


SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’
Mustafa Kemal ATATÜRK



Çevre ve toplum sağlığı için büyük öneme sahip 6.
Uluslararası Biyosidal Kongresi’nin tüm değerli
katılımcılarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, kongrenin
verimli geçmesini diliyorum.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



12.974 km² yüzölçüme sahip olan ilimiz 1.480 km kıyı şeridi uzunluğuyla ülkemizin en uzun
sahil hattına sahiptir.



DEZAVANTAJLARIMIZ:
-İlimizin en fazla yağış alan iller içerisinde 4. sırada yer alması,
-Dünya çam balı üretiminin %90’ının ülkemizde, bu miktarın %80’inin ise ilimizde üretilmesi,
-Hava sıcaklıklarının kış ayları dahil ortalama 6 derecenin altına düşmemesi,
-İlimiz yüzölçümünün %22’sini Özel Çevre Koruma bölgelerinin oluşturması,
-Hem Özel Çevre Koruma alanlarında hem de koruma alanı dışında yer alan geniş sazlık- bataklık alanlara
sahip olmamız;

gibi nedenlerle zorlu bölgemizde çok hassas ve titiz bir Entegre Vektör Mücadelesi yürütülmektedir.

Örneğin: Ortaca-DalyanÖzel Çevre Koruma Bölgeleri 



İlimiz genelinde Biyosidal Mesul Müdür Sertifikasına sahip 3 Veteriner Hekim, 4 Ziraat Mühendisi, 
1 Biyolog, 1 Kimyager; 202 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, 7 Büro Personeli ve 54 araç ile yılın 12 ayı 
boyunca hizmet verilmektedir.



Hem sahamızdaki vektörlerin üreme odaklarının
belirlenmesi hem de çalışmalarımıza yön vermek ve
gerekli planlamaları yapabilmek için sorumluluk
sahamızda bulunan üreme alanlarının tespiti ve
haritalandırması çalışması ile işe başladık.

Vektör türlerine ve üreme alanlarının özelliklerine göre
detaylandırdığımız haritalandırma çalışmasıyla birlikte
bölgemizdeki sivrisinek türlerini tespit ettik.
Biyo-ekolojik araştırmalarını yapmak adına yürüttüğümüz
diğer çalışmaları da tamamlayarak Entegre Vektör Mücadelesi
adı altında kitaplaştırdık.



Bölgemizde dağılım gösteren vektör türleri, üreme
alanları ve gelişme habitatlarıyla birlikte tespit
edilerek, yürütülen mücadele planlamamız tespit
edilen türün biyolojik ve davranış özelliklerine göre
düzenlendi.

Örneğin; Muğla Karabağlar Yaylası’nda çok uzun
yıllardır ciddi bir problem olan, yerel halkın ot sineği
olarak isimlendirdiği türün yıl boyunca tek döl veren
Ochlerotatus Provocans olduğu anlaşıldı. Bu tespit
üzerine larvaların yumurtadan çıkma dönemi olan
Şubat ayı ortalarından itibaren yapılan larva
mücadelesi çok başarılı bir sonuç verdi.

Üstteki görselde görüldüğü gibi tüm ilçelerimizde Culiseta Longiareolata ve Culex Pipiens baskın türler olarak 
tespit edilmiş; alttaki görselde de hangi üreme alanlarını daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir.



Türlerin üreme aktiviteleri ve popülasyon artışları da dönemsel olarak tespit edildi ve alan taramalarımız ile
uygulamalarımız için bize çok önemli bir rehber oluştu.

Görsellerde de görüldüğü gibi Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Culiseta Longiareolata yoğun olarak
görülürken, Ağustos ve Eylül aylarında en yoğun olarak Culex Pipiens tespit edilmiştir.

Haziran-Temmuz Dönemi Ağustos-Eylül DönemiNisan-Mayıs Dönemi



Tüm bilimsel çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Ege
Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Eski Başkanı Prof. Dr. Enver
DURMUŞOĞLU ile birlikte türlerin belirlenmesinden sonra etkili
doz ve direnç çalışmalarını tamamladık.

Kullanmış olduğumuz tüm larvasitlerin ürün etiketlerinde yer
alan dozlarının altında kullanılmadığı sürece etkinliklerinin
devam ettiğini tespit ettik.



Biyolojik mücadele çalışmalarında dünyada da yaygın olarak kullanılan ‘’Gambusya Affinis’’ balıklarının
bırakılma yerlerinin seçiminde diğer canlıların yaşayıp yaşamadığı, başka su kaynaklarına bulaşma
ihtimalinin olup olmadığı konularında büyük hassasiyet göstererek; yapılan uygulamaları titizlikle kayıt
altına aldık ve bir veri tabanı oluşturduk.

Böylece hem ilaç kullanım miktarlarını düşürerek insektisitlerin çevre üzerindeki yükünü azalttık, hem
de tekrarlayan ilaç uygulamaları gerektirmediği için iş gücü ve maliyetlerimizi azalttık.



Kültürel mücadele çalışmalarımızda vatandaşlarımızı bilgilendirerek fiziksel mücadele çalışmalarına da
katkıda bulunmaları ve yeni bir üreme alanı oluşumlarına neden olmamaları gerektiği vurgusunu yaptık.

Yardımcı dokümanlar ile personel odaklı vatandaş bilgilendirmelerine başladık, yerleşim yerlerine göre
akış hazırladık ve bilgilendirme verilerini kayıt altına aldık.

Köyler, kent merkezleri ve turizm
işletmelerine yönelik bilgilendirme akışı

Personel tarafından doldurulan
bilgilendirme formu

Hangi ekibin, nerede, ne tür
bilgilendirme yaptığına dair veri
ekranı



Muhtarlarımızla bir araya gelerek köylerdeki vatandaşlarımıza, turizm işletmecilerine, site yöneticilerine ve
sakinlerine sürekli bilgilendirme sunumları gerçekleştiriyoruz.



Vatandaşlarımızın vektör mücadelesi hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşabilmeleri, bizleri ve çalışmalarımızı anlatmak
için hazırladığımız haber, broşür, video gibi bilgilendirme araçlarını düzenli aralıklarla Büyükşehir Belediyemizin resmi
internet sitesi ve sosyal medyada paylaşıyoruz.



Her sene yeni bir yöntem ile vektör mücadelesi konusunda bilgili ve duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla
çocuklara yönelik sunumlar yapıyoruz. 5. sınıflar için vektör sunumu ve sivrisinek evreleri ile ilgili canlı
gösterimler yaptıktan sonra öğretmenlerimiz aracılığıyla çok daha fazla öğrenciye ulaşmak için ilimiz
genelindeki tüm okullarda bulunan fen bilgisi öğretmenlerimize sunumlar gerçekleştirdik ve derslerde
tekrar değinmeleri için hatırlatmalar yapıyoruz.



2017 yılında yapılan ‘Sivrisinek Tür Tayini’ çalışmasında kova, kap-kacak, saksı altı, varil gibi
üreme alanlarından yapılan örnekleme çalışmalarında Aedes Albopictus’a (Asya Kaplan Sineği)
rastlanmamışken, 2020 yılında ilk örnekleriyle karşılaştık ve koordinatlarıyla kayıt altına almaya
başladık.

2020 yılında Marmaris, Bodrum ve Göcek’te 74 noktada tespit edilen tür, 2021 yılından bugüne kadar
Bodrum’dan Antalya’ya kadar tüm sahil kısmında bulunan ilçelerimizde çok yoğun olmak üzere ilimiz
genelinde yayılım göstermiştir.



-İstilacı bir tür olan asya kaplan sineklerinin üreme alanlarının büyük oranda insan eliyle oluşan çok küçük
su birikintileri olması,
-Mücadelesinin çok zor olması,
-Sorunun sadece ilaçla çözülemeyeceğini bilmemiz,
-Vatandaşlarımızın sürekli uyarılmalarına rağmen değişmeyen alışkanlıkları (saksı tabakları, su kapları,
mezarlıklardaki üreme alanları vb) yüzünden mücadelede başarının zorlaşması gibi nedenlerle;
vatandaşlarımızı da mücadelemize dahil etmek ve üreme alanlarını birebir göstermek için için kültürel
mücadele çalışmalarımıza yoğunluk verdik.



Meydanlarda, pazar yerlerinde, AVM’lerde, büyük çocuk parklarında kurduğumuz standlarla bilgilendirme
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde larva bulunan bir akvaryum, gambusya balığı bulunan başka bir
akvaryum ve bilgilendirme görsellerinin bulunduğu standımızın yanına kurduğumuz küçük parkta; lastik,
saksı tabağı, kova gibi sivrisinek üreme alanlarını göstererek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.



Çalışma yapılacak alanlarımıza özel olarak kültürel mücadele yöntemlerimizde kullanılmak üzere toplam
15 çeşit broşür, 8 çeşit afiş, 4 adet poster olmak üzere basılı dokümanlarımızı hazırladık.

Turizm İşletmelerine Özel Broşür

Hanelere Özel Broşür

Hayvan Damlarında Yapılması GerekenlerSivrisinekle Karıştırılan Canlılar



Gerekli tedbirlerin alınması bakımından hedef kitlemizi 3 ana grupta toplayarak yürüttüğümüz mücadele konusunda ve
üzerlerine düşen görevler hakkında sürekli ve yoğun bir şekilde bilgilendirme yaptık, tespit formları ile üreme alanlarını
tespit ettik ve koçanlı tutanaklarımızla neler yapmaları gerektiğini kendilerine aktardık. Üremeye sebep olacak
davranışları tekrarlayan vatandaşlarımız uyarılmakta ve gerektiğinde cezai işlem uygulanmaktadır.



Yenilenen fosseptik kapağı ile ağzı kapatılan havalandırma borusu gibi fiziksel iyileştirmelerimizi kayıt 
altına aldık.



Vektör mücadelesinin başarılı olabilmesi için en önemli etkenlerden birisi olan personelimize sürekli
olarak;
-İş sağlığı ve güvenliği,
-Teorik ve pratik ilaç uygulamaları,
-Makine ve araç kullanımları,
-Vatandaşlarımız ile iletişim şekilleri gibi bir çok farklı konuda eğitimler veriyoruz, etkili ürün ile doğru
ve bakımlı ekipmanlar seçerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sahada karşılaşabilecekleri hemen her durum ile ilgili talimatnameler hazırlayıp anlatıyor ve
imzalatarak dikkatlerini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz her mücadelenin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülebilmesi için yapılan
çalışmaların kayıt altına alınması, takibi ve gerekli istatiksel raporlamaların alınması gibi sistemli ve
disiplinli bir organizasyon için güçlü bir kayıt ve takip sistemi oluşturduk.



Ekiplerin çalışma bölgesi, kullandıkları ürün ve miktarları, günlük çalışma programları, hangi ekipmanı 
kullandıkları kayıt altına alınarak raporlanmaktadır. 



Ekiplere ait tüm veriler ile günlük uygulama işlem formlarını tek program altında birleştirdik. Bu sayede
günlük olarak işlenen verilerin toplanmasıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne aylık olarak gönderdiğimiz uygulama
işlem formlarımız hazır hale gelmektedir.



Muğla Ana Depo

Bölgelerin ve ekiplerin depo stok durumları, kullanım miktarları günlük olarak işlenmektedir.

Ana depomuza girişi yapılan ve bölgelere dağıtılan biyosidal ürünler işlenmekte ve hangi tarihte hangi 
bölgeye ne kadar ürün gönderildiği anlık olarak görülmektedir. 



Bölge Detaylı İlaç Takip

Bölgelere gönderilen biyosidal ürünlerin hangi ekipmanla hangi tarihte ne kadar kullanıldığı verilerini 
takip ediyoruz. 



Bölge Depo

Bölgelerin depolarındaki biyosidal ürünler ile ekiplere verilen çiplerle ekipmanlara alınan yakıt 
miktarlarını takip ediyoruz. 



Ekip Depo

Bölgelere gönderilen biyosidal ürünlerin hangi ekip tarafından hangi tarihte ne kadar alındığını ve 
kullanıldığını takip ediyoruz. 



Bölgelerin araçlar ile cihazlar için aldıkları mazot ve benzin kullanımlarını kayıt altına alarak takip ediyoruz.

El tipi sislemelere ekipler tarafından alınan
benzinlerin kullanımlarını ve tüketim oranlarını
takip ediyoruz. Eğer tüketim, atım sayısına
göre fazlaysa cihazın bakımı için ekibi
uyarıyoruz.

Ekipmanlar için alınan 
yakıt miktarları

Araçlar için alınan yakıt miktarları



İhbarlar Ana Giriş Ekranı

Gelen talepleri bölgelere göre ve vektör türüne göre tüm detaylarıyla kaydediyoruz. Büro
personellerimiz gelen talepleri ilgili ekibe yönlendiriyor ve yapılan uygulama detaylı olarak kayıt altına
alınıyor.



İhbarlar Muğla Geneli Detaylı İnceleme

Bölgelerdeki büro personellerimiz tarafından şikayet türlerine göre veriler işlenmekte, hangi
bölgemizde hangi dönemde hangi türe yönelik şikayetler geldiğini takip ediyoruz.



İhbarlar Bölge Detaylı İnceleme

Gelen şikayet ve talep sayılarını bölgelerimizdeki ekipler bazında da detaylı olarak inceliyoruz. Örneğin 
Marmaris ilçemizde görevli ekiplerimizin hangi tarihte hangi türe yönelik talep ve şikayet aldıklarını 
takip ediyoruz.



İhbarlar Bölge Harita İnceleme

Türlere göre girişi yapılan şikayet verilerini renklendirerek ve kodlayarak ilçe bazlı olarak harita 
üzerinden de görebiliyoruz. (Marmaris)



Türlere göre sınıflandırdığımız talep ve ihbarlarımızın ilimiz genelindeki dağılımını da görebiliyoruz.



Personele ait bilgiler ile kullanılan ekipmanlardan sarf malzemelerine kadar her türlü veriyi kaydediyor ve
takip ediyoruz.

Hassasiyetle yürüttüğümüz Entegre Vektör Mücadelesi’nin yanı sıra kurduğumuz bu sistemle her türlü
veriye anlık olarak ulaşabiliyoruz ve özveri gerektiren bu mücadele için tüm personelimizi sürekli takip
ediyoruz.



TEŞEKKÜR EDERİZ.
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