla toplama faaliyeti organize edilebilir. Vektöre giriş noktasında 
ve çevresinde hastalık yayma ve buralara yerleşme fırsatını vekrmemek adına risk 
azaltımı/yok edilmesi için hızlı kontrol faaliyeti önceliklendirilmelidir. Salgınlar gibi olumsuz 
gelişmelerin meydana gelmesi durumunda, etki değerlendirmesinin takibi için diğer yetişkin 
toplama yöntemlerinden ziyade tuzaklar tercih edilebilir. Patojenlerin/parazitlerin kimliği, ya 
yerel laboratuvarda incelenmeleri yoluyla (tesisler mevcut ise) ya da numunelerin belirlenmiş 
bölgesel ya da küresel bir referans laboratuvara gönderilmesi yoluyla saptanabilir. 

5.6.1 Yetişkin sivrisineklerin yakalanması için gereken malzemeler

Yetişkin sivrisinekleri yakalamak için aşağıdaki malzemeler gerekmektedir. 

1. Yeterli büyüklükte bir saha torbası 

2. Elle tutulan ve/veya motorlu aspiratör ve yetişkin tuzakları (Karbondioksitli veya 
karbondioksitsiz ışık tuzakları, CDC, UV veya BG-Sentinel tuzaklar) (Şekil 17)

3. Test tüpleri

4. Toplanmış yetişkinlerin konulduğu test tüplerinin etiketlenmesi için yapışkanlı kağıt 
etiketler

5. Pamuk rulosu

6. El feneri ve piller

7. Pens (bir kör bir keskin)

8. Alan spreyi için beyaz kumaş çarşaf

9. Püskürtmeli böcek öldürücü kutu

10. Saha defteri ve kalem

11. Sabun

12. Küçük havlu

13. Koruyucu eşya

Yetişkin toplama sıklığı hassas bölgelerde en az ayda bir 
veya vektörlerin yaşaması ve yerleşmesi olasılığını artıran 
hava koşullarının olduğu bölgelerde daha sık (haftalık/iki 
haftada bir) olmalıdır. 

Şekil 17.Yetişkin Culex
için gravid tuzak
@Şanghay Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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5.6.2 Yetişkin sivrisineklere karşı kontrol önlemlerini başlatırken dikkate alınacak 
epidemiyolojik hususlar

Yetişkin sivrisinek popülasyonları için kontrol önlemleri başlatırken aşağıdaki 
epidemiyolojik noktalar dikkate alınmalıdır.

• Risk değerlendirmesi için kilit yerli türlerin miktarına ilişkin mevsimsel ve zamansal 
verileri değerlendirin. 

• Vektör/sivrisinek dağılımının düzensiz veya rastlantısal olup olmadığını ve bunun 
epidemiyolojik önemini anlamak için çalışırken haritalandırma yapın. 

• Vektörleri takip etmek için giriş noktası ve çevresindeki riskli/hassas bölgeleri 
belirleyin. Anofel türü istilasından şüphelenildiğinde, uçuş mesafesine de bağlı 
olarak, takip faaliyetleri, tavsiye edilen 400 metrelik alanın dışına da genişletilebilir.  

• Vektör, patojen/parazit ve konakçıların mevcudiyeti ile bağlantığı sağlık risklerini 
karakterize edin. Endemik bölgelerden gelen gemilerin limanın belirli demirleme 
alanlarına uğrayıp uğramadığını belirleyin. Aynı şekilde virüslerin/sıtma 
parazitlerinin halihazırda dolaşımda olduğu endemik/epidemik ülkelerden gelen 
uçakların zamanlamalarını belirleyin. Bunların yapılması, hassas bölgelerde risk 
değerlendirmesi için seçici takibe olanak sağlayacaktır. 

•  İmporte bir vektörden kaynaklı yerel yayılım riskini resmedin. 

• Yerel bir vektör aracılığıyla, endemik veya epidemik olması farketmeksizin yerel 
epidemiyolojik duruma bağlı olarak patojen eksporte edilmesi riskini 
değerlendirin. 

• Sivrisinek kontrolü için insektisit kullanımının predatörlere, polinatörlere veya ipek 
böcekleri gibi diğer ekonomik türlere zarar verebileceği yerlerde, bu gibi 
alanlar/bölgeler, devlet politikası doğrultusunda vektör kontrolünden hariç 
tutulabilir.  

Bu faktörlere dayanarak, bir risk yönetim stratejisinin oluşturulmasına ek olarak, 
sivrisineklerin sürveyansı, takibi ve kontrolü organize edilebilir. 

5.7 Kemirgenler: Sıçan ve farelerin sürveyansı
Kemirgenler, veba, Lestospiroz, murin tifüsü ve gıda kaynaklı Salmonellozun 
yayılmasında rol alırlar. Kemirgen sürveyansı, türlerin, istilala boyutlarının ve kontrol 
önlemlerinin başlatılacağı yerin belirlenmesi için gereklidir. Kemirgenler, davranışları ve 
aktivite örüntüleri ile, takip, sürveyans ve kontrol için elverişlidirler. 

5.7.1 Kemirgen yolları ve sürtünme izleri

Kemirgenlerce sık sık kullanılan rotalar, kemirgen yolları olarak bilinir. Sıçanlar, aynı 
geçitten sürekli geçtiklerinde, arkalarında, yollarını ortaya 
çıkaran çoğunlukla renksiz izler bırakırlar (Şekil 18). Bu yollar, 
kemirgen kılının yağının yüzeye sürülmesi ile oluşur ve 
zamanla bu iz koyu bir renk alır; bu da sürtünme izi olarak 
bilinir. Kemirgen yolları, boruların veya boru kılıflarının içinde 
olabileceklerinden kolaylıkla görülemeyebilirler ve 
tünellerin başlangıç kısmını bulmak için takip edilmeleri 
gerekir. Çatı sıçanı, bu izleri tepedeki kablolar veya borular, 
boru kılıfları, hava kanalları, demir çubuklar, elektirik 
kabloları veya kaplamaların üstünde bırakır.    

Şekil 18. Farelerin sürtünme izleri
@Şanghay Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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5.7.2 Ayak izleri

Tozda veya kemirgenlerin ayakizleri için 
kullanılan talk pudrasında izleri görmek için 
döşemenin üzerine bir açıdan el fenerini tutun. 
İzler belirgin bir gölge yapacaktır. Yeni ayak izleri 
keskin ve belirgin görünürken (Şekil 19), eski izler 
toz birikmesinden ötürü daha silik görünecektir. 
Arka ayakların beş parmaklı izleri, dört parmaklı 
ön ayaklara göre daha yaygın görülebilir ancak 
her ikisinin birlikte görülmesi de olağandır. 
Kemirgen yönünü ve son aktivite oranını 
belirlemek açısından kemirgen yolu boyunca 
ince bir talk pudrası bandı oluşturulması çok 
faydalıdır. 

5.7.3 Kemirme 

Kemirgenler, dişlerini keskin tutmak için kemirirler. 
Ahşabı, plastik boruları/kapları, çimentoyu veya 
metal yüzeyleri kemirirler (Şekil 20). Kemirme 
eylemi, geride yüzeyde kemirme izleri ve sıçan 
isti lasının göstergesi olan ince malzeme 
döküntüleri bırakır. Sıçan vücudunu kemirilen 
yüzeye sürttüğü için o kısım yavaş yavaş düzleşir. 

5.7.4 Dışkı parçaları

Yeni düşmüş dışkı parçaları, yumuşak, 
parlak ve koyu görünüme sahiptir ve türe 
bağlı olarak şekil ve boyut olarak 
değişiklik gösterebilir (Şekil 21). Birkaç 
günden sonra, bu parçalar kuru ve sert 
görünebilir. Eski dışkı parçaları mat ve gri 
renk te  görünür  ve  b i r  çubuk  i l e 
bastırıldığında kolaylıkla parçalanır. Dışkı 
parçaları genellikle gıda kaynaklarının 
yakınında fazlasıyla bulunur ancak 
k e m i r g e n  y o l l a r ı  ü z e r i n d e  d e 
görülebilirler.  

5.7.5 İdrar

Kemirgenler, idrar çıkışlarını düzene oturtamaz ve kontrol edemezler, bu nedenle sürekli 
olarak idrarlarını yaparlar. Kemirgen yollarında kemirgenlere ilişkin işaretler ararken, 
belirli bir açıdan döşemeye siyah bir (UV) lambası tutun. Yeni kemirgen idrarı küf yeşili 
renkte bir ışık yayar. Eski idrar ise mavimsi beyaz renkte görünür (Şekiller 22, 23).

5.7.6 Kemirgen Kılı

Kemirgen kılı, özellikle sıçan kılı, siyah bir ışık altında bakıldığında renk olarak mavimsi 
beyaz görünür. 

Şekil 19. Bir farenin yeni ayak izi 
@Şanghay Giriş Çıkış Denetim
ve Karantina Bürosu, Çin

Şekil 20. Kemirme  
@Şanghay Giriş Çıkış Denetim
ve Karantina Bürosu, Çin

Şekil 21. Farelerin dışkı parçaları; lağım faresi  ¾”,
çatı sıçanı ½”, fındık faresi ¼"  
@Şanghay Giriş Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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5.7.7 Kemirgen sürveyansı teknikleri

Aşağıdaki sürveyans teknikleri, kemirgen bulunup bulunmadığını kontrol etmek ve 
kontrol tedbirlerinin etki değerlendirmesini yapmak açısından faydalı olacaktır.  

5.7.8 Kapanlar

Sürveyans için özellikle kemirgenler için tasarlanmış kapanlar kullanılmalıdır. Fare kapanı 
ile sıçan kapanı arasında ayrım yapılmalıdır. Sıçanlar genellikle farelerden daha büyük 
olduklarından, fare kapanından çoğunlukla kaçabilirler. Aynı şekilde, daha küçük olan 
fareler, sıçan kapanını harekete geçiremeyebilirler. Kapanlar sağlam ve standart kalitede 
olmalıdır. Kolay paslanmamalı ve yakalamak üzere tasarlanmış olduğu kemirgenin 
temasına duyarlı olmalıdır. Seyyar ve etkili olan profesyonel yaylı kapanlar genellikle 
tavsiye edilmektedir.  

5.7.8.1 Kapanların Kullanımı ve Bakımı

Kapanların kullanımında dikkate alınacak hususlar şunlardır.

• Yeni kapanların tetik kolunun ucunun, maksimum hassasiyet için düzleştirmek amacıyla 
genellikle törpülenmesi gerekmektedir.

• Kapanlar, yayın paslanmasını önlemek için kullanılmadıklarında kapalı alanda 
muhafaza edilmelidir. 

• Paslanmayı azaltmak için kullanım öncesi ve sonrası tüm metal kısımların, balık yağı 
veya erimiş mum ile bakımı yapılmalıdır. Kokuları kemirgenleri caydırabileceğinden, pas 
giderici spreyler (Örn. CRC) kullanılmamalıdır.  

• Kapanı, bir tel, bitki veya uygun başka bir nesne ile iyice sağlamlaştırın. Böylelikle 
kapan, yaralı sıçanlar, büyük fareler veya kemirgenlere gelen leş yiyici predatörler 
tarafından başka yerlere sürüklenmeyecektir. 

5.7.8.2 Kapanın Yerleştirilmesi

• Tahılların, yemek atıklarının,  bitkilerin veya gıda parçalarının bulunduğu yerler 
kemirgenlerin sıklıkla bulunduğu alanlardır. Sıçan dışkısı, ayak izleri veya sürtünme izleri 
görüyorsanız, kapanı buraya yerleştirin.

• Kapanlar, gemilerin demirlediği platformun yakınına yerleştirilmelidir. Farelik (rat 
guard) kullanılmadığı takdirde, sıçanların demirleme halatlarından aşağı doğru hareket 
etmeye eğilimli oldukları dikkate alınmalıdır. 

Şekil 22.
Kemirgen idrarı için UV lambası ile gemide denetim
@Tianxiao Chen, Shenzhen Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina Bürosu,  Çin

Şekil 23. UV lambası ile görüntülenen idrar 
@Tianxiao Chen, Shenzhen Giriş Çıkış 
Denetim ve Karantina Bürosu, Çin
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• Gerekli kapan sayısı, kullanılacak alana, kapanlarla ilgilenebilecek yetenekli personel 
sayısına ve kapan mevcudiyetine bağlıdır. 

• Kemirgenler, özellikle lağım faresi, insan kokusu ve parfümüne çok duyarlıdır. Kapanlar 
yere sağlam şekilde yerleştirilmeli ve sıçanları korkutup kaçırmayı engellemek için çaba 
sarfedilmelidir. 

• Söz konusu alan birden fazla türün istilasına uğramış ise, oranlı olarak farklı kapanlar 
kullanılabilir (Şekil 24). Yakalanan sıçanlar, pire vb bakımından incelenmelidir (Şekil 25).

• Bir alanda iki kapan kullanın ve bunları birbirinden biraz uzağa yerleştirin. 

•Kemirgenler duvarların yanında gezmeyi tercih ettiklerinden, varsa buralara da 
kapanlar yerleştirilmelidir.

Şekil 24: Veba sürveyansı için pire
toplarken kullanılan fare kapanı 
@Chunzhong Zhao, Shenzhen Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina Bürosu, Çin

Şekil 25. Yakalanan ve pire
toplamak için taranan fare
@Chunzhong Zhao, Shenzhen Giriş Çıkış
Denetim ve Karantina Bürosu, Çin

5.7.8.3 Kapan kılıfları
 • Kapan kılıfları, kemirgenin kapana en iyi taraftan yanaşmasını ve yakalanmasını sağlar. 
 •   Kılıflar kapanın, hava ya da diğer hayvanlardan zarar görmesini önler ve hedef dışı 

hayvanların yakalanma olasılığının azaltılmasına yardımcı olur. 
 • Kılıflar, mevcut ve taşınabilir olan her tür malzemeden yapılabilir (örn. tel örgü, açık 

plastik levha veya plastik gider borusu). 
 • Kapanların her zaman bir kılıfı olmalıdır (tünel).
 • Black Trakka™ takip düzeneği için olan siyah plastik tüneller, yaylı kapanları kapatmak 

için de uygundur. 
 • Kılıfları yerinde tutmak için taş, sopa veya tel mandallar kullanın. Bükülmüş tel halkalar 

veya benzeri malzemeler, hedef dışı hayvanları dışarda tutmak için girişe 
yerleştirilmelidir. 

 • Kılıflar kullanılırsa, iki kapan arka arkaya aynı kılıfın altına yerleştirilebilir. Tel bir halka 
veya çatallı bir çubuğun aralarındaki boşluğa yerleştirilmesi, birinin diğerini harekete 
geçirmesini engeller.  

 • Kılıfın, kapanların hareketini engellememesini sağlayın. Bunu test etmek için, seçilen 
kılıfın içerisindeyken kapanlardan birinin harekete geçmesini sağlayın. Kapanın kolu 
herhangi bir noktada kılıfa çarpıyor ise, kılıfın daha büyük olması gerekir. 
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5.7.8.4 Kapanlara Yemin Yerleştirilmesi
 • Sürveyansta tutarlılık için her zaman aynı tür yemi kullanın. 
 • Fıstık ezmesi ve yulaf ezmesinden oluşan katı bir karışım, indeks tuzaklama için 

güvenilir standart bir yem olarak tavsiye edilir. Diğer uygun yemler arasında, kavrulmuş 
hindistancevizi, peynir, kuruyemişler, çikolata, domuz eti veya balık yağına batırılmış 
deri yer alır. 

 • Yağmur, sıcak hava, küf veya karıncalar ya da diğer böcekler tarafından kısmi olarak 
yenmiş olmaları sebebiyle çekiciliği azalan yemleri yenileyin. 

5.7.8.5 Index Tuzaklama
 • Çokluk indeksi, aynı lokasyonda mevsimler arasında kemirgen miktarındaki değişikliğe 

ilişkin faydalı bilgiler sağlar. 
 • Ne kadar fazla tuzaklama yapılırsa, o kadar fazla canlı yakalama olasılığınız olacaktır. 

Örneğin, aynı popülasyona sahip iki lokasyonu (alan 1 ve alan 2) ele alalım. Eğer alan 
1’de 50 kapan, alan 2’de 100 kapan kullanırsanız, diğer tüm değerlerin sabit kalması 
kaydıyla, alan 2’de alan 1’e göre iki kat daha fazla canlı yakalamayı beklersiniz. Çokluk 
indeksi, yerleştirilen kapan sayısına göre yakalanan canlı sayısının ölçümüdür. 

Kemirgen Çokluk İndeksinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek aşağıda gösterilmiştir.  
Yerleştirilen kapan sayısı=100
Gece sayısı = 3
3 gecede kurulan toplam kapan sayısı =100 × 3 veya 300
14 sıçanın yakalandığını ve 36 kapanın kapanmış veya boş olduğunu varsayın. 
Geceler toplamında kayıp kapanlar: ½ (yakalamalar + yanlışlıkla kapanan ve boş kapanlar)
= 14 (yakalanmış olan sıçan) +36 (yakalayamadan kapanmış olan kapanlar)
= ½ × 50
= 25
Bu nedenle düzeltilmiş gece kapanları sayısı:
= Toplam gece sayısı – geceler toplamında kayıp kapan sayısı
=300–25
= 275
Çokluk indeksi = yakalanan sayısı x 100 / düzeltilmiş gece kapanı
= 14×100/ 275
= 100 kapanlı gece başına 5.09 yakalama
Kaynak: Seniloli E ve Rasalato S. Kuş Hayatı Uluslararası Pasifik Sekreteryası. Yayımlanmamış Bilgi: 
Eradikasyon sonrası izleme raporu (Ringgold Adaları, 2009)

5.7.8.6 İndeks Tuzaklama Yöntemi
 • İndeks tuzaklama için her zaman aynı marka kapan kullanın (aksi takdirde 

etkinliklerindeki farklılıklar sonuçlarınızı etkileyecek ve sonuçlar kıyaslanamayacaktır).
 •  Bir indeks hattının ideal olarak, birbirinden eşit uzaklıkta en az 25 yeri olmalıdır. Her bir 

yerde aynı kılıfın içerisinde iki kapan olmalıdır.   
 • İndeks hatları, geceden geceye değişkenliği ve kemirgen faaliyetini anlamak için 

genellikle üç gece boyunca aktif olmalıdır. 
 • İndeks tuzaklamayı, her bir yaşam alanında minimum 100 düzeltilmiş kapan-gece 
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verecek şekilde planlayın.
     Örneğin üç gece için 50 kapan, maksimum 150 kapan-gece sağlar. 
 • Alanlar arasındaki boşluk, 25 ile 50 metre aralığında mümkün olduğunca büyük 

olmalıdır. Gerekli ise bir şerit metre kullanınız. Tekrarlayan kemirgen sürveyansı için, 
daimi tuzaklama indeks hatları doğru şekilde ölçülmeli ve kapan bölgeleri 
işaretlenmelidir.  

 •  İndeks tuzaklama sırasında tutarlılığı korumak için, kılıflar ya her alanda bulunmalı ya da 
hepsinden kaldırılmalıdır. Deneyimler, kapan kılıflarının yakalama başarısını 
etkileyebildiğini göstermiştir bu nedenle bunlar, hayvanları varlıklarına alıştırmak için 
tuzaklama seansları arasında da yerlerinde tutulmalıdır. 

5.7.8.6.1 Tuzaklama yoluyla popülasyon sayımı

Kemirgenler, Wonder ya da Sherman tipi kapan gibi canlı kapanlar kullanılarak canlı olarak 
yakalanır. Sıçan, ayak parmağından kırpılarak işaretlenir ve serbest bırakılır. Yaklaşık bir hafta 
içinde, sıçan tekrar yakalanır. Lincoln İndeksi aşağıdaki şekilde hesaplanır:  
N= Mn/m
Değerlerin açılımı şunlardır: 
N= Popülasyon büyüklüğü
M= İlk kez yakalanan kemirgenlerin sayısı
N= İkinci kez yakalanan kemirgenlerin sayısı
M= İkinci tuzaklamada yeniden yakalanan (işaretli) kemirgenlerin sayısı
5.7.8.6.2 Canlı yuvaları sayma yöntemi 

Bu yöntem, belirli bir alanda kemirgenlerin canlı yuvalarının doğrudan gözlemlenmesine 
dayandığı için kemirgen popülasyonu tahminine yönelik yöntemlerin en güvenilir 
olanlarından birisidir. Bu yöntemde, birinci gün tüm yuvalar kapatılır, ikinci gün bir ön yem 
karışımı ile tüm aktif (açık) yuvalar yeniden kapatılır ve son olarak üçüncü gün açılmış canlı 
yuvalarının gerçek sayısı hesaplanır. Bu yöntem bölgedeki kemirgen popülasyonu ile ilgili 
genel bir fikir verir. Ancak, bu yöntemin kısıtlılığı, bir yuvada yaşayan kemirgen sayısının 
anlaşılmasını sağlayamamasıdır.  
5.7.9 Takip Tünelleri
Kemirgen kapanlarına bir alternatif de, kemirgenler dâhil küçük hayvanları cezbeden, 
kavrulmuş hindistan cevizi parçaları, çikolata, fıstık ezmesi veya balık gibi lezzetli yemler 
içeren dikdörtgen karton kutular halindeki takip tünelleridir (Gillies ve Williams 2013). Bu 
hayvanlar arkalarında bıraktıkları ayak izlerinden takip edilebilirler. İstilacı bir kemirgenin ayak 
izi deneyimli bir araştırmacı tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Takip tünellerini kullanmanın 
birçok avantajı vardır: 
 • Kemirgenlerin takip edilmesinde canlı yuvalarını sayma yöntemine göre çok daha etkili 

cihazlardır.
 • Gerektiğinde birçok gece yeniden yerleştirilebilirler.
 • Kemirgeni öldürmezler ve dolayısıyla diğer hayvanların korkup tünele yaklaşmasını 

engellemezler.
 • Kolaylıkla kullanılabilir ve muhafaza edilebilirler.
 • Hedef dışı türlere zarar vermezler.
En büyük dezavantaj şudur ki eğer sürveyans sırasında istilacı kemirgenler tespit edilirse, 
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bunlar sert kontrol yöntemleri kullanılarak öldürülmek zorundadırlar ve takip tüneli bu 
konuda destek sağlamaz.  
5.7.9.1 Takip tünelinin yerleştirilmesi

Tüneller, büyük kemirgenler için enlemesine bir grid hattı boyunca birbirinden 50 metre 
uzağa (bu, takip tünellerinin konumlandırılmasını ve izlenmesini kolaylaştırır) veya fareler için 
10-25 metre uzağa yerleştirilebilir. Takip tünelleri kolaylıkla yapılabilir ancak hazır Black 
Trakka™ tünelleri daha etkilidir ve izleme ile kıyaslanabilir sonuçlar alınmasına olanak sağlar. 
Ayak izleri http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/inventory-
monitoring/im-toolbox-animal-pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodentsand-
mustelids.pdf adresinde verilen bilgilerden yararlanarak belirlenebilir.  

5.8 Pire sürveyansı
Pireler, vebanın ana vektörleridir; yerel pire türleri ve konaklarının bilinmesi, insanda veba 
enfeksiyonu riskini öngörmek ve yerel durumlara uygun özel kontrol tedbirlerini belirlemek 
açısından önemlidir. Yerel pire türlerinin veba vektörleri olarak göreceli önemine genellikle, 
her bir konaktaki pire sayısı, konak tercihleri ve toplanan pire türleri için Y. Pestis enfeksiyon 
oranları gibi ilgili sürveyans verilerinin analiz edilmesi yoluyla karar verilebilir. 
Sonrasında, ileriki sürveyans çalışmaları önemli vektörler ve bunların konakları üzerinde 
yoğunlaşabilir, böylelikle kontrol çalışmaları için en gerekli bilgiler sağlanırken maliyetler de 
azalır. Konak/pire verileri ayrıca yerel epizootikte hangi memeli konakların yer aldığı 
hakkında da dolaylı ipuçları sağlar. Örneğin, hayvanlar arasındaki veba salgınında kaya 
sincaplarının (Spermophilus variegatus) ölüm oranı yüksektir ve böyle zamanlarda, bunların 
olağan pire paraziti olan Oropsylla montanayı (Diamanus montanus) diğer sincap türleri, 
tavşanlar, fareler veya ağaç fareleri gibi diğer konakların üzerinde de görmek olağandışı bir 
durum değildir. Her bir konaktaki pire sayısı da ayrıca önemlidir. Her bir konaktaki ortalama 
pire sayısındaki herhangi bir artış, pire türü zayıf bir veba vektörü olduğu zaman ufak bir 
önem arz edebilir. Ancak, tür bir hastalık vektörü olduğunda (Örn. Xenopylla cheopis) ve 
Rattus türü üzerindeki sayısı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında, insan vakaları ve veba 
epizootiği riskini azaltmak için kontrol önlemlerinin başlatılması gerekebilir (DSÖ 2009b).  

5.8.1 Pire İndeksi
Sıçan pireleri, kemirgenin boynunda, boynunun altında ve sırtında bulunan ektoparazitlerdir. 
Wonder veya Sherman tipi kapanlar kurarak kemirgenleri canlı olarak yakalayınız. Ertesi 
sabah tüm kapanları toplayınız. Kapanları, çantaların içinde laboratuvara getiriniz ve eter ile 
sıçanları uyuşturunuz. Sıçanlarla ilgilenirken her zaman eldiven kullanınız. Canlı kemirgeni 
tarayınız ve pireleri emme tüpü ile beyaz emaye bir kapta toplayınız. Kemirgen çantasında 
özgür pirelerin olup olmadığına bakınız ve onları da alınız. 1.500’den fazla pire türü 
bulunmaktadır. Yerel ve istilacı pire türlerinin belirlenmesini kolaylaştırmak için giriş 
noktasında yerel pire türleri ve ana küresel türlerin tespitine ilişkin bir kılavuzun bulunması 
beklenmektedir. Pire indeksini aşağıdaki formülü kullanarak hesaplayınız. 

Toplam toplanan pire sayısı
Toplam toplanan sıçan sayısı

Mutlak Pire İndeksi =
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Başka bir deyişle, mutlak pire sayısı, yakalanan her bir kemirgenden toplanan ortalama pire 
sayısıdır. 

Diğer bir ifadeyle, özgül pire sayısı yakalanan her bir kemirgenden toplanan belirli türdeki 
pirelerin ortalama sayısıdır. 

5.9 Tatarcık sürveyansı 

Tatarcık popülasyonlarından numune almak için, insan konaklardan toplama (HLC), yapışkan 
hintyağı kapanları, karbondioksitli veya karbondioksitsiz CDC tipi yemsiz, parlak veya UV ışık 
kapanları kullanılmıştır (Şekil 26 ve 27). Yemli HLC’lerin diğer yöntemlere göre çok daha etkili 
olmasına ve canlı tatarcıkların yakalanması konusunda bariz bir avantaja sahip olmasına 
rağmen, en temel dezavantajı, insan yem ve toplayıcının, layşmanyaz enfeksiyonu riskine 
maruz kalmasıdır, bu nedenle ciddi bir etik durum söz konusudur. HLC’nin başarısı ayrıca 
toplayıcının becerisi ve uyanıklığına bağlıdır. Farklı insan yemlerin göreceli çekiciliği de 
toplama sonucunu etkileyebilir. Öte yandan, yapışkan kapanlar, ışıksız ve yemsiz kapanlar 
tatarcıkları yakın çevrelerinden toplarken, CDC tipi parlak ve UV kapanlar sinekleri uzaktan 
da çekebilir ve UV ışığıyla CO  de birleştiğinde bu çekim artar (Kline vd.2011). 2

Belirli bir türden toplanan toplam pire sayısı
Toplam toplanan sıçan sayısı

Özgül Pire İndeksi =

Şekil 26. Tatarcık için CDC tipi
parlak ışık kapanı
@Şanghay Giriş-Çıkış Denetim
ve Karantina Bürosu, Çin 

Şekil 27. Tatarcık için CDC tipi
UV ışık kapanı
@Şanghay Giriş-Çıkış denetim
ve karantina bürosu, Çin
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6. GİRİŞ NOKTASINDA VEKTÖR KONTROLÜ

6.1 İlke ve amaç

Giriş noktasında vektör kontrolü, istilacı türlerin yerel çevrede yerleşmesini önlemek ve ayrıca 
vektör türlerinin kara (kamyonlar ve trenler ile), hava (uçak ile) ve deniz (limanlardaki gemiler 
ile) başka ülkelere eksporte edilmesini önlemek açısından büyük önem arz eder. Geçmişte, 
vektörlerin başka ülkelere sıçradığı ve yalnızca yabancı hava koşullarına rağmen hayatta 
kalmayı başarmayıp aynı zamanda hastalıkları yaydıkları çok sayıda örnek bulunmaktadır. 
Bunun tipik bir örneği, birkaç ülke ismi vermek gerekirse Fransa, Fas ve Tunus’taki havalimanı 
sıtmasıdır. Bir diğer örnek, Aedes albopictusların (kaplan sivrisineği), geçtğimiz on yılda 
Akdeniz ülkelerine coğrafi yayılımıdır.   

Entegre vektör yönetimi

Entegre Vektör Yönetimi (EVY), “vektör kontrolü için kaynakların optimal kullanımına yönelik 
rasyonel bir karar verme süreci” olarak tanımlanır ve beş temel unsuru bulunur: 1) kanıta 
dayalı karar verme; 2) entegre yaklaşımlar; 3) sağlık sektörü ve diğer sektörler ile işbirliği; 4) 
aktif destek, halk seferberliği ve mevzuat; ve 5) kapasite geliştirme (Berier vd.2008).

DSÖ’ye göre, entegre vektör yönetimi (EVY) dinamik ve hala gelişmekte olan bir alandır. 
Entegre vektör yönetimi stratejileri, ekosistemler üzerindeki negatif etkileri (örn. biyolojik 
çeşitliliğin azalması) ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimize ederken bir yandan 
da en maliyet-etkin yoldan hastalık kontrolünde en büyük faydayı sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Olası sağlık riskleri, pestisitler ve bunların kalıntılarına akut maruziyetten, toksik 
kimyasalların biyolojik birikimine ve bunun yanısıra yaygın olarak kullanılan bazı pestisitler ve 
ilaçlara karşı vektör direncinin gelişmesine kadar uzanabilir. Entegre vektör yönetimine ilişkin 
daha detaylı bilgilere http://www.who.int/heli/risks/vectors/malariacontrol/en/ adresinden 
ulaşılabilir. 

Entegre vektör yönetimine ilişkin yeni bir DSÖ küresel stratejik çerçevesi, EVY’yi, hastalık 
vektörü kontrolünün etkinliği, maliyet etkinliği, ekolojik açıdan doğruluğu ve 
sürdürülebilirliğini geliştirme stratejisi olarak tanımlamaktadır. Entegre vektör yönetimi, çok 
hastalığı kapsayan kontrol yaklaşımını, diğer hastalık kontrol önlemleri ile entegrastonu ve 
bir dizi girişimin, çoğunlukla kombinasyon halinde ve sinerji içerisinde, planlı ve sistematik 
şekilde uygulanmasını teşvik eder. 2004 yılında, DSÖ tüm vektör kaynaklı hastalıkların 
kontrolü için entegre vektör yönetimini küresel olarak kabul etmiştir.  

6.1.1 Sivrisinekler

EVY, giriş noktalarında vektörlerin kontrolü için kilit noktadır. Öncelik sıralamasına göre iyi 
şekilde test edilmiş çeşitli kontrol tedbirleri şunlardır:

    1. Çevre yönetimi

 • kaynak azaltma

 • yaşam alanı değişikliği/manipülasyonu

    2. Mekanik kontrol

 • pencere ve kapıların incelenmesi

 • tamponlarda drenaj için delikler açma

 • hurdaların kaldırılması ve güvenli muhafazası
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 3. Biyolojik kontrol

 • larvivorous balığı (sivrisinek balığı)

 • biyolojik larvisidler

 4. Kimyasal kontrol/insektisit uygulama:

 • larvasidal uygulama

 • yetişkin kontrolü

  • sisleme

  • kapalı alan ilaçlaması

  • ilaçlı malzemeler/özel koşullar

  • böceksavarlar

6.1.2 Sivrisinek kontrol seçiminin yapılması

Hangi vektör kontrol yönteminin kullanılacağının seçimi giriş noktasında, kara geçişinde 
veya taşıttaki durumun analizine dayanacaktır. Biyolojik kontrol ajanları, zaman içinde daha 
güvenli ve maliyet etkin olduklarından insektisidal yöntemlere tercih edilmelidirler. Ancak 
salgınlarda/acil durumlarda, istilacı bir türü yok etmek veya salgını diğer hastalık kontrol 
yöntemleri ile birlikte durdurmak için güçlü ve acil bir aksiyon gerekebilir. Örneğin, bir salgın 
durumunda veya vektör istilası kanıtlarının olduğu ve hızla öldürmenin gerektiği yerlerde 
sıcak/soğuk sisleme tercih edilebilir.  

6.1.3 Sivrisinek kontrolü için hazırlıklılık

Vektör kontrolü için temel hazırlıklılık ve altyapı şunları kapsar:

•  Laboratuvar ve saha için yeterli sayıda eğitimli insan kaynağı 

• Biyo-larvisidler/kimyasal insektisit, sprey ve kişisel koruyucu ekipmanın tedariği için  
kaynaklar

• Fiziksel, mekanik ve çevresel kontrol tedbirlerinin uygulanması için teknik 
departmanın/yüklenicilerin desteği

• Aksiyon için kanıt oluşmasını ve kontrol yöntemi seçiminde zamanında karar almayı 
sağlayan rutin sürveyans planı

•  Larva ve yetişkin biyoanaliz kitleri

•  Referans laboratuvar ile bağlantı

•  Etki değerlendirme planı

Not: Yukarıdaki hususlar açıklama gerektirmeyecek ölçüde açıktır. Vektör kontrolünün 
profesyonel bir kuruluş veya personel tarafından yürütülmesi gerekir.  

6.2 Larva kontrolü

6.2.1 Vektörlerin azatılması

Giriş noktalarında inşaat mühendislerinin desteği ile vektörlerin yaşam alanlarını kalıcı olarak 
yok etmek için hendeklerin tarakla temizlenmesi, çukurların doldurulması, birikmiş suların 
temizlenmesi gibi önlemler alınmalıdır. 

Giriş noktasında, çöp ve atıkların düzenli olarak kaldırılması, çöp kutularının kapaklı olarak ve 
rutin temizlikleri yapılarak uygun şekilde düzenlenmesi gibi önlemler dahil çevresel 
sanitasyon geliştirilmelidir. Limanlarda, kovalı tuvaletler yerine sifonlu tuvaletler bulunmalıdır. 
Septik tankları üç hazneli tarzda olmalı ve sızıntıyı önlemek ve sinek üreme alanlarını yok 

46



etmek açısından kapakları kapalı olmalıdır. 

6.2.2 Çevre Yönetimi

Vektörlere karşı çevresel tedbirler, zaman içinde faydalarını kanıtlamışlardır; bu yöntemler 
çoğunlukla uzun süreli, güvenli ve uzun vadede maliyet etkin yöntemlerdir. Bu yöntemler 
arasında ufak mühendislik yöntemleri kullanılarak yapılan kaynak azaltımı, yaşam alanı 
değişikliği ve manipülasyon gibi yöntemler yer alır ve bunların kullanımı ile vektörlerin üreme 
fırsatları yok edilmiş olur. Non-insektisidal olmaları sebebiyle bu yöntemler deniz limanlarının 
yakınındaki hassas ekosistemler açısından güvenlidir. Bu yöntemler giriş noktasında, 
mühendislik ve bakım departmanları/acenteleri aracılığıyla, rutin bakım hizmetlerinin bir 
parçası olarak uygulanabilir. Alternatif olarak, vektör kontrolü için zaman zaman özel bir 
kampanya da yürütülebilir. 

6.2.2.1 Hurda

Liman ticari alanında ve yerleşim bölgelerinde oluşan hurdalar, özellikle yağışlı mevsimlerde 
vektörler için bir dizi üreme alanı sağlarlar (Şekil 28). Hurdaların giriş noktasından yok 
edilmesi etkin şekilde organize edilmeli ve düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Ara periyotta, 
baret, sifon tankları, yem kapları, fiberglas kaplar, kovalar, fıçılar, variller vb gibi su tutabilen 
hurda malzemeler baş aşağı tutulmalıdır (Şekil 29).

6.2.2.2 Tekerlekler

Tekerlekler, Aedes türüne üreme için güvenli oyuklar sağlamalarıyla bilinirler. Tekerlekler, 
Aedes albopictus’un, Japonya’dan, tamamen yerleştiği ABD’ye taşınmasında rol oynamıştır. 

Dağınık ve hatta sıralı tutulduklarında bile, tekerleklere birer birer insektisit uygulanması 
zordur (Şekil 30). 

Şekil 28. Giriş noktasındaki hurda eşyalar,
sivrisinekler için, özellikle Aedes sivrisinekleri
için tutunma noktası oluşturabilir
© Ashwani Kumar

Şekil 29. Bertaraf için bekleyen hurda malzemeler
yüzleri yere bakacak şekilde tutulmalıdır
© Ashwani Kumar

Şekil 30. Tekerleklerde yağmurda su birikebilir.
Bu nedenle Aedes üremesi için tercih edilen alanlardır
(Anopheles türü de nadiren burada üreyebilir)
© Ashwani Kumar

Şekil 31. Tekerlekler yağmurlarda su birikmesini
önlemek için dikey olarak istiflenmeli,
tente ve düz levha ile üstü kapatılmalıdır
© Ashwani Kumar
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 Tekerlekler, ya kapalı alanda kuru şekilde muhafaza edilmeli ya da dikey şekilde istiflenmeli 
ve her bir yığının üstü plastik bir örtü ile kapatılmalı, bu örtünün üzerine de ahşap/metal düz 
bir levha konarak suyun girmesi önlenmelidir (Şekil 31). Tekerlekler ayrıca, gemilerin zarar 
görmesini engellemek için tampon olarak iskele boyunca da bağlanırlar (Şekil 32). Bu 
tekerleklerde, su birikmesini ve sivrisineklerin, özellikle Aedes vektörlerin üremesini 
engellemek için saat yönünde 3, 6, 9 ve 12 kısımlarında delikler açılmalıdır (Şekil 33). Delikler, 
su tıkamasını önleyecek büyüklükte olmalıdır.

6.2.2.3 Maden yükleme kovaları 

Kullanımda olmayan büyük maden yükleme kovaları, su biriktirir ve yağışlar sırasında vektör 
üremesini destekler (Şekil 34). Bu kovalar, ters çevrilmiş şekilde güvenli olarak muhafaza 
edilebilirler (Şekil 35).

6.2.2.4 Zemin tankları

İnşaat sahalarının yakınında açık tutulan su tankları, sivrisinek üremesine olanak sağlayarak 
sağlık riskleri teşkil edebilirler (Şekil 36). Bunların her zaman kapalı tutulması ve 
kullanılmadıkları zaman baş aşağı muhafaza edilmeleri gerekir (Şekil 37). Kısmen açık olan 
asma tanklar da hava sızdırmaz kapaklarla kapatılmalı ve taşma boruları da sivrisinek girişini 
engellemek için her zaman kafes tel ile kaplanmalıdır (Şekil 43). 

Şekil 32. İskelede yan yana bulunan tekerlekler yağmur
suyu ile dolduklarında, gemi ile gelen herhangi bir
sivrisinek için ilk tutunma noktasını sağlamaları
açısından son derece tehlikelidir    © Ashwani Kumar

Şekil 33. Tekerleklerde açılan delikler su birikmesini
önlemek için saat yönünde 3, 6, 9 ve 12 hizasında
olmalıdır
© Ashwani Kumar

Şekil 34. Su biriken maden yükleme kovaları 
© Ashwani Kumar

Şekil 35. Ters çevrilmiş şekilde muhafaza edilen
maden yükleme kovaları 
© Ashwani Kumar
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6.2.2.5 Yüzey drenleri 

Yüzey drenlerinin kenarları, suyun düzgün akışının sağlanması için düz olmalıdır çünkü 
dalgalı kenarlar, culicine sivrisineklerinin üreyebileceği cepler oluşturabilirler (Şekil 38 ve 39).   

6.2.2.6 Sivrisinek geçirmez servis odacıkları

Limanlar ve havalimanlarının tüm alanlarındaki servis odacıklarının üstüne, sivrisinek 
geçirmez kapaklı düzenekler kurulmalıdır (Şekil 40)

Şekil 36. Bir inşaat sahası yakınındaki açık zemin su tankı 
© Ashwani Kumar

Şekil 37. Bağlantısız asma tanklar ters çevrilmiş
şekilde tutulmalıdır. 
© Ashwani Kumar

Şekil 38. Drenin dalgalı kenarları ve yüzen plastik
torbalar Culex türünün ürediği cepler yaratmıştır
 © Ashwani Kumar

Şekil 39. Yüzey dreninin kenarlarının kaplamalı
olması suyun serbest akmasını sağlar 
© Ashwani Kumar

Şekil 40. Bu sivrisinek geçirmez kapak kapatıldığında,
servis odacığının kenarlarına sıkı şekilde oturur
© Ashwani Kumar

Şekil 41. Kapalı septik tanklar culicine, özellikle
Culex quinquefasciatus, üremesini engeller
© Ashwani Kumar
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Septik tankları: Septik tankları, baş belası sivrisineklerin ve filaryal vektör Culex 
quinquefasciatusun yoğun şekilde üremesini destekleyebilir. Bu tankların kapatılması, 
sivrisineklerin üremek için bunlara erişmesini engeller (Şekil 41). Septik tanklarının tahliye 
boruları da, naylon ağlar ile kaplanmalıdır (Şekil 42).    

 

Asma tankların sivrisinek geçirmez kapakları: Tankın taşma borusu, naylon ağ ile 
kaplanmalıdır (Şekil 43). Asma tanklarının işlenmiş demir sivrisinek geçirmez kapakları 
sivrisinek girişini engeller. Kapatıldığında yuvarlak kapak, çerçevenin dışına oturur (Şekil 44).

Giriş noktasında sivrisinek üremesine olanak sağlayan diğer durumlar:

Hortum borular: Hortum boru bağlantıları, yağmur sonrası su birikmesine ve dolayısıyla 
sivrisinek üremesini desteklemeye elverişlidir. Bu parçalar, kapalı alanlarda muhafaza 
edilmeli veya durgun suları önlemek için dik pozisyonda tutulmalıdır (Şekil 45). 

Demir platformlar: Limanlarda, yüzen demir platformlar yağışlı mevsimde su toplarlar (Şekil 
46). Bunların güvenli muhafazası gereklidir. 

Şekil 42. Tahliye borularının distal uçları,
sivrisinek girişini önlemek için naylon ağ ile kapatılır 
© Ashwani Kumar

Şekil 43. Bir asma tankın naylon ağ ile
kaplanmış tahliye borusu 
© Ashwani Kumar

Şekil 44. Asma tankın sivrisinek geçirmez kapağı
 © Ashwani Kumar

Şekil 45. İşlenmiş demir hortum borular giriş
noktasında vektör üremesini destekleyebilir
© Ashwani Kumar
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Tıkanmış teras: Teras gider boruları tıkandığında ve su biriktiğinde, sivrisineklere ideal 
üreme fırsatları sunulmuş olur (Şekil 47).

Giriş noktalarında yeni gelişim faaliyetleri: Giriş noktası çevresindeki inşaat çalışmaları 
dikkatle takip edilmeli ve sivrisinek üremesinin engellenmesi için yeterli oranda önlem 
alınmalıdır (Şekil 48 ve 49). Su tutabilen ve durgun su oluşumuna olanak sağlayabilen alanlar 
yabancı vektörlere bir tutunma noktası sağlayarak ideal üreme fırsatları sunabilirler. 

6.2.3 Biyolojik Kontrol

Vektörlerin üremesi, gelişmesi ve aktivitesini etkilemek veya vektör kaynaklı hastalıkların 
yayılma dinamiklerini değiştirmek için, çevreye veya ekosisteme zarar vermemeleri koşuluyla 
biyolojik kontrol ajanları [Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) veya balık] kullanılabilir. 

6.2.3.1 Biyolojik larvisidler 

Islanabilir tozlar, granüller ve Bacillus thuringiensis israelensis briketleri şeklinde formüle 
edilen biyolojik larvisidler piyasada mevcuttur. Islanabilir tozlar su süspansiyonlarıdır ve sırt 
tipi pülverizatörler ile uygulanabilirler. Granüller ise manuel olarak uygulanabilir. 

6.2.3.2 Larvivorous balığı (sivrisinek balığı)

Gambusia affinis ve Lebistes reticulatus, vektör kontrolünde en yaygın kullanılan iki 
larvivorous balığı türüdür. Bunlar, küçük, yüzeyde beslenen, kendi kendine üreyen (2-3 ayda 
bir ürerler) ve yavru balıkları meydana getiren balıklardır. Bunlar aktif ve tercihli olarak 
beslenme bölgelerindeki sivrisinek larvalarını yerler. Dünya geneline dağılmış çok sayıda 
yerli yüzey balığı türü mevcuttur ve bunlar, yerel olarak değerlendirilerek vektör kontrolü için 
kullanılabilirler. 

Şekil 46. Su biriken demir platform 
© Ashwani Kumar

Şekil 47. Suyun biriktiği tıkanmış teras 
© Ashwani Kumar

Şekil 48. Giriş noktasında, sivrisinek üreme
potansiyeli çok yüksek olan inşaat sahası 
© Ashwani Kumar

Şekil 49. Giriş noktasındaki yeni imar alanında
su birikmesi
© Ashwani Kumar
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6.2.4 Kimyasal insektisitler

Sıvı organofosfatlar (OP) bileşimi formülasyonu, Anofel immatürlere karşı genellikle etkilidir. 
Ayrıca sırt tipi pülverizatör veya basınç pompası ile iki haftalık aralıklarla 1 mg/L (ppm) 
oranında ya da ürün etiketinde tavsiye edilen şekilde kullanılarak püskürtüldüklerinde, Culex 
ve Aedes türleri için de etkili kontrol sağlarlar.

6.3 Yetişkin Kontrolü

Hedef türler, kullanılan insektiside duyarlılık, kontrol ve rezidüel etkinliğe uyuma bağlı olarak 
rezidüel kimyasal insektisitler kullanılabilir. İlaçlama işlemlerini dikkatlice planlamak ve 
öncesinde toplumu bilgilendirmek önemlidir. Halk, insektisit uygulamanın amacı ve ilaçlama 
faaliyetleri sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler ile ilgili iyi şekilde 
bilgilendirilmiş olmalıdır.

Bariyer rezidüel spreyler, kara sınırlarında vektör istilasını önlemek için kullanışlı olabilir. 
Kullanılan insektisite ve hava koşullarına bağlı olarak, en hassas mevsimlerde, özellikle 
tropikal ülkelerde, koruma sağlamak için iki veya üç tur ilaçlama gerekebilir.   

Ayrıca, sivrisineklerin, tahtakurularının, hamamböceklerinin, karasineklerin ve tatarcıkların 
etkili kontrolünü sağlamak için, iç duvarlara rezidüel insektisit emdirilmiş kaplamalar 
yapıştırılabilir. İnsektisit uygulanmış cibinlikler, özellikle liman çalışanlarının dinlenme odaları 
ve giriş noktası çevresindeki 400 metreye kadar olan alanda bulunan yerleşim bölgelerinde 
tavsiye edilebilir. İnsektisit uygulanmış perdeler, liman/havalimanındaki binalar ve ofislerde 
ve çevrelerindeki (400 metrelik çevre bölge içerisinde) konutlarda tavsiye edilebilir. Termal 
(sıcak) veya soğuk sisleme, giriş noktasında hem yerel hem yabancı vektörlerin hızlı şekilde 
öldürülmesinde etkili olabilir. Sıcak ve soğuk sisleme için ekipman ve insektisitler farklılık 
göstermektedir.   

Sislemenin en faydalı olacağı koşullar (örn. sislemenin zamanı, hava koşullarının özellikle 
rüzgar hızı ve yönünün dikkate alınması), başarılı uygulamalar için çok önemlidir. Sıcak sis 
gözle görülebilmektedir ve görünmeyen ancak binalarda ve bahçelerdeki bitkilerde fokal 
(odaksal) uygulama için iyi olan soğuk sise göre nüfuz etme oranı daha fazladır. Sisleme 
sırasında, astım hastaları, bebekler ve halkın maruziyetini engellemek adına önlemlerin 
alınması gerekir.

Sıcak ve soğuk sisleme için tavsiye edilen insektisitler, doz, yöntem, ekipman ve koruyucu 
malzemelere ilişkin daha detaylı bilgi için http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
2010/9789241500791_eng.pdf adresini ziyaret ediniz.   

6.3.1 İnsektisit direnci problemi ve yönetimi

Aynı insektiside defalarca maruz kalmak, direnç gelişmesine sebep olabilir. Bu nedenle, bir 
direnç yönetim planının bulunması gereklidir. 

• Yakın zamanda yapılan insektisidal ilaçlamaların, hedef popülasyonlar üzerinde istenen 
etkiyi yaratıp yaratmadığını tespit etmek için sürveyans organize edin. 

• Kullanılan insektisitin etkinliğini belirlemek için standart biyoanalizler (hem larva hem 
yetişkin için) gerçekleştirin.

• Vektör popülasyonlarında aynı sınıf insektisitlere karşı çapraz direnç kolaylıkla gerçekleşir. 
Bu nedenle belirli bir insektiside karşı direnç gelişmesini geciktirmek için farklı sınıflardan 
insektisitler rotasyon halinde veya mozaik bir formatta kullanılabilir. 
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• Kimyasal ve biyolojik larvisidlerin alternatif kullanımı gibi çeşitli vektör kontrol tekniklerinin 
ya da çoklu yöntemleri içeren selektif vektör kontrolünün (örn. insaktisidal ve non-insektisidal 
yöntemler) kullanımı, direnç gelişmesini geciktirebilir. İnsektisit direnci yönetimine ilişkin 
detaylı bilgi için http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf. 
adresini ziyaret ediniz.

6.4 Hava taşıtının dezensektizasyonu

Ekonomilerin küreselleşmesi ve dinlenme ve sağlık turizmindeki artış dolayısıyla hava trafiği 
ciddi ölçüde artmıştır. Sıtmanın, istilacı ve enfekte vektör sivrisinekler tarafından sıtmanın 
olmadığı ülkelerde (Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, İtalya ve Almanya gibi) 
havalimanlarının yakınlarında yaşayan bireylere aktarıldığı çeşitli olaylar meydana gelmiştir. 
Etkilenmiş bireyler ne geçmişte sıtma endemik bir bölgeyi ziyaret etmiştir ne de kan nakli ya 
da damar içi ilaç kullanım öyküleri mevcuttur. Vektörler endemik bölgelerden (Örn. 
Afrika’dan) uçak yoluyla taşınır ve sporadik sıtma vakalarına sebep olur. Havalimanlarının 
çevresindeki bu sıtma enfeksiyonu olayı popüler olarak “havalimanı sıtması” olarak bilinir. 
Bunun en son örneği, 2013 yılında Tunus’taki dört vakadır (Siala vd.2015). Havalimanı 
sıtmasını ve diğer vektör kaynaklı hastalıkları önlemek için, halihazırda DSÖ tarafından uçak 
dezensektizasyonuna yönelik dört yöntem tavsiye edilmektedir: uçuş öncesi; kalkış öncesi 
(kapılar kapandıktan sonra ama kalkmadan); iniş öncesi ve rezidüel ilaçlama.   

6.4.1 Uçuş öncesi

Yer personeli tarafından, hızlı tesiri ve sınırlı rezidüel etkisi olan bir insektisit içeren uçuş 
öncesi aeresol, uçuş kompartımanı, tuvalet alanları dâhil yolcu kabini, açık baş üstü ve yan 
duvar dolapları, palto dolapları ve mürettebat dinlenme alanlarına uygulanır. İlaçlama, 
yolcuların uçağa alınmasından önce ancak kapıların kapanmasından önceki bir saati 

3geçmeyecek şekilde yapılır. Bu uygulama için, 0.7 g a.i./100 m  hedef dozda, % 2 permetrin 
cis:trans (25:75) formülasyonu şuan için tavsiye edilmektedir. Bu da, farklı tip uçaklarda, 10–15 

3µm (mikrometre) büyüklüğünde damlacık ile, her 100 m  için 35 g formülasyon kullanımını 
gerektirir. Uçuş öncesi ilaçlamayı, uçak varış havalimanına alçalmaya başladığında ilave bir 
uçuş sırasında ilaçma (örn. iniş öncesi) takip eder.    

6.4.2 Kalkış öncesi (Kapılar kapandıktan sonra, hareket öncesi)

İlaçlama, mürettebat elemanları tarafından, yolcular uçaktayken, kabin kapısının 
kapanmasından sonra, uçak havalanmadan önce yapılır. Hızlı etkisi olan bir insektisit içeren 
aeresol kullanılır. Havalandırma sistemi, kabinin ilaçlanması sırasında kapatılır (kokpit, pilot ve 
yolcular uçağa binmeden önce ilaçlanır). Baş üstü rafların kapakları, ilaçlama 
tamamlandıktan sonra kapatılmalıdır. Halihazırda DSÖ tarafından % 2 d-phenothrin içeren 

3aeresol tavsiye edilmektedir ve bu aeresol, 100 m   için 35 g formülasyon oranında uygulanır 
3(örn. 0.7 g a.i./100 m  ). Kargo bölümlerinin de dezensektizasyonu yapılmalıdır. 

6.4.3 İniş Öncesi

İniş öncesi ilaçlama, uçak varış havalimanına alçalmaya başladığında yapılır. Bu amaç için 
halihazırda DSÖ tarafından % 2 d-phenothrin içeren bir aeresol tavsiye edilmekte ve bu 
aeresol, normal akışa ayarlanmış hava devirdaim sistemi ile uygulanmaktadır. Uygulanan 

53



3miktarlar 100 m   için 1 g/s ve 35 g formülasyondan oluşan standart ilaçlama oranına (örn. 0.7 
3g a.i./100 m  ) dayanır. UST Ek 9’da belirtildiği üzere, uçuş sırasındaki her bir 

dezensektizasyon uygulamasına ait detaylar (yer, tarih, zaman, yöntem), Uçak Genel 
Deklarasyon Formu’nun Sağlık bölümüne kaydedilmelidir. 

6.4.4 Rezidüel ilaçlama

Gıda hazırlama alanları hariç, yolcu kabini ve kargo bölümlerinin iç yüzeyleri, DSÖ şartlarına 
göre bir sabit akış vanası ve düz fan başlığı bulunan bir basınç pülverizatörü ile ilaçlanır (DSÖ, 

2 22010) . Halihazırda DSÖ tarafından, 0.2 g/m  hedef dozda iki aylık aralıkları geçmeyecek 
şekilde Permetrin 25:75 (cis:trans) emülsiyon konsantrasyonunun uygulanması tavsiye 

2edilmektedir. Bu emülsiyon yüzey akışının önlenmesi için 10 ml/m  oranında uygulanmalıdır. 
Rezidüel ilaçlar uçak iç yüzeylerinde profesyonel haşere kontrol operatörleri tarafından 
uygulanır ve uzun süreli rezidüel aktiviteye yönelik kullanılırlar. Elektriksel olarak hassas 
alanlarda, basınç pülverizatörü yerine bir aeresol kullanılması gerekebilir. Uygulama 
tamamlandıktan sonra, ilacın uçucu bileşenlerinden oluşan havayı temizlemek için 
mürettebat ve yolcular uçağa binmeden önce havalandırma sistemleri en az bir saat 
çalıştırılmalıdır. Uygulamalar arasında büyük temizlik geçiren alanlar için ilave bir “rötuş” 
ilaçlaması gerekir. Teneke spreyler dahil pestisit formülasyonları, DSÖ’nün pestisitlere 
yönelik şartnamelerinin yanısıra ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar ile de uyumlu 
olmalıdır. İlaçlama operasyonları, uluslararası mevzuat ve DSÖ tarafından tavsiye edilen 
prosedürlere uyumlu ve ayrıca varış ülkesinin karantina gereklilikleri ile de tutarlı olmalıdır. 

6.5 Kemirgenlerin önlenmesi

6.5.1 Sanitasyon

Kemirgenler, gıda ve çöplere kolaylıkla gelirler ve bunların yakınlarındaki sığınaklara 
saklanarak bu maddelere tekrar erişmeye teşebbüs ederler. Gemilerde, kuru gıda  
maddelerinin uygun idaresi ve depolanması ve atıkların bertaraf edilmesi, kemirgen istilası 
olasılığını önemli ölçüde azaltacaktır. Yolcu ve yük gemilerinde her zaman yüksek kalitede 
sanitasyon sağlanmalıdır.    

6.5.2 Kemirgen önleyiciler 

Tüm eğimli halatlarda fare önleyicilerin kullanılması, farelerin 
gemiyi istila etmesini veya gemiden limana inmesini engeller 
(Şekil 50). Standart bir fare önleyicinin minimum 36-inç (91.4 

ocm) çapı, 30  koni açısı olmalıdır ve 18 ayar çelik ya da 
alüminyum levhadan yapılmış olmalıdır. Fare önleyiciler, koni 
noktası gemiye doğru olacak şekilde monte edilmelidir. 
İskeleden uzaklıkları en az 6 feet (1.8 m), gemiden uzaklıkları 
ise 2 feet (0.6 m)’ten fazla olmalıdır. 

Fare önleyicilerdeki boşlukları kapatmak için kumaş parçaları 
kullanılabilir. Bu kumaş parçaları, gevşemeyi veya fareler 
tarafından koparılmayı engellemek için sıkı şekilde 
sabitlenmelidir. Varsa boş halatlar sudan uzak tutulmalıdır. İki 
halat birbirine çok yakın ise, bu halatlar ya tek bir fare 
önleyicinin içinden geçirilecek şekilde bir araya getirilmeli ya 
da fare önleyiciler yanyana veya birbirlerine değecek şekilde 

Şekil 50. Fare önleyicilerin
bulunduğu demirlemiş bir gemi
© S. Senthil Nathan

2  - https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/44836
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monte edilmelidir. Bunun yapılması farelerin bir halattan diğerine atlamasını, fare 
önleyicilerin kenarından geçerek onları etkisiz hale getirmesini engelleyecektir. Uluslararası 
Sağlık Tüzüğü, gemilerin, vebanın endemik olduğu limanlara yanaştıkları zamanlar dışında, 
artık fare önleyici kullanmalarını gerekli kılmamaktadır. Ancak, fare önleyiciler, özellikle büyük 
kemirgen popülasyonlarının bulunduğu limanlarda, gemiler ve limanlar arasında kemirgen 
hareketini engellemek için hala tavsiye edilmektedir. Fare önleyici kullanımına bakılmaksızın, 
her gemide, kemirgen istilasını önlemek için gıda ve gıda atıklarına yönelik sanitasyon 
tedbirleri her zaman uygulanmalıdır. 

6.5.3 Kemirgen hareketini kısıtlayıcı aydınlatma
Kemirgenler geceleri ortaya çıkarlar ve bu nedenle ışıktan kaçarlar. Limanlar, yük ambarları, 
havalimanlarındaki bagaj alanları, ambarlar ve gemi merdivenleri geceleri iyi aydınlatılırsa, 
kemirgenlerin serbest dolaşımı ve liman ile gemi arasındaki hareketi engellenecektir. Yük 
ağları, kullanılmıyor olmaları durumunda, kemirgenlerin onlar üzerinden hareket etmelerini 
engellemek için toplanmalı ve kaldırılmalıdır.   

6.5.4 İskele denetimleri/gemilerde sürveyans
Gelen tüm malzeme ve maddeler, kemirgen aktivitesine dair herhangi bir belirtinin olup 
olmadığını görmek için derinlemesine kontrol edilmelidir. Bir başka bölümde de belirtildiği 
üzere, kemirgen dışkısı, kılı, idrarı ve kemirme izleri gemiye kemirgen erişimi olasılığını ciddi 
şekilde düşündürür. Bu nedenle, bu işaretlerden herhangi birinin görülmesi durumunda 
derhal canlı kemirgen sürveyansı ve kontrolü başlatılmalıdır.  

6.6 Kemirgen kontrolü
Kemirgenler, farklı tuzak türleri kullanılarak kontrol edilebilir. Fareler yeni nesnelerden 
şüphelenirler ve bir tuzakta yakalanmış başka fareleri görmeleri durumunda, oradan 
kaçınırlar. Bu hususu dikkate almayan tuzakların yalnızca genç ve deneyimsiz fareleri 
yakalama olasığı vardır. Farklı tür tuzaklar mevcuttur ve bunlara aşağıda yer verilmiştir.  

6.6.1 Geleneksel kafes fare kapanları
Kafes fare kapanı, metal, kutu şeklinde, fareleri 
öldürmeden yakalamak üzere tasarlanmış bir 
kafestir (Örn. Wonder kapanı, Şekil 51). Kafes 
kapana, fıstık ezmeli ekmekten oluşan (ve zehirli 
olmayan) bir gıda yemi konur. Bir hayvan kafese 
girip bu yeme doğru hareket ettiğinde, 
mekanizma harekete geçer ve giriş noktasının 
üzerine bir kapı kapanır. Hayvan canlı olarak ve 
yaralanmadan yakalanmış olur. Ancak sonradan 
öldürülebilir.   

6.6.2 Yaylı Tahta Kapanlar

Sıçanlar için tasarlanmış kapanlar, sıçanın boynunu veya omurgasını kıracak kadar güçlüdür; 
insan parmaklarını da kırabilirler (ancak sıradan bir yaylı fare kapanının insan parmağını kırma 
olasılığı yoktur). Sıçanlar için tasarlanmış yaylı kapanlar, bir fare yemi alırken kapanacak kadar 
hassas olmayabilir.  
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6.6.3 Yapışkanlı kapanlar
Yapışkanlı kapanlar zehirsizdir, karton üzerinde yapışkan madde bulunur. Bir sıçan bunun 
üzerinden geçmeye çalıştığında, buraya yapışır ve sonunda dehidrasyon ve asfiksasyon 
sebebiyle ölür. Sıçanları çekmek için kartonun üzerine yem de yerleştirilebilir. Bu kapanlar 
fare popülasyonlarının azaltılmasında özellikle etkilidir. Yapışkanlı kapanlar, fazla sayıda 
kemirgen yakalamak için iki üç hafta boyunca sürekli kullanılmalıdır. Yakalanan hayvan 
ölmeden önce uzun süre acı çektiği için bu kapanların kullanımı bazı ülkelerde 
yasaklanmıştır; bu nedenle bu yöntemden kaçınılmalıdır.   
6.6.4 Elektronik Fare Kapanları
Elektronik fare kapanları, kapanın zeminindeki metal levhalar aracılığıyla kemirgen 
mevcudiyetini tespit eder, sonrasonda bataryalar yoluyla ölümcül dozda yüksek voltajlı 
elektrik verir. Bazı markalarda, kapan harekete geçtiğinde size sinyal veren bir uzak gösterge 
de mevcuttur.   
6.6.5 Sherman Kapanı
Bu kapanlar sekiz mafsallı levhadan yapılan, tamamen katlanabilir ve kemirgeni canlı olarak 
yakalamak üzere tasarlanmış kapanlardır. Kemirgen kapanın arkasına yerleştirilen yem 
aracılığıyla çekilir. Zemindeki levhanın üzerinden geçtiğinde, ağırlığı kapanı harekete geçirir 
ve böylelikle arkasındaki kapı kapanır. 

6.7 Tatarcık: Kişisel Korunma ve Kontol
Tatarcık ısırıklarından korunmak ve etkili tatarcık kontrolü için, gerekli olduğu tespit edilen 
aşağıdaki tedbirler dikkate alınabilir. 
1. Kişisel korunma: 
 • Kolları ve bacakları kapatan uygun kıyafetlerin kullanımı (cilt tatarcığa maruz kalmaz)
 • Tatarcık sürveyans ve kontrol işlemleri sırasında ısırıklardan korunmak için başı ve yüzü 

kapatan bir koruyucu malzeme kullanımı 
 • Maruz kalmış ciltte böcek kovucu olarak DEET losyon kullanımı
 • Üniformalı personel, üniformalarını etiket talimatları doğrultusunda % 40 permetrin 

konsantrasyonu ile temizleyebilirler. 
 • Kişisel üniformaları temizlemek için kullanıma hazır özel dinamik emilim (IDA) kitleri ve 

permetrin aeresolleri kullanılmıştır (http://www.afpmb.org/sites/default/fi 
les/whatsnew/2012/Sandfl y_PocketGuide_2012.pdf)

2. Tatarcık Kontrolü:
Permetrin, bifenthrin ve lambda – sihalotrin gibi sentetik piretroidlerin kullanımı tatarcıkları 
etkili şekilde kontrol altına alabilir. Bunlar, ufak odak uygulamalar için manuel basınçlı 
kompresyon pompaları ile uygulanabilir; bitki alanları ve daha büyük alanlar için motor 
basınçlı sırt tipi ve kamyona monte hidrolik pülverizatörler kullanılabilir. Sıcak sisler ve ULV 
(soğuk) uygulamalar da tatarcık kontrolünde umut vadetmiştir. İnsektisit uygulamalarından 
önce, uygulama sırasında ve sonrasında, ilaçların etkinliğini maksimum hale getirmek ve 
insanlar ile hayvanların maruziyetini önlemek için el kitabında bir başka bölümde bahsedilen 
tüm gerekli tedbirler alınmalıdır. Taraf Ülkeler, giriş noktası yakınına ilişkin yerel veriler mevcut 
ise, bir insektisit seçmeden önce, bulaştırıcı türlerin çeşitli insektisitlere karşı direnç profilini 
değerlendirebilirler ya da gerekli olan yerlerde, verileri oluşturmak için ulusal sağlık 
hizmetleri ve tatarcık kontrol programları ile koordinasyon halinde çaba sarf edebilirler.   
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6.8 Pire: Kişisel Korunma Ve Kontrol
Aşağıdaki durumlar sırasında pire kontrol önlemleri alınmalıdır. 
 • Herhangi bir yerde sıçanlara veya bunların geçtiğine ilişkin izler görüldüğünde. 
 • Pire popülasyonunda/pire sıkıntısında bir artış (Pire İndeksinde artış) rapor edildiğinde.  

 • Özgül Pire İndeksinin, giriş noktasında, özellikle ambarlar gibi kemirgenler tarafından 
istila edilen alanlarda aktif sürveyans aracılığıyla 1,0’dan fazla olduğu tespit edildiğinde. 
Veba vektörünün kontrolü için şu önlemler tavsiye edilir: kişisel korunma, insuflasyon ve 
rezidüel insektisit uygulama. 
Kişisel koruyucu tedbirler şunlardan oluşur:

 • Pire ısırıklarından korunmak için ciltte veya kıyafetlerde benzil benzoat, dietil tolüamid 
(DEET), dimetil ftalat (DMP) gibi kovucuların kullanımı.

 • Dizlere kadar yüksek boyunlu ayakkabı veya çorap kullanımı.
 • Yer seviyesinden en az 0.5 metre yüksekteki karyolalarda uyuma. 
İnsuflasyon tedbirleri, kemirgen sığınakları ve yollarının %10 DDT veya % 5 malathion toz 
pudra (ıslanabilir toz) ile ilaçlanmasını içerir. İnsektisit tozları, rotatif pistonlu toz püskürtücü 
veya siyanogaz pompası ile kemirgen sığınağının ağzına üflenmelidir ve yaklaşık 0.5 ila 1.0 
cm kalınlığında ve 20-25 cm genişliğinde ufak bir miktar toz pudra, sığınağın ağzının 
kenarına dökülmelidir.     
Rezidüel insektisit uygulama için kullanılan insektisitler malathion, deltamethrin, cyfluthrin ve 
lambda sihalotrindir. Her birinin formülasyonları, uygulama alanları ile birlikte, aşağıda 
belirtilmiştir.
Malathion % 25 ıslanabilir toz sprey formülasyonları

2• Süspansiyon 2.0 g/m  oranında aktif malzeme olarak uygulanır. 
• % 5 süspansiyon için, % 25 ıslanabilir tozdan 2.0 kg, 10 litre suya karıştırılır.  
• İlaçlama yıllık olarak veya yerel gereklilikler doğrultusunda uygulanabilir. 
Deltamethrin % 2.5 WP (ıslanabilir toz)

2• Süspansiyon 20 mg/m  oranında aktif malzeme olarak uygulanır. 
• % 0.125 süspansiyon için, % 2.5 deltamethrinden 400 g, 10 litre suya karıştırılır.  
• İlaçlama yıllık olarak veya yerel gereklilikler doğrultusunda uygulanabilir. 
Cyfluthrin % 10 ıslanabilir toz

2• Süspansiyon 25 mg/m  oranında aktif malzeme olarak uygulanır. 
• % 0.125 süspansiyon için, % 10 cyflutrinden 125 g, 10 litre suya karıştırılır.
• İlaçlama yıllık olarak veya yerel gereklilikler doğrultusunda uygulanabilir. 
Lambda sihalotrin % 10 WP (ıslanabilir toz)

2• Süspansiyon 25.0 mg/m  oranında aktif malzeme olarak uygulanır. 
• % 0.125 süspansiyon için, % 10 lambda sihalotrinden 125 g, 10 litre suya karıştırılır.
• İlaçlama yıllık olarak veya yerel gereklilikler doğrultusunda uygulanabilir. 
Uygulama Alanları
Kapalı alanlarda rezidüel ilaçlama, etkilenmiş alanlarda bir metre yüksekliğe kadar 
yapılmalıdır çünkü pireler yalnızca yarım metreye kadar zıplayabilirler. 
İnsanların uyuduğu yerler, hayvanların yattığı yerler, halıların altı, zemindeki çatlak ve yarıklar 
da ilaçlanmalıdır.  
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Dış alan uygulaması kemirgenlerin, kedilerin, köpeklerin vb hayvanların uğrak yerleri olan 
tüm alanları kapsamalıdır. Rezidüel uygulama için manuel kompresyon pompaları 

3kullanılmalı ve yetişkin sivrisineklerin kontrolü için kullanılan teknikler izlenmelidir.  

6.9 Hamamböceği Kontrolü
6.9.1 Toz
Borik asit, hamamböceği istilalarına karşı iyi şekilde test edilmiş bir silahtır. Yem veya 
hamamböceklerinin yürüdüğü yollara rezidüel olarak formüle edilebilir. Bir hamamböceği, 
uygulamanın yapıldığı bir yerden geçerken, borik asit tozu bacaklarına ve vücuduna yapışır. 
Kendini temizledikten sonra hamamböceği borik asit tozunu yemiş olur. Borik asit tozunun 
etkili olması için dikkatli uygulanması gerekir. Gıda ve mutfak malzemeleri ile temas 
etmesinin önlenmesi ve uygulama öncesi gıda ile temas eden tüm yüzeylerin kapatılması 
gerekir.  
6.9.2 Aeresol
Aeresol uygulamalar için % 2 aeresol d-phenothrin formülasyonu veya tavsiye edilen 
pyrethrins formülasyonu önerilir. Bir dolgu maddesi başlığı kullanılarak çatlak ve yarıklara 
uygulanmalıdır. 
6.9.3 Tuzak Yemler 
Hamamböceklerinin uğrak yeri olan alanlara yemi yerleştiriniz. Çoğu hamamböceklerinde 
işe yarayan çeşitli aktif malzemelerden oluşan jel yemler de mevcuttur. Jel yemleri, birçoğu 
hamamböceği üzerinde etkili olabilen çeşitli aktif maddelerle birlikte bulunur. 
Hamamböcekleri yemi yer ve aktif malzeme ile ölürler. Ayrıca yemi aralarında da paylaştıkları 
için, büyük popülasyonların ölümü hızlı şekilde gerçekleşebilir. 
Not: Hamamböceği istilası çok kapsamlı ise veya ootekalar tespit edilmiş ya da 
hamamböcekleri yok edildikten sonra hala mevcut ise, ootekalardan çıkan nimfler ile 
popülasyon hızla büyüyebilir. 

6.10 Karasinek Kontrolü
Karasinekler sadece bir sıkıntı sebebi değil aynı zamanda daha önce de bahsedildiği gibi 
insanlarda gelişebilen çok sayıda enfeksiyonun kaynağıdır. Sinekler, gıda, mutfaklar, servis 
alanları ve atıklara kolaylıkla gelirler. Uygun beslenme ve üreme koşulları mevcut olduğunda 
sayıları kalabalık olabilir. Karasinekler, her yerde bulunuyor olmaları ve insanların yakın 
arkadaşı olmaları sebebiyle, giriş noktaları için majör bir endişedir. Örneğin, demirleyen bir 
gemiye, uçağa, kamyona veya trene, özellikle buralarda uygun üreme koşulları mevcut ise, 
kolaylıkla girebilirler.   
Hastalık kontrolü temel olarak sanitasyon ve hijyene dayanır: sineklerin gıda, gıda alanları ve 
insanlarla temasının önlenmesi, ve uygun hijyen prosedürlerinin teşvik edilmesi önemlidir. 
Ayrıca, sinek popülasyonları üreme alanlarının azaltımı yoluyla kontrol edilebilir; sanitasyon 
ve hijyen de sinekler açısından bir alanın çekiciliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. 
Sinek üreme alanlarının yok edilmesi, mutfak zeminlerinin devamlı yıkanmasını, pişirme 
yüzeylerinin, malzemelerin ve diğer gıda hazırlama ve yeme alanlarının (örn. gemi 
mutfaklarında) temizliği için temizlik maddelerinin kullanılmasını (sanitizer) ve kalan 
yemeklerin üzerinin kapatılmasını içerir. Giderlerdeki çöp, gübre, dışkı ve atıklar 
boşaltılmalı ve bu bertaraf işlemi yapılana kadar giderler kapalı tutulmalıdır. Özellikle 
giriş noktasındaki yüzey direnleri düzenli olarak temizlenmelidir çünkü herhangi bir tortu 

3 - daha fazla bilgi için: (http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/documents/ISBN_9789_92_9022_376_4/en/)
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veya organik atık sinekler için üreme alanı olarak hizmet edecektir. İdeal olarak giriş 
noktasındaki tüm drenlerin tabanı beton olmalıdır.      

Giriş noktasında oluşan çöpler, kilometrelerce uzağa, düzenli çöp depolama sahalarına 
(çöplerin sıkıştırıldığı ve üzerinin, sinek üremesini engellemek için 15-30 cm’lik taze 
toprak tabakası ile kaplandığı alanlar) taşınabilir. Pencere ve kapı telleri sinekleri uzak 
tutar. Gıdanın hazırlandığı veya yendiği alanlarda kapıların üzerine monte edilen hava 
perdeleri de sinek girişini önler. Sinekleri elektrik ile öldüren cihazlar da kullanılabilir – 
bunlarda genellikle sineği çekmek için mavi bir ışık ve öldürmek için de enerji ağı 
kullanılır. Bir başka yöntem de, sinek aktivitesinin yaygın olduğu tavanlardan dikey olarak 
sarkıtılan yapışkanlı tuzaklardır. Bunlar, tuzak tamamen sineklerle kaplanana kadar etkili 
olabilir. İlgi çekici şekerler de, sinekleri yapışkanlı tuzaklara çekmek için yem olarak 
kullanılır. 

Kısa rezidüel etki ile hızlı şekilde öldürme ya da bir rezidüel insektisit ile uzun süreli 
kontrol sağlamak için kimyasal yöntemler kullanılır. Kullanımından önce insektisite karşı 
sinek popülasyonundaki direnç durumunu belirlemek gerekir. Dichlorvos (diklorvos) 
buharlaştırıcı şeritler yavaşça insektisidi yayar ve bu insektisit, özellikle havalandırmanın 
kısıtlı olduğu yerlerde iki – üç ay etkili olur. Sinekler, geceleri perdelerde, kornişlerde, 
askılarda, kablolarda vb yerlerde fazla sayılarda toplanmaya ve dinlenmeye eğilimlidir. 
Bu davranışlarından, toksik insektisit malzemelerin şeritler, sicimler vb şekilde kesilerek 
asılması ve tavanlardan sarkıtılması yoluyla sinekleri kontrol etmek için faydalanılabilir. 
Sinekler, dinlenirken insektisitlere maruz kalacak ve böylelikle kontrol altına 
alınacaklardır. Öldürücü tuzaklarda kullanılmak üzere çok sayıda organik fosfor ve 
karbamat bileşenleri mevcuttur. Geleneksel şuruplar, malt, amonyum karbamat, daha 
ileri bir Sentetik Sinek Atraktantı (SFA) için bütün yumurta, % 88 ticari balık unu karışımı, 
% 5 amonyum sülfat, % 5 trimetilamin hidroklorür, % 1 linoleik asit ve % 1 indol gibi çeşitli 
atraktantlar (çekici madde) tuzağın çekiciliğini artırır. Kuru yemler, sıvı püskürtme yemler, 
sıvı yem dağıtıcılar ve viskoz boyalar gibi çeşitli yemler de mevcuttur.     

Hayvan kulübelerinde ve çiftliklerinde rezidüel insektisitler tavsiye edilmektedir. 
Sineklere karşı rezidüel insektisit olarak kullanılmak üzere bazı organik fosforlu ve 
piretroid formülasyonlar mevcuttur. Bunlar elle tutulan püskürteçler ile daha geniş 
alanlara püskürtülebilirler ve birkaç hafta etkili olurlar. İlaçlamanın sinekler tarafından 
tercih edilen alanlarda seçilerek yapılması önemlidir. Sinek popülasyonlarında hızlı 
azaltım sağlamak ve tüm diğer yöntemleri bütünlemek için kapalı alan spreyleri 
kullanılabilir. Daha geniş alanlarda sineklerin kontrolü için açık alan spreyleri tekrar tekrar 
kullanılabilir ancak bunların en temel dezavantajı, kapalı alanda olan sineklere ve 
pupadan oluşmak üzere olan sineklere karşı etkili olmamalarıdır. Bu nedenle kontrolün 
tekrarlanması gerekir ki bu da pahalıya mal olabilir. Sineklerin toplandığı yerlerde direkt 
ilaçlama, mevcut sineklerin ve ayrıca sonradan ilaçlı yüzey ile temas eden sineklerin 
ölmesi ile sonuçlanabilir. Çöp toplama alanları veya gübre yığınları gibi üreme 
alanlarına, insektisitler ile doğrudan ilaçlama yapılabilir. Sinek kurtları üreme alanlarının 
derinlerinde bulunuyor olacağından, etkili olması açısından üreme alanının içine 
uygulanması ve yüzeyinin ıslatılması için insektisit solüsyonundan çok daha büyük 
miktarlar gerekli olacaktır. Aktif bir atık alanında, sürekli olarak daha fazla çöp yığılacaktır 
ve bu da sürekli ilaçlamayı gerekli hale getirecektir. Karasinekler ile ilgili daha detaylı 
bilgi için http://www.who.int/water_sanitation_health/r esources/vector302to323.pdf 
adresini ziyaret ediniz (DSÖ 1997).    
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7. ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Vektör kaynaklı bir hastalık salgını meydana gelirse veya giriş noktasında rutin sürveyans 
sırasında acil durum tedbirleri gerektiren yabancı bir vektör türü tespit edilirse, acilen 
söz konusu risk ile orantılı bir kapsamda aksiyon başlatılmalıdır (Tablo 11). İzleme ve 
değerlendirme bölümünde de belirtildiği üzere (Bölüm 8), salgını/istilayı görüşmek 
üzere çalışma ekibi acil durum koordinasyon toplantısına çağırılmalıdır. Geniş çaplı 
önleme tedbirleri uygulanmalı ve bunları, kullanılan tedbirlerin etki değerlendirmesi 
takip etmelidir. Önleme faaliyetleri yabancı vektör/kemirgen türü yok edilene kadar 
sürdürülmelidir. 

Vektör Acil Durum Sürveyans  tedbiri Kontrol tedbiri

Sivrisinek Rutin sürveyans 
sırasında veya 
hastalık salgını 
raporunu takiben 
(örn. sıtma, dang, 
chikungunya veya 
sarıhumma) yabancı 
vektör türü 
immatürleri ve/veya 
yetişkinlerinin tespit 
edilmesi

Türün tespit 
edildiği veya 
salgının rapor 
edildiği alanda ve 
çevresinde 
kapsamlı sürveyans
gerçekleştirilmesi

Üreme alanlarında antilarval 
ilaçların kullanımı, tavsiye edilen 
insektisitler ile (sıcak/soğuk sis) 
yetişkinlere karşı önlemler, 
özellikle fumigasyon uygulanarak 
istilacı vektör popülasyonunun 
hızla öldürülmesi. Gerekli ise IRS 
(kapalı alan rezidüel ilaçlama) 
uygulanması. 

Kemirgen Geniş çaplı bir yerli 
kemirgen 
popülasyonu istilası, 
yabancı kemirgenler 
veya vebanın 
meydana geldiğine 
ilişkin kanıtların 
tespit edilmesi

Kemirgen 
sürveyansı için 
sentinel tuzakların 
kullanımı

Sıçanların uğrak yeri olan 
patikalarda kemirgen yemlerinin 
(antikoagulanlar) kullanımı; veba 
durumunda, hem kemirgenler 
hem pireler, kontrol tedbirlerinde 
(insektisitler) hedef olmalıdır. 
 

Karasinek Sinek istilası veya bir
gastroentestinal 
hastalık salgınının 
tespiti 

Olası üreme 
alanları için (örn. 
çöp toplama 
alanları) sürveyans 
gerçekleştirilmesi

Sineklerin üreme alanlarını yok 
etmek için atıkların kaldırılması. 
Yetişkin önleyici ilaçlar, sinek 
yemleri, sinek tuzakları ve sinek 
kurdu kontrol önlemlerinin 
kullanımı 
 

Tatarcık Tatarcık 
istilası/enfestasyonu
nun tespit edilmesi 
veya yerli 
layşmanyaz 
vakası/vakalarının 
rapor edilmesi 

Etkilenmiş 
bölgede tatarcıklar
için acil durum 
sürveyansının 
gerçekleştirilmesi

Özellikle istilaya uğramış alanlarda
tavsiye edilen insektisitlerin (IRS) 
uygulanması. Tatarcık kontrol 
programlarında larvasitlerin 
kullanımı genellikle elverişsiz 
olarak görülmektedir.  

Hamamböceği Hamam böceği 
istilasına ilişkin 
raporlar. Özellikle 
yabancı bir tür veya 
popülasyon ise

Hamamböceği 
yetişkinleri, 
nimfleri ve 
ootekaları için 
sürveyans 
gerçekleştirilmesi

Teyit sonrası, özellikle çatlaklarda 
aeresol kullanımı, yemleme 
tuzaklarının kullanımı. 
Hamamböceklerinin saklandıkları 
yerden hızla çıkarılması için tavsiye
edilen insektisit ile odaksal IRS 
uygulanması veya derinlemesine 
nüfuz ve boşaltma etkisi için 
fumigasyon, özellikle sıcak sisleme
uygulanması  

Tablo 11. Giriş noktasında vektör türü ya da hastalık tespiti durumunda gerçekleştirilecek faaliyetler
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8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme, giriş noktasında vektör sürveyansı ve kontrolünün gerekli 
unsurlarıdır. Programın doğru yönetimini ve başarılı olmasını sağlarlar. Tablo 12’de 
yürürlükteki UST’nin uygulanması, yani, giriş noktasında acil durumlara yanıt kapasitesi 
dahil vektör sürveyans ve kontrol kapasitesinin oluşturulmasına ilişkin adımlarla 
bağlantılı göstergeler listelenmiştir. 

Tablo 12. Giriş noktalarında UST’nin uygulanması ile bağlantılı göstergeler

Kategori Süreç göstergesi Sonuç göstergesi

2005 UST ile 
bağlantılı 
politika

Taraf Devlet tarafından 
yayımlanan, kilit giriş noktalarında
ve kara geçişlerinde ulusal 
politika olarak UST’nin 
uygulanmasına ilişkin bildiri

Bir kanun hükmünde kararname 
veya bildiri ile 2005 UST’nin ulusal 
seviyede uygulanmasının zorunlu 
hale getirilmesi

2005 UST’nin 
uygulanmasının 
destekenmesi

Paydaşlar tarafından 2005 UST’nin
ulusal düzeyde uygulanması için 
desteğin başlatılması

Eylemsel adımların atılması ve UST 
2005’in uygulanmasına yönelik yol 
haritasının hazırlanması. 

Giriş noktasının 
belirlenmesi

Ana giriş noktasının belirlenmesi 
ve DSÖ ile paylaşılması

Belirlenmiş giriş noktasının, UST 
hükümlerinin uygulanması için 
belirli öneriler geliştirmeye 
başlaması

Giriş noktasında 
UST’nin 
uygulanması 

Vektör sürveyansı ve kontrolü için 
diğer hususların yanısıra altyapı ve
insan kaynakları gerekliliklerinin 
değerlendirilmesi  

Gerekli altyapının sağlanması ve 
farklı kategorilerden gerekli 
becerilere sahip insan kaynaklarının 
görevlendirilmesi; dış kaynak 
kullanımında uzman firmaların 
yetkilendirilmesi

Vektör 
sürveyansı ve 
kontrolü 
çekirdek 
kapasitesi 

İnsan kaynaklarının kapasite 
oluşturma/beceri geliştirme 
konusundaki kapsamlı eğitim 
ihtiyacının değerlendirilmesi ve 
eğitim programının planlanması, 
vektör sürveyansı ve kontrolüne 
ilişkin, KKE’yi de kapsayan sınıf 
eğitimi ve uygulamalı eğitim için 
kaynak kişilerin ve gerekli 
materyallerin belirlenmesi; gerekli
laboratuvar ve saha veri 
formatlarının kararlaştırılması; 
sivrisineklerin (immatürler ve 
yetişkinler) kontrol tedbirlerinin 
gerektiği şekilde belirlenmesi; 
diğer vektörler için (örn. 
hamamböcekleri, tatarcıklar, kara 
sinekler ve kemirgenler) kontrol 
tedbirlerinin belirlenmesi ve 
müzakere edilmesi. 

Vektör sürveyans ve kontrol 
altyapısının tam olarak 
geliştirilmesi, insan kaynaklarının 
eğitilmesi, laboratuvar ve saha 
formatlarının oluşturulmuş olması, 
sahanın test edilmiş ve pilot ölçekli 
testlerden sonra geliştirilmiş olması;
saha faaliyetlerinin başlatılması; 
yeterli KKE’nin tedarik edilmiş 
olması ve tedarik zincirinin 
kurulması
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Kategori Süreç göstergesi Sonuç göstergesi

Etki 
değerlendirmesi

Vektör izleme programının 
oluşturulması, etki 
değerlendirmesi göstergelerinin 
listelenmesi; etki değerlendirmesi
için vektör veri formatlarının 
oluşturulması; etki değerlendirme
sıklığının belirlenmesi

Performans göstergeleri, vektör veri
formatlarının test edilmiş olması, 
etki değerlendirme tatbikatının 
tamamlanması; sürveyans 
verilerinden vektör 
popülasyonlarının 
değerlendirilmesi; olağandışı 
durumların gözlemlenmesi 
durumunda daha ileri faaliyetlerin 
planlanması; sürveyans sırasında 
yabancı vektör(ler) tespit edilmiş ise
vektör yok edilene kadar acil durum
tedbirlerinin uygulanması.

Acil durumlar 
için hazırlıklılık

Her bir vektör kategorisi için acil 
durum kontrol tedbirlerinin 
belirlenmesi ve gerçek provalı 
tatbikatlarla test edilmesi. 
Uzmanlığa erişene kadar 
tatbikatların tekrarlanması. Acil 
durum planının tüm vektör 
kontrol ekibi ile paylaşılması. 

Acil durum çalışma ekibi ve 
koordinasyon mekanizmasının 
kurulması, sorumlulukların 
belirlenmesi ve tüm üyelere 
bildirilmesi. Planın gerekli 
olduğunda, özellikle yeni bilgi, 
beceri ve vektör kontrol 
gelişmelerine de yer vermek 
amacıyla zaman zaman revize 
edilmesi. 

62



9. GİRİŞ NOKTASINDA YABAN HAYATI VE HAYVANLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

Giriş noktası aracılığıyla getirilen kuşlar ve memeliler - evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları 
veya av hayvanları farketmeksizin - insan sağlığı ve yerel hayvan popülasyonları açısından 
ciddi tehdit oluşturabilirler. Evcil hayvanlar veya çiftlik hayvanları ile sınır ötesi sehayat 
eden kişiler için aşılama gibi katı lisans ve sağlık şartları vardır; karşılanmazlarsa karantina 
süresinin uzatılmasına veya giriş reddedilmesine neden olabilir. (örn. köpeği olan 
yolcuların kuduz hastalığına karşı geçerli bir aşı sertifikalarının bulunması 
gerekmektedir). Taraf Devletlerin veteriner sağlık yönetmelikleri, limanlarda ve kara 
geçişlerinde girişi reddedilen hayvanların itlaf edilmesini gerektirebilir. Yolcular ile 
birlikte anavatanlarına dönen evcil hayvanlar, ülkeye ilk kez giriş yapan evcil hayvanlar ile 
aynı sağlık kontrolleri ve karantina işlemine tabidirler. Yabancı türler de, nesli 
tükenmekte olanlar kategorisine ait olan türler gibi sınırlamalara tabi olabilir (örn. birçok 
ülke maymunların evcil hayvan olarak importasyonuna izin vermemektedir).       

Birçok ülkenin, istilacı olabilecek veya insan ya da hayvan patojenleri taşıyor olabilecek 
potansiyel olarak zararlı hayvanların girişinin “uygunluğunu denetleyen” düzenleyici 
sistemlerini yaratırken baz aldığı uluslararası anlaşmalar mevcuttur. Hayvan ve hayvan 
ürünlerinin küresel ithalatı, uluslar tarafından Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), 
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IIPC), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) doğrultusunda imzalanan anlaşmalara tabidir. Bu 
mevzuatın uygulanabilirliği, Taraf Devletler tarafından kabul edilmelerine bağlıdır.    

Ayrıca, yüksek oranda bulaşıcı olan avian influenza H5N1, ciddi akut solunum sendromu 
(SARS) ve diğer zoonotik hastalıklar gibi yakın zamandaki küresel salgınlar göz önüne 
alındığında, sınırlarda teyakkuz halinin korunması gereklidir. 
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İlaçlama personeli koruyucu ekipman

Source: WHOPES

A. Şapka

B. Koruyucu gözlük

 

C. Maske

D. Uzun kollu 
tulum

E. Kauçuk

 
eldiven

F. Bot

Ek 1. Kişisel koruyucu ekipman

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) koruyucu kıyafet, başlık, gözlük, ayakkabı ve insektisitleri 
uygulayan kişileri maruziyet ve yaralanmadan korumak üzere tasarlanmış diğer kıyafet ve 
ekipmandan oluşur. 

Tablo A1-1. Kişisel koruyucu ekipmanın tanım ve işlevleri (Şekil A1-1 ve A1-2)

KKE Boyut İşlev

Tek kullanımlık tulum (ağırlık 
ve kalınlığına iklime göre 
karar verilir)

Değişken Tek kullanımlık; tüm vücudu, 
özellikle cildi, insektisit 
damlacıklarına karşı korur

Yeniden kullanılabilir tulum 
(ağırlık ve kalınlığına iklime 
göre karar verilir)

Değişken Çok kullanımlık; cildi damlacıklara 
maruziyetten korur; tekrar 
kullanılmadan önce ayrı olarak 
yıkanmalıdır

Geniş kenarlı şapka veya 
başlık

Değişken Başı ve yüzü damlacıklardan korur

Yüz siperi veya koruyucu 
gözlük

Standart Gözleri damlacıklardan korur

Respiratör, ön filtreli Standart Burnu ve ağzı havadaki 
partiküllerden korur ve solumayı 
engeller

Gaz maskesi Standart İnce damlacık kumu gazının 
solunmasına karşı korur

Koruyucu eldiven Değişken Elleri korur; elbise kolları 
eldivenlerin içinde olmalıdır

Çizme Değişken Ayakları korur; tulumlar çizmelerin 
dışında kalacak şekilde giyilmelidir 

Yağmurluk Erkekler ve kadınlar için 
standart

Uygulama sırasında vücudu 
yağmurdan korur

Şekil A1-1. Konteynırları insektisit ile ilaçlarken
KKE giyen personel

Şekil A1-2. Listelenmiş KKE resimleri
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DSÖ sağlık ve güvenlik mevzuatı, insektisit uygulaması yapan herkesin, dokunma, 
taşıma, depolama, kullanım ve pestisitlerin ya da pestisitlerle kontamine olmuş 
malzemelerin temizlenmesi sırasında pestisitlere maruz kalmaktan kaynaklanabilecek 
potansiyel tehlikelere karşı yeterli oranda korunmasını tavsiye etmektedir. Bu kişilerin 
hepsi, ürün etiketinde ya da malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) belirtilen güvenlik 
talimatları doğrultusunda uygun kişisel koruyucu kıyafet giymelidir.

Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

• Tulumlar pamuktan yapılmış olmalı ve ağırlıkları ile kalınlıkları iklime uygun olmalıdır. 
• Tulumlar ve çizmeler belirlenmiş çalışma ekibi için uygun boyutlarda mevcut olmalıdır 

(erkek ve kadın ölçülerinde).
• Kırılan veya kaybolan malzemelerin yerine koymak üzere ekstra eldiven, çizme, yüz 

siperi ve başlıklar bulunmalıdır. 
• İlaçlama yapan personelin, sık sık değiştirmeye olanak sağlayacak şekilde en az iki 

üniforması olmalıdır. 
• Sprey operatörleri için maskelerdeki filtreler her gün değiştirilmelidir. 8 saatlik filtreli 

maskelerde, maskenin kendisi iki günde bir değiştirilmelidir.  
• Eldivenler, özellikle de parmaklar arasındaki bölümler, herhangi bir hasar belirtisi olup 

olmadığını görmek için kullanımdan önce dikkatle incelenmelidir. Koruyuculuklarına 
ilişkin herhangi bir şüphe var ise, değiştirilmelidir. Her gün kullanımdan sonra, 
eldivenlerin içi ve dışı, tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

• Yıpranmış eldivenler derhal yenileriyle değiştirilmelidir. 
• Tulumlar, karbamat, piretroid veya organofosfat kullanan sprey operatörleri için 

günlük olarak; DDT (Dikloro-difenil-trikloroethan) kullanan sprey operatörleri için ise 
iki günde bir değiştirilmelidir (sıvı kalıntılarını minimize etmek için)

• Tulumlar, üzerlerine doğrudan bir dökülme söz konusu olduğunda derhal 
değiştirilmelidir. 

• Tulumlar çizmelerin içine sıkıştırılmamalıdır. 
• Personel, ilaçlama ekipmanını yıkarken, uzun eldivenlerini kıyafetlerinin kollarının 

üzerine gelecek şekilde giymelidir. 
• Denetmen, tüm çalışanların koruyucu kıyafet giymesini sağlamalıdır. 

Kaynak: (DSÖ 2015) ve (Başkan’ın Sıtma Girişimi 2013)’ten uyarlanmıştır. 

67



Aşağıdaki liste, vektör testlerinin yapılacağı laboratuvarda bulundurulması önerilen 
malzemeleri içermektedir. Ancak, laboratuvar gereklilikleri, herhangi bir ulusal 
laboratuvar kalite güvence sisteminin yanısıra ulusal yasal gereklilikler ile politika 
gerekliliklerine de tabi olmalıdır. Aşağıdaki liste ayrıntılı değildir. Gerektiği şekilde 
genişletilebilir. 

I. Döşeme 
1. Yeterli ışıklandırma
2. Havalandırma
3. Hava perdeleri
4. Çalışma masası 
5. Karton/mantar pano
6. Rahat dönen sandalye/tabure
7. Yetişkin sivrisinek kafesleri için demir raflar veya masalar
8. Depolama dolapları
9. Böcek dolabı
II. Ekipman
1. Yedek parçalı (özellikle dahili ışık kaynağı ile donatılmış ise ampul) binoküler 

diseksiyon mikroskobu
2. Yedek parçalı (özellikle dahili ışık kaynağı ile donatılmış ise ampul) binoküler bileşik 

mikroskop
3. El büyüteci
4. Buzdolabı

o5. -20  C derin dondurucu
6. Sivrisinek sürveyansı için yeterli miktarda yedeği olan CDC tipi ışıklı kapan veya benzer 

tuzaklar
7. İnternet bağlantılı masaüstü bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı
8. Fotokopi makinesi
9. Laboratuvar termometresi ve higrometre
10. Fare kapanları (yaylı tahta kapan, geleneksel demir kafes kapan, yapışkanlı kapan)
III. Kimyasallar ve reaktifler
1. İmmersiyon yağı
2. Distrene-Plastikleştirici-Ksilen (DPX), yükseltilmiş
3. Paradiklorobenzen
4. Sodyum klorür
5. Giemsa boyama (kullanıma hazır)
IV. Cam eşyalar, plastik eşyalar ve küçük aletler ile malzemeler
1. Petri kabı
2. Lamlar
3. Lameller
4. PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) tüpleri
5. Test tüpleri
6. Saat camları
7. Cımbız
8. Diseksiyon iğneleri 
9. Birleştirme kavanozları
10. Ölçüm silindirleri (50, 100, 500 ml kapasiteler)

Ek 2. Vektör çalışması için laboratuvar gereklilikleri
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11. Ham pamuk
12. İnce kumaşlar
13. Kağıt peçeteler
14. Eldivenler
15. Hazneli damlalıklar
16. Plastik kaplar
17. Plastik kâseler (kapasite 300 ml)
18. Ağ yapılı giysiler
19. Lastik bantlar
20. Sivrisinek larva besini (eşit oranlarda, güvenilir bir markanın bebek maması ve balık 

yemi tanecikleri; 60:40 oranında maya ve köpek bisküvisi karışımı)
21. Sivrisinekler için elle tutulan ağız aspiratörü ile elle tutulan motorlu aspiratörler

3 322. Sivrisinek kafes standları (1 fit  veya 2 fit )
23. İnce saç fırçası (0 numara)
24. Numunenin paketlenmesi ve nöbetçi laboratuvara götürülmesi için plastik kaplar 
25. Baloncuklu ambalaj kâğıdı
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Ek 3. Giriş noktasında sivrisinekler ve kemirgenler için sürveyans yöntemleri

Vektör (gelişim aşaması) Yöntem Araçlar

Sivrisinekler (immatür)
1. Üreme alanlarının 
haritalandırılması
2. Yaşam alanlarının envanteri ve 
çekilen fotoğraflar
3. Giriş noktasının 400 m lik etki 
alanında odaklı numune alınması
4. İmmatür numunelerinin 
laboratuvara gönderilmesi
5. Numunenin böcek inceleme 
laboratuvarında büyütülmesi ve 
ortaya çıkan yetişkinlerde türün 
belirlenmesi 
6. Saha verileri ve vektörlerin üreme 
alanı tercihlerinin analiz edilmesi
7. Kanıt bazlı vektör kontrol 
stratejisinin yazılması (EVY)

1. İmmatür sürveyansı saha kiti
(Ref. 5.5.2.1)

2. Üreme alanlarının 
fotoğraflanması için kamera

Sivrisinekler (yetişkin)
1. Yerli türlerin listelenmesi
2. Yeri ve zamanı da kapsayan 
numune alma planı
3. Sivrisinek ısırma aktivitesi ve 
konak ve dinlenme alanı tercihlerine
dayalı numune alma yöntemi 
4. Toplanan istilacı tür numunelerin 
kimliğinin araştırılması ve bunlara 
ilişkin uzman görüşünün alınması 
5. Numune(ler) doğrulama için 
referans laboratuvara 
gönderilebilirler
6. Bu arada, türün numunesinin ilk 
alındığı bölgede ve çevresinde CDC
tipi veya benzeri kapanlar ile daha 
fazla sivrisinek toplanması 
sağlanmalıdır. 
7. Hastalık salgını durumunda, 
patojen yerel olarak veya 
belirlenmiş bir referans tesiste 
teşhis edilmelidir

1. Yetişkin toplama saha kiti 
(Ref. 5.6.1)

2. CDC tipi ışıklı kapanlar veya
benzer tuzaklar

Kemirgenler
1. Kemirgen yolları ve sürtünme 
izleri üzerinde çalışılması
2. Kemirgenlerin ayak izleri üzerinde
çalışılması
3. Kemirme aktivitesinin 
gözlemlenmesi
4. Dışkı parçalarının gözlemlenmesi 
ve kemirgenin belirlenmesi
5. UV ışını ile idrarın gözlemlenmesi 
6. Sürveyans için kapanların 
kullanılması

1. Kapaklı ve/veya aniden 
yakalayan (yaylı) kapanlar
2. Kapanlar için yemler
3. Fare tünelleri
4. El büyüteci (dışkı 
parçalarının gözlemlenmesi 
için)
5. UV ışıklı fener
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Vektör (gelişim 
aşaması)

Numunenin
durumu Yöntem Paketleme Açıklamalar

Sivrisinekler 
(yetişkin)
Tatarcıklar
Hamamböcekleri

Kuru Yetişkin numuneyi 
veya nimfi, bacaklar 
arasındaki toraksı 
delerek entomolojik 
bir iğneye monte edin
ve iğnenin diğer 
ucunu mantara 
yerleştirin

Pens ile hafifçe birkaç 
paradiklorobenzen 
kristalini tüpün dibine 
kaydırın ve kristaller 
eriyene kadar mum 
alevinde ısıtın 
(soğuduğunda hızla 
katılaşacaktır)

Bunun yapılması, 
numune üzerinde 
mantar gelişmesini 
önleyecektir. Monte 
edilmiş numuneyi 
yeterli büyüklükteki 
bir cam tüpün içine 
yerleştirin, mantar tıpa
ile ağzını kapatın ve 
tüpü gerektiği şekilde 
etiketleyin.

Numune tüpünü
baloncuklu 
ambalaj 
kâğıdına sararak
emniyete alın ve
bir kutuya 
yerleştirin.

Yeterli oranda 
tampon 
sağlamak için 
boşlukları 
polistiren 
boncuk köpükler
veya diğer 
paketleme 
malzemeleri ile 
doldurun. Paketi
kırılacak eşya 
olarak 
etiketleyin.

Numuneyi, 
biyolojik 
malzeme kabul 
eden bir kurye 
ile istenen 
adrese 
gönderin. 

Bir üst yazı ile 
gönderin ve telefon 
ya da e-posta ile 
aciliyeti açıklamak ve 
hızlı tanımlama talep 
etmek için referans 
laboratuvar ile 
iletişime geçin.

Sivrisinekler
(immatür)

Islak Sızdırmaz kapaklı cam
bir tüpte % 70 alkol 
içinde muhafaza edin.
Tüpü uygun şekilde 
etiketleyin. 

Alkolün 
buharlaşmasını 
önlemek için 
sıkıca kapatın

Alkolde muhafaza 
edilen numunelerin 
taşınması ile ilgili 
kısıtlamalar olabilir 
(tutuşabilirlikten 
dolayı). Uygulanabilir 
durumlarda, numune 
referans laboratuvara 
kişisel olarak da 
götürülebilir. 

Sivrisinekler 
(yetişkin)

Dijital 
görüntü

Numunenin türler 
düzeyinde uygun 
taksonomik 
sınıflandırması için 
önemli morfolojik 
nitelikleri/özellikleri 
gösteren bir 
diseksiyon 
mikroskobu altında 
numunenin birkaç açık
ve belirgin fotoğrafını 
çekin

Görüntüleri, 
kalifiye ve 
eğitimli 
personel 
tarafından 
kaydedilmiş 
gözlemlenen 
özelliklerin 
listesi ile birlikte,
e-posta yoluyla 
belirlenmiş 
laboratuvara 
gönderin. 
Mümkünse 
deneysel 
tespittenden de 
bahsedin.

Yabancı türlere karşı 
uygun ve hızlı aksiyon 
alabilmek için referans
laboratuvardan, 
numunenin acil olarak 
tanımlanmasını/ teyit 
edilmesini isteyin.

Birçok ülke biyolojik 
numunelerin 
denizaşırı transferini 
yasaklar. Bu nedenle 
dijital görüntü 
transferi yalnızca hızlı, 
uygun ve masrafsız 
olmakla kalmayıp aynı 
zamanda sorunsuzdur.

Ek 4. Numunenin tanımlanması, muhafazası ve belirlenmiş laboratuvara
         ulaştırılması
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1. Mikroskopi (Plasmodium ve Leishmania türlerinin tespiti):
    • Yüksek güçlü faz kontrast mikroskobu (100 x objektif)
    • Steril delme lansetleri
    • Pamuklu çubuk bulunan kullanıma hazır paketler (veya izopropil alkolle ıslatılmış 

pamuk)
    • Lamlar
    • Hazır boyalar (Giemsa/Leishman/Field/JSB)
    • Birleştirme kavanozları
    • Metanol (ince izlerin tespiti için)
    • Beher kapları
    • Ölçüm silindirleri
    • Kurutma rafı
    • İnce izin işaretlenmesi için kurşun kalem 

2. Hızlı tanı testleri (sıtma tespiti):
    • Standart kalitade hızlı test kullanıma hazır kit
     o Ya P. falciparum için monovalan (tek değerli) (HRP-2 – Histidin zengin protein 

- bazlı) ya da 
     o P. falciparum (HRP-2 bazlı) ve P. vivax (LDH - laktat dehidrogenaz - bazlı) 

bivalan (iki değerli)
     o Tüm insan Plasmodium türlerinin tespiti için multivalan (çok değerli) (HRP-2 

ve türe özgü LDH ile pan LDH kombinasyonu)

3. Plasmodium veya Leishmania enfeksiyonunun ELISA(enzim bağlantılı bağışıklık 
testi)/PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) tespiti için gereklilikler*
    • ELISA okuyucular
    • PCR makinesi
    • Agaroz jel elektroforez ünitesi
    • Mikropipetler
    • UV transillüminatör
    • Jel dokümantasyon sistemi
PCR için gerekli kimyasallar/reaktifler
    • ELISA reaktifleri
    • PCR tamponu
    • Primerler
    • Deoksiribonükleotit trifosfatlar (dNTPler)
    • Taq polimeraz
    • DNA kalıbı
    • Deiyonize su
Elektroforez için gerekli kimyasallar/reaktifler
    • Agaroz
    • TBE tamponu
    • Etidyum bromür
    • Takip boyası

Ek 5. Patojen tespiti için laboratuvar gereklilikleri

* Veba, dang, chikungunya için uygulanabilir değil.
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Üreme alanı Potansiyel problem Düzeltici tedbir 

Yüzey drenleri Kaplamasız olmaları ve 
kenarlarının pürüzlü 
olması, çöp veya katı atık
girmesinden kaynaklı 
tıkanma, hatalı eğim 

Kenarların kaplamalı olmasını ve eğimin uygun
olmasını sağlayın; düzenli denetimler yapın; 
atıkların temizlenmesini ve suyun düzgün 
akmasını sağlayın.

İçme suyu depoları Kapakların açık olması, 
mevcut olmaması veya 
kırık olması; taşma 
borularının açık olması, 
ağsız veya yırtık ağlı 
olması

Sivrisinek geçirmez kapak monte edin; taşma 
boruların ağzında her zaman delikli vidalı 
kapak bulunmasını veya <2.5mm 
büyüklüğünde delikleri olan sağlam plastik 
ızgara ile kaplanmasını sağlayın

Septik tankları Açık veya kısmen açık 
olması; tahliye 
borusunun açık olması

Kapağı harç ile, sivrisinek girişi/kaçışı için 
hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde sıkıca 
kapatın; hava deliğini düzenli aralıklarla 
sağlam plastik örgü ile kaplayın; rutin olarak 
denetleyin 

Kontrol/servis 
odacıkları

Açık veya kısmen açık 
olması

Rutin olarak denetim yapın; sıkıca saran 
sivrisinek geçirmez kapaklarının olması gerekir

Savak vana odaları Açık olması ve vanadan 
su sızıntısı olması

Kapalı tutulmak zorundadır; su sızıntısı düzenli
bakım ile önlenmelidir

Maden yükleme 
kovaları

Dik şekilde muhafaza 
edilmesi

Her zaman ters şekilde muhafaza edilmelidir

Tampon olarak 
kullanılan, kullanım 
dışı olan ya da 
ıskarta tekerlekler

Yağmurlar sırasında tatlı 
su birikmesi

Tekerleklerde 3, 6, 9 ve 12 saat yönünde 2 
kareinçlik delikler açın; kullanılmış 
tekerleklerin düzenli olarak imhasını organize 
edin; aradaki zamanda bunları yatay olarak, 
biri diğerinin üzerinde olacak şekilde 
muhafaza edin ve üstlerini plastik bir levha ile 
kapatın, levhayı da yerinde durması için 
üzerine düz ağır bir tahta koyarak sabitleyin 
(Şekil 25)

Limandaki veya 
limanların yakınında
bulunan yerleşim 
bölgelerindeki 
inşaat alanları

Suyun çukurlarda, 
kürleme plakalarında, 
varillerde ve taş 
depolarda birikmesi 

Durgun suyu önleyin (bir haftadan fazla); 
büyük çukurlara larvavirous balığı (lepistesler/
Gambusia veya kanıtlanmış yerli türler) 
yerleştirin ve takip edin; tüm sığ durgun sulara
onaylı biyolojik veya kimyasal larvisidler ile 
işlem yapın; tamamlanana kadar takip etmeye 
devam edin

Tıkanmış teraslar Suyun durgunlaşma 
eğilimi ve böylelikle 
üreme için uygun alan 
oluşturması

Suyun normal akmasını sağlamak için drenaj 
borularını tıkayan herhangi bir şey varsa 
çıkarın veya eğim hatalı ise düzeltin 

Liman 
işçileri/şoförlerinin 
dinlenme odaları

Açık pencereler veya 
kapılar, saçaklar

Fareler fiberglas veya naylon ağları kolaylıkla 
kemirebildiğinden, kapı ve pencerelere 
(tercihen metal) sineklikler takın 

Ek 6. Giriş noktalarında potansiyel sivrisinek üreme alanları ve bunlara
müdahale girişimleri
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Üreme alanı Potansiyel problem Düzeltici tedbir 

Hurda Tatlı su barındırabilecek 
çeşitli ıskarta 
malzemeler, tanklar vb

Hurdaların daimi olarak, en azından aylık 
bazda bertarafını sağlayın.

Iskarta botlar Yağmur suyunun 
birikebileceği şekilde dik
tutulmaları

Ters şekilde depolanmalıdır

Basınçlı yassı 
şamandıralar

Demir şamandıraların sığ
su ile kaplanması 

Dikey şekilde depolayın ve su birikmesini 
engelleyin

Dekoratif çeşmeler Düzenli olarak 
temizlenmediklerinde, 
çeşmeler plankton ve 
sivrisinek larvası 
barındırabilirler

Giriş noktalarında dekoratif çeşmelerden 
kaçınılmalıdır. Eğer mevcut ise, yüzey alanında
her zaman yabancı veya yerli türlerden 5 balık/
m2 olacak şekilde larvivorous balığı (sivrisinek 
balığı) olmalıdır; balıkların serbest hareketi için
çeşmeler döküntülerden veya yosun 
birikintilerinden temizlenmelidir. 

Su birikintileri Yağmurlar sırasında tatlı 
durgun su ile dolarak 
üreme kaynağı olarak 
hizmet etmeleri

Doldurulmalı veya boşaltılmalıdır

Kuyular Kalıcı üreme potansiyeli 2Yüzel bölgesinde 5 balık/m  olacak şekilde 
larvivorous balıklar olmalıdır; her daim balık 
bulunması sağlanmalıdır

Su hidrantı Kenarlarında yüzen 
bitkiler veya yosunların 
olması

Yüzey rutin olarak temizlenmelidir; yüzey 
2bölgesine 5 balık/m  olacak şekilde 

larvivorous balığı yerleştirilmelidir

Büyük hortumlar ve 
borular

Doğru şekilde 
depolanmamış olmaları 
durumunda borularda su
birikecektir ve 
sivrisineklerin üremesini 
destekleyecektir

Kapalı alanlarda veya içlerinde su birikmesini 
önleyecek pozisyonda muhafaza edilmelidir

Yük 
ambarları/konteynır
ları

Açık kaldığında su 
birikintisi oluşabilir

Bunların, su girişini önleyecek şekilde her 
zaman kapalı tutulmasını sağlayın
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S. 
No.

Üreme
alanının

ismi*

Pozitif ise numunedeki larva ve/veya pupa sayısı
Notlar

Anofel Culex  Aedes  Karışık
L P L P L P L P

Ek 7. Sivrisinek sürveyansı için yerinde kayıt formu

A.7.1 İmmatür sivrisineklerin sürveyansı

Liman/havalimanı/kara geçişinin adı: 
Tarih: 

İncelenen evler/binalar/alanların toplam sayısı:
Larva bulunan evler/binalar/alanların toplam sayısı:
Kontrol edilen konteynırların toplam sayısı:
Pozitif bulunan konteynırların toplam sayısı:
Üreme İndeksi:
Ev İndeksi:
Konteynır İndeksi:
Breteau İndeksi:
Pupa İndeksi:
Uygulanan faaliyetler: Kaynak azaltımı/biyolojik kontrol/kimyasal kontrol/böcek gelişim 
düzenleyicisi kullanımı

Detayları belirtiniz: 

Saha çalışanının imzası:                            Saha sorumlusunun imzası:

Liman sağlık görevlisinin imzası:

Yer/tam
adres
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A.7.2 Yetişkin sivrisineklerin sürveyansı için kayıt formatı

Liman/havalimanı/kara geçişinin adı: 
Toplama tipi: elle yakalama/ilaçlayıp çarşafla toplama /CDC kapanları
Toplama tarihi:
Tarih:

S. 
No.

Numunenin
alındığı yer

Rastgele
veya sabit
istasyon

Sayıları ile türler Notlar
Anofel Culex  Aedes Diğer (belirtiniz) Türü listeleyiniz

M F M F M F M F

M, Erkek; F, Dişi

Çalışma saati başına ortalama yoğunluk (elle yakalama):
Oda başına yoğunluk (ilaçlayıp çarşafla toplama):
Kapan başına gecelik yoğunluk (CDC kapanıyla toplama):
Pozitif bulunan konteynırların toplam sayısı: 

Uygulanan faaliyetler: IRS (kapalı alan rezidüel ilaçlama)/sıcak/soğuk sisleme/insektisit
uygulanmış malzeme kullanımı

Detayları belirtiniz: 

Saha çalışanının imzası:                            Saha sorumlusunun imzası:

Liman sağlık görevlisinin imzası:

76



Tarih Kapan
Sayısı

Yer
Bulunan

kemirgen türü Cinsiyet Tuzak
Sayısı

Tarama ile toplananlar Numune
sayısı Notlar

Tür Sayı M F Poz. Neg. Akar Kene Bit Pire

A.7.3 Kemirgen vektörü ektoparazitleri sürveyans formu

Limanın adı:                                                                  Ülke: 

Yerleştirilen toplam kapan sayısı:
Kapanan toplam kapan sayısı:
Fareli toplam kapan sayısı:
Toplanan toplam sıçan piresi/akarı/biti sayısı:
Uygulanan faaliyetler: Kemirgen kapanları/yemlerinin (antikoagulanlar) kullanımı; 
% 25 Malathion ıslanabilir toz / % 2.5 deltamethrin ıslanabilir toz / % 10 cyfluthrin ıslanabilir
toz / % 10 lambda - sihalotrin ıslanabilir tozdan oluşan insektisit ile insulfasyon yapılması

Detayları belirtiniz:

Saha çalışanının imzası:                            Saha sorumlusunun imzası:

Liman sağlık görevlisinin imzası:
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Ek 8. Sivrisinek vektörü sürveyansı için istatistiki indeksler

İndeks Tanım

A. İmmatürler 

1 Üreme İndeksi Denetlenenler arasından sivrisinek immatürleri için 
pozitif olan üreme alanlarının (her tür) yüzdesi

2 Ev İndeksi (HI) Larva veya pupaların istila ettiği evlerin yüzdesi. Ev 
indeksi, bir yerdeki vektör üremesinin mekânsal 
dağılımını gösterir.   

3 Konteynır İndeksi (CI) Denetlenenler arasından larva ve pupalar tarafından 
istila edilmiş olan su tutan konteynırların yüzdesi. Bu 
indeks bir yerde mevcut olan konteynırlar arasında 
üreyen vektörlerin istilasını gösterir.  

4 Breteau İndeksi (BI) Denetlenen her 100 ev için pozitif konteynır sayısı 
(Aedes immatürleri). BI bir yerde, immatür barındıran 
konteynırların yoğunluğunu gösterir. 

5 Pupa İndeksi (PI) Denetlenen her 100 evdeki pupa sayısı. Pupa indeksi,
bulaşma riskinin, özellikle Aedes sivrisinekleri kaynaklı
dang durumunda, iyi bir ölçümüdür.  

6 Daldırma Yoğunluğuna 
Göre

Bir yaşam alanında, minimum temsili numuneden 
hesaplanan ortalama immatür (larva ve pupa) 
yoğunluğu. Genellikle suyun tamamından rastgele 
alınan yaşam alanı başına minimum 5 daldırma 
düşünülür. 

B. Yetişkinler

1 Elle yakalama: çalışma saati 
başına yoğunluk

Bir saatte yakalanan yetişkin sayısı. Tüm türler için 
veya belirli bir tür için ifade edilebilir. 

2 Toplam yakalama Alan spreyi ile öldürüldükten sonra zemine 
yerleştirilen beyaz pamuk çarşaflar kullanılarak 
yakalanan yetişkin sayısı (ilaçlamadan 15 dk sonra 
kontrol ediniz).

3 Kapan başına gecelik 
yoğunluk (veya Aedes 
yetişkinleri için kapan 
başına günlük yoğunluk)

Sürekli çalışan bir sivrisinek kapanında 12 saat içinde 
(gececi Anofel ve Culex durumunda 6PM-6AM – 
gündüzcü Aedes türü durumunda 6AM-6PM) 
yakalanan yetişkin sayısı.
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Ek 9. Vektör kontrolü için kimyasal/biyolojik insektisitler*

Vektör Tavsiye edilen
insektisit/
formülasyon

Uygulama yöntemi Uygulama
sıklığı

Önlem

Sivrisinekler
1. İmmatür

Emülsiyon 
konsantre 
(EC) böcek 
gelişim 
düzenleyicilerde 
organofosfat 
Bti [Bacillus
thuringiensis
israelensis 
WP 
(ıslanabilir 
toz)/EC 
(emülsiyon 
konsantre)/
GR (granül)]

Basınç pülverizatörü/sırt tipi 
pülverizatör. BTI Granül 
durumunda formülasyon 
pülverizatörler/elle dağıtma

Ulusal 
yönetmelik ve 
ürün 
etiketindeki 
tavsiyeler 
doğrultusunda

2. Yetişkin 
(Hızlı 
öldürme) 
aeresoller

IRS: Tavsiye 
edilen 
insektisit

İnsektisit 
uygulanmış 
malzemeler

Pencere ve 
kapı 
sineklikleri

Basınçlı sprey pompaları; 
sprey kutuları; soğuk sis 
makinesi/sıcak sis makinesi 

Uzun ömürlü insektisidal 
tüller/perdeler

Fiberglas/demir ağlar 

<2.5mm ağ 
boyu

İnsektisitleri 
uygulayan veya 
dokunan 
herkesin onaylı 
KKE giymesi; 
insektisit 
dozajının ulusal 
kontrol 
programında 
belirtilen şekilde
olması

Kemirgenler Önleme
1. Sanitasyon

2. Fare 
engelleyiciler

Giriş noktası ve gemideki 
kargo, depolar ve antrepoların
mümkün olduğunca temiz ve 
çöplerden arındırılmış şekilde 
tutulması

Gemi demirli iken tüm eğimli 
halatlarda hem iskele 
tarafında (en az 6 ft.) hem de 
gemiden 2 ft uzaklıkta fare 
engelleyicilerin kullanılması. 
Fare engelleyiciler koni 
noktası gemiye doğru olacak 
şekilde monte edilmelidir. 
Fare engelleyicilerin minimum
3 ft dış çapı, 30 derece koni 
açısı olmalıdır ve 18 ayar çelik 
ya da alüminyum levhadan 
yapılmış olmalıdır.

Aydınlatma ve Hareket 
Kısıtlamalar: 
Kemirgenler nokturnaldir 
(geceleri ortaya çıkma), kargo 
alanları, kargo ambarları, 
antrepolar ve gemideki 
merdivenler ile rampaların 
geceleri uygun şekilde 
aydınlatılması kemirgenlerin 
gemiye gelmelerini 
engelleyebilir. 
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Kemirgen 
kontrolü

İskele denetimleri:
Kemirgen istilasına dair (örn. 
dışkı, idrar, kıl, kemirme izi 
veya canlı kemirgenler) belirti 
olup olmadığını görmek için 
gelen tüm malzemeleri 
denetleyin ve kemirgen dışkısı
ve idrarı ile kontamine olmuş 
olabilecek malzemeleri 
reddedin. Bu gibi maddelere 
dikkatli yaklaşın ve direkt 
temastan kaçının.

Uygun fare kapanları 
kullanılmalıdır. Örn. kafes fare 
kapanı, yaylı tahta kapan, 
elektronik kapan veya 
yapışkanlı kapan

Farelerin öldürülmesinde etkili
olan hazmedilebilir zehirli 
yemler (antikoagulanlar) 
mevcuttur

Tatarcıklar IRS: tavsiye 
edilen 
insektisit
Aeresol/alan 
spreyleri

İnsektisit 
uygulanmış 
malzemeler

Basınç pülverizatörleri

Püskürtme kutuları/soğuk 
veya sıcak sis makineleri

Uzun ömürlü insektisidal 
tüller/perdeler;
duvar kaplamaları

3 tur veya 
ulusal 
yönetmeliğe 
göre

Gerektiği 
şekilde, istilaya
dair bir kanıt 
mevcut 
olduğunda

Düzenli 
kullanım. 
Tatarcık 
ısırıklarından 
korunmak ve 
tatarcık 
kontrolü için.

İnsektisitleri 
uygulayan veya 
dokunan 
herkesin onaylı 
KKE giymesi; 
insektisit 
dozajının ulusal 
kontrol 
programında 
belirtilen şekilde
olması

Pestisit güvenlik
tedbirleri ve 
panzehirleri için 
etiketleri 
okuyunuz.

Kemirgenler

Vektör Tavsiye edilen
insektisit/
formülasyon

Uygulama yöntemi Uygulama
sıklığı

Önlem
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Karasinekler Sanitasyon Giriş noktasını organik atıktan 
arındırılmış şekilde tutmak 
karasinek üremesini 
engellemenin en iyi yoludur. 

Her zaman

Pencere 
telleri

Sineklerin kapalı alanlara ve 
gıda alanlarına girmesinin 
önlenmesi. 

Tek seferde 
uygun kurulum 
sağlayın ancak 
düzenli 
bakımını 
yaptırın 

Elektrokusyon Elektrokusyon aletini 
mutfak/yemek alanına monte 
edin, UV sinekleri çeker, ızgara
da çarpıp öldürür

Düzenli olarak

Zehirli yemler Sinekleri çeken ve öldüren 
zehirli şeker yemler mevcuttur.

Gerekli 
olduğunda

Odaksal 
insektisit 
spreyleri 
(mümkün 
olduğunca 
kaçınılmalıdır)

Basınç pompaları Istila yoğun ve 
kaynağı belli 
olduğunda

Gıda/malzeme 
kontaminasyonu-
nu önleyin/gıda 
ile temas eden 
tüm yüzeyleri 
kaplayın/ilaçlan-
mış alanı en az 
yarım saat 
kullanım dışı 
tutun. Pestisit 
güvenlik 
önlemleri ve 
panzehirleri için 
etiketleri 
okuyun.

Kemirgenler 
fibergas ağları 
kemirirler, bu 
nedenle demir 
ağlar tercih 
edilebilir. 

Hamam-
böcekleri

Toz

Aerosol

Yem pestisit

Borik asit, hamamböceği 
istilalarına karşı iyi derecede 
kabul görmüş bir silahtır. Bir 
yeme formüle edilebilir veya 
hamamböceklerinin yürüdüğü
yerlere rezidüel olarak 
uygulanabilir. Hamamböceği, 
borik asit uygulanmış bir 
yerden geçerken, borik asit 
tozu bacaklarına ve vücuduna 
yapışır. Hamamböceği 
kendisini temizlerken borik 
asit tozunu da yutmuş olur. 

% 2 aeresol d-phenothrin 
formülasyonu veya tavsiye 
edilen pyrethrins 
formülasyonu bir dolgu 
maddesi başlığı kullanılarak 
çatlak ve yarıklara uygulanır.

Yemleri hamamböceklerinin 
uğrak yeri olan alanlarda 
tutunuz. Çoğu 
hamamböceklerinde işe 
yarayan çeşitli aktif 
malzemelerden oluşan jel 
yemler de mevcuttur. 
Hamamböcekleri yemi tüketir 
ve aktif malzeme ile ölürler. 

İstilanın 
ciddiyetine 
bağlıdır. 
Ootekalar 
tespit edilirse 
veya 
hamamböcekle
ri yok 
edildikten 
sonra bile 
yapışmış 
vaziyette 
kalırsa, 
ootekalardan 
çıkan nimfler 
ile popülasyon 
hızla artar. 

Borik asit tozu, 
etkili olabilmesi 
için 
hamamböcekle-
rinin genellikle 
uğrak yeri olan 
alanlarda 
dikkatli şekilde 
uygulanmalıdır. 

Gıda/malzeme 
kontaminasyonunu

önleyin/uygulama
öncesi 
bütün gıda ile 
temas eden 
yüzeyleri 
kaplayın. 
İlaçlanmış alana 
en az 30 dakika 
insanların 
girmesini 
engelleyin.

Vektör Tavsiye edilen
insektisit/
formülasyon

Uygulama yöntemi Uygulama
sıklığı

Önlem
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Uygulama 
yöntemi

Uygulama gereklilikleri Değerlendirme yöntemleri ve 
indikatörleri

Uçuş öncesi 
ilaçlama

Hızlı aksiyon ve kısıtlı rezidüel aksiyon 
için, yolcular uçağa alınmadan önce 
insektisit içeren aeresol kullanımı (en az 
yolcuların uçağa alınması sonrası 
kapılar kapanmadan önceki 1 saat 
içerisinde)

Kafes biyoanalizler: uygulamadan 
60 dakika sonra ölümü ve 
insektiside maruziyetten 24 saat 
sonra ölüm oranını değerlendirin.

30 dk lık uygulamadan 1 saat 
sonra ilaçlanmış yüzeylerde koni 
biyoanalizleri: uygulamadan 60 
dakika sonra ölümü ve insektiside 
maruziyetten 24 saat sonra ölüm 
oranını değerlendirin.

Kalkış 
öncesi 
(Kapılar 
kapandıktan
sonra, 
hareket 
öncesi)

Hızlı aksiyon için kalkıştan önce, 
kapıların kapanmasından sonra aeresol 
uygulanır. 

Kafes biyoanalizler: uygulamadan 
60 dakika sonra ölümü ve 
insektiside maruziyetten 24 saat 
sonra ölüm oranını değerlendirin.

İniş öncesi Hızlı aksiyon için, uçak alçalmaya 
başlarken aeresol uygulanır. 

Kafes biyoanalizler: uygulamadan 
60 dakika sonra ölümü ve 
insektiside maruziyetten 24 saat 
sonra ölüm oranını değerlendirin.

Rezidüel 
uygulama

Uçak iç yüzeylerine, uzun süreli rezidüel
aksiyon için basınç pülverizatörü ile 
insektisit uygulanır. 

30 dk lık uygulamadan 1 saat 
sonra ilaçlanmış yüzeylerde koni 
biyoanalizleri: uygulamadan 60 
dakika sonra ölümü ve insektiside 
maruziyetten 24 saat sonra ölüm 
oranını değerlendirin.

Uygulamadan bir gün sonra ve 
sonrasında 24 saat içerisindeki 
ölüm oranı <%80 olana kadar 
düzenli aralıklarla (örn. haftalık)

Ek 10. Hava taşıtının dezensektizasyonu

Dezensektizasyon ürünlerinin DSÖ tarafından tavsiye edilen uygulama 
yöntemlerine ilişkin gereklilikler ve değerlendirme göstergeleri

Kaynak: (DSÖ, 2012a)
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Tablo A10-1 bir Kanıt Raporu Formu örneğidir. 

Geminin adı ve IMO numarası veya sicil numarası:

Belgeyi veren makamın adı:

Atıfta bulunulan GSS tarihi: (gg/aa/yyyy)

Denetlenmeyen alanları belirtiniz:

Gemide tespit edilen sağlık olayları Evet Hayır

Bulunan kanıtlar (DSÖ kontrol listelerine
göre kısa açıklama; maddelerin anlaşılır
şekilde ayrılması için her kanıt maddesinin
altına bir çizgi çekin)

Uygulanacak tedbir Başarılı bir şekilde
uygulanan tedbir
(tekrar denetim
yapan makamın
mührü ve imzası)

K
an

ıt 
K

od
u

G
er

ek
li
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vs
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Ed
ile

n

Belgeyi veren denetmenin adı:

IMO, Uluslararası Denizcilik Örgütü; GSS, gemi sağlık sertifikası; DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü
Kaynak: (DSÖ, 2011). İzinle çoğaltılmıştır. 

Tablo A10-1 – Örnek Kanıt Raporu Formu

Bu form, bir gemi denetimi sonrasında bulunan kanıtlar, incelenen numune ve 
dokümanlar ile uygulanacak kontrol önlemleri veya düzeltici faaliyetleri listelemekte ve 
gemi sağlık sertifikasını (GSS) desteklemektedir. 
Gemi Sağlık Sertifikasına (GSS) eklendiği zaman, bu ekin her sayfasının belgeyi 
düzenleyen makam tarafından imzalanması, mühürlenmesi ve tarih atılması 
gerekmektedir. Bu form mevcut bir Gemi Sağlık Sertifikasının eki olarak kullanılıyorsa, bu 
ek Gemi Sağlık Sertifikasında (GSS) belirtilmelidir (örn. mühür kullanarak).

Kanıt Raporu Formu 
Bu form, gemi sağlık sertifikasını (GSS) desteklemekte ve bulunan kanıtların ve uygulanması gereken kontrol tedbirlerinin bir 
listesini sunmaktadır. 
GSS’ye eklendiği zaman, bu ekli belgenin her sayfasının belgeyi veren makam tarafından imzalanması, mühürlenmesi ve tarihinin 
yazılması gerekmektedir. Bu form mevcut GSS’nin eki olarak kullanılıyorsa, bu ekli belgenin GSS’de belirtilmesi gerekir (örneğin 
mühür kullanarak).

Sorumlu gemi zabitanının adı ve imzası:

Gerçek denetim tarihi: (gg/aa/yyyy):

GSS’nin verildiği liman:

Yaşam alanları

Tıbbi bakım tesisleri

İçme suyu

Mutfak, kiler, servis alanı

Yüzme havuzları/termal banyolar

Pis su

Diğer (örn., çamaşırhane ve çamaşır makinesi)

Depolar

Katı ve tıbbi atık

Balast suyu

Çocuk bakım üniteleri

Makine dairesi

Yük ambarları

Belgeyi veren denetmenin imzası: Belgeyi veren makamın mührü: Sayfa No.:………..…./…….………….
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