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Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak

toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı, ekolojik dengelerin geri dönüşü
olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları
sunmayı amaçlıyor. Bu amaçlar doğrultusunda çalışırken izlediği yöntemlerin başında
örnekler oluşturmak, var olana destek olmak ve bilginin serbest dolaşımını sağlamak
geliyor.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe): Avrupa çapında 38 adet tüketici, halk sağlığı
ve çevre örgütü, ticari birlikler, kadın grupları ve çiftçi birliklerini bir araya getiren Avrupa
Pestisit Eylem Ağı, sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Avrupa genelinde pestisit kullanımını
önemli ölçüde azaltmayı ve ekolojik olarak güçlü alternatifler geliştirmeyi hedefliyor.
Bu vizyona ulaşmak için pestisit karşıtı savunuculuk, politika analizi, ağ oluşturma ve
kampanya çalışmaları yürütüyor. STK’ların savunuculuk çalışmalarını destekliyor.
Zehirsiz Sofralar Platformu: 2021 yılında kurulan Platform, soframıza gelen gıda ile gıda

dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak üzere
tüm faaliyetlerinde; kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını
gözeten, ekosistemi koruyan, iklim krizini de dikkate alarak, uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı,
yerelliği ve kendine yeterliliği öncelikleyen, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan adil bir
bakış açısını egemen kılmayı amaçlıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı: AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB

Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil
toplum kuruluşlarını ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini
tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak
bir platform olarak tasarlandı. 10 yılı aşkın süredir yürütülen programın ilk uygulamasına
2008 yılında başlandı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI
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Özür

Bu yayının üretimi aşamasında, elinize ulaşana kadar tasarlanmasında ve basılmasında harcanan enerji,
kağıt, kağıt yapımında, boyalarda, bilgisayarda kullanılan kimyasallar ve yapay bir değiş tokuş aracı olan
para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan çok yararlı
olabilmeyi umut ediyoruz.
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Çevremizdeki Zehirlerden Kurtulabiliriz
Oturduğumuz sitenin bahçesinde dinlenirken, parkta çocuğumuz ile oynarken,
evimizin musluğundan akan suyu kullanırken yavaş yavaş zehirleniyoruz. Tarımda
yaygın olarak kullanıldığı için gıdalar yoluyla soframıza gelen zehirler; parklardan
okullara, yol kenarlarından kaldırımlara, mezarlıklardan çöp alanlarına, site
bahçelerinden kampüslere kadar, yaşam alanlarımızda da kullanılarak sağlığımızı
ve doğal varlıkları tehdit ediyor.
İtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki 19 çocuk oyun alanından, 4 okul bahçesinden
ve 1 pazar yerinden alınan 96 çim örneğinin analiz sonuçlarına göre, tespit
edilen 32 pestisit etken maddesinin %76’sının hormonal sistemi bozucu
kimyasallar olduğu ortaya çıktı.
ABD’de yapılan bir incelemeye göre ise, okullarda en yaygın kullanılan 40
pestisitten 28’inin muhtemel veya olası kanserojen olduğu, 26’sının üreme
sistemi etkileri yarattığı, 26’sının sinir sistemine hasar verdiği ve 13’ünün doğum
kusurlarına neden olduğu tespit edildi.
İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda sunulan, Türkiye’de su
kalitesine dair rapora göre, sularımızda tespit edilen 49 mikrokirleticinin 33’ü
pestisitlerden oluşuyor.
Bilimsel çevrelerce her geçen gün bu zehirlerin zararlarına dikkat çekiliyor ve
kentlerde kullanımına yönelik yeni araştırmalar yayımlanıyor.
Zehirsiz Kentler İçin Atılan Adımlar
Her ne kadar pestisit dendiğinde akla önce tarımsal faaliyetler gelse de, giderek
artan kentleşmeyle birlikte yaşam alanlarımızda daha fazla pestisit kullanılıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak kentlerde zararlı mücadelesi
için kullanılan ve pestisitler ile aynı aktif maddeleri içeren biyosidal ürünlerin
yaygınlaşması da, bu kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyolojik
çeşitliliğe yönelik zararlarının her geçen gün daha fazla gündeme gelmesine
neden oluyor.
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Avrupa ve dünyada pek çok yerel
yönetim, zehirsiz bir kent olma yolunda
önemli adımlar atmış durumda.
Aralarında tamamen zehirsiz bir kent
olmayı başaranlar var. Avrupa’da
öncü belediyelerin zehirsiz kentlere
doğru attığı adımların da etkisiyle,
AB Komisyonu, Biyolojik Çeşitlilik
Stratejisi kapsamında, 2030 yılı itibariyle
hassas olarak nitelendirilen kentsel
yeşil alanlarda pestisit kullanımını
tamamen kaldırmayı hedefliyor.
Sağlıklı bir çevrede yaşamaya dair
elde edilen bu kazanımlar, özellikle
çocukların pestisitlere maruz kalmasıyla
ilişkili olası sağlık sorunlarına dair
endişelenen vatandaşların ve Zehirsiz
Sofralar Platformu gibi sivil toplum
dayanışmasının lobi, savunuculuk ve
kampanyacılık faaliyetleri sonucunda
elde edilmiş bir başarı.
Ne Yapmalıyız?
Yurttaşlar olarak, üreme sistemimiz
başta olmak üzere tüm hormonal
sistemimize zarar veren, pek çok
kanser türüne sebep olan, kromozom
bozukluklarına ve çocuklarda gelişim
bozukluklarına yol açan; arılara ve diğer
canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik
kaybını tetikleyen, ekosistemi
tahrip eden; havamızı, suyumuzu
ve toprağımızı zehirleyen pestisitler
ve aynı etken/aktif maddeye sahip
biyosidal ürünlerin yerine, zehirsiz
alternatiflerinin kullanılmasını ve
belediyelerimizden “Zehirsiz Kentlere
Doğru” kararlı bir adım atacaklarını

Tanımlar
Zararlı organizmalar; insanlara, insan
faaliyetlerine, insanların kullandıkları veya
ürettikleri ürünlere, hayvanlara ve çevreye
yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan
her türlü organizmayı kapsar. Bunlar arasında
sivrisinek, karasinek, hamam böceği, pire gibi
böcekler; akar, akrep, çiyan ve kene gibi diğer
eklem bacaklılar ile fare, yılan gibi canlılar;
yabancı otlar; insan ve evcil hayvanlarda
hastalık oluşturan ya da bina ve eşyalarda
küflenme ve bozunmaya neden olan bakteri
ve funguslar gibi mikroorganizmalar, halk
sağlığında sorun olan zararlı organizmalar
sayılabilir. (T.C. Halk Sağlığı Kurumu, 2017)
Vektörleri ise, halk sağlığında zararlı olan
canlıları ısırarak veya sokarak kanını emenler,
alerji ve kaşıntılara neden olanlar, zehirlerini
sokarak akıtanlar, besinlerimize ortak olup
yiyenler veya onları kirletip pisletenler ve
hatta sadece görüntü veya sesleriyle rahatsız
edenler olarak gruplamak mümkündür.
Sıtma, tifüs, kolera gibi hastalıklara
neden olan bakteri, fungus ve virus gibi
mikroorganizmaların (patojen) insan ve
hayvanlara (konak) bulaşmasına aracılık eden
sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, hamam
böceği, kene ve fare gibi canlılara vektör adı
verilir ve bunlar, halk sağlığı için sorun olan
canlılar arasında ilk sırayı alırlar. (T.C. Halk
Sağlığı Kurumu, 2017)
Biyosit kelime olarak, biyolojik bir varlığı
öldüren, canlı öldüren veya canlıkıran
anlamını taşısa da biyosidal ürünler
literatürde, “içerdikleri aktif madde ya da
maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen 4
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bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar,
hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek
gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler
üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösteren
maddeler” olarak tanımlanır. Bu kimyasalların
istenmeyen zararlıyı kontrol edebilmesi,
sadece hedef alınan canlıya zarar vermesi
(seçici olması), uygun bir zaman sürecinde
ekolojik olarak kabul edilebilir ürünlere
dönüşmesi, uygulama alanında kalabilmesi,
çevrede birikme potansiyeli olmaması gibi
özelliklere sahip olması istenir. Ancak ne yazık
ki günümüzde bu özelliklerin bazılarını içeren
biyosidaller kullanılsa da, özelliklerin tümüne
sahip ideal aktif madde içeren bir biyosidal
bulunmuyor. (Geyikci, 1999)

talep etmeli, ilgili bakanlıklar ve karar
vericilere bu konuda baskı yapmalı bu
konuda çalışan sivil toplum hareketine
destek olmalı, kampanyaları takip
etmeliyiz.

2021 Eylül ayı itibari ile Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından
izin verilen biyosidal ürünler listesinde,
dezenfektanlar da dahil, 2 bin 739 ruhsatlı
ürün bulunuyor.

Dönüşüm ancak katılımcılık ve
başarılı örnekler oluşturup onları
yaygınlaştırmakla mümkün.
Peki, vatandaş olarak bu konuda
nasıl öncü olabiliriz? Evlerimizde,
bahçelerimizde uygulayabileceğimiz
yöntem ve teknikler neler olabilir?
Elinizde tuttuğunuz bu rehber ile, sizlere
bu konuda yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Pestisitler (tarım zehirleri) endüstriyel
tarımda yetiştirilen ürünler için zararlı
olabilecek böcek, ot, mantar ve bunun gibi
canlılara karşı, koruma amaçlı kullanılan
kimyasal maddeler ve mikroorganizmalardır.
“Tarım ilacı” gibi ifadeler ile faydalı bir amaca
hizmet ediyor gibi gösterilmeye çalışılsa da
pestisitler ilaç değil, öldürücü zehirler; “icide”
eki “belirli bir kişiyi veya şeyi öldüren biri
veya bir şey veya öldürme eylemi” anlamına
geliyor. Örneğin insecticide (insektisit),
böcekleri öldürmek için kullanılan kimyasalları
ifade ediyor. Ancak bu zehriler sadece hedef
organizmaları öldürmüyor; püskürtülen
pestisitlerin %98’den fazlası ve herbisitlerin
%95’ı, kullanılan alan dışındaki hava, su
ve toprak gibi ortamlara dağlıyor ve hedef
olmayan canlı türlerine bulaşıyor.
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Zehirsize geçiş süreci belediye alanları
ile sınırlı kalamayacağı için oturduğumuz
apartman veya sitede, işyerlerinde,
okullarda, kampüs ve spor klüplerinde
ve kullandığımız özel sektöre ait tüm
alanlarda ilgili tüm paydaşlara yönelik
bilgilendirici faaliyetler yürütmeli,
örgütlenmeli, forumlar, toplantılar
düzenlemeliyiz.

www.zehirsizkentler.org
www.zehirsizsofralar.org
Change.org/ZehirsizKentler
www.bugday.org

6 Kemirgenler
Fiziksel mücadele kemirgenlerin beslenme ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması
esasına dayanır. Kemiricilerin yaşam alanlarının ortadan kaldırılması, özellikle tesis ve
binalara girişlerinin engellenmesi mücadelenin önemli ayaklarından biridir. Kemirgenlerin
binalara&tesislere girip çıktığı deliklerin izolasyonunun yapılması (kanalizasyon logar
deliklerine tel ızgara takılması, poliüretan köpük ile delik ve yarıkların kapatılması) büyük
önem taşır; aksi taktirde mücadele yapılan bölgeye tekrar yerleşirler.
Yapılara Girmelerini Engelleyin
Alabileceğiniz başlıca tedbir, kemirgenlerin evinize girmesini zorlaştırmaktır. Bir kurşun
kalemin sığabileceği tüm boşlukları ve çatlakları kapatın. Fareler o kadar küçük deliklerden
bile geçebilir ve ayrıca hem fareler hem de sıçanlar, deliğin etrafını çiğneyerek genişletebilir.
• Büyük delikleri sac plakalarla, 0,6 mm sinek teliyle, sıvayla veya harçla kapatın.
• Daha küçük delikleri derzle, macunla veya çimentoyla kapatın.
• Büyük deliklerin içine bakır bulaşık teli yerleştirin (Çelik teller zamanla paslanır ve bir
süre sonra kemirgenlere yol verir.)
• Borular ve kabloların iç ve dış duvarlara girdiği noktalarda etrafındaki boşlukları
kapatın.
• Kapılar ve pencerelerin sıkıca kapandığına emin olun. İzolasyon süngeri/lastiği ve kapı
süpürgelikleri kullanın veya kapı eşiklerini, pencere denizliklerini tamir edin.
• Dış kapıları (veya sineklikleri) kapalı tutun.
• Çatı sıçanlarının binaya üstten erişimini engellemek için ağaç ve çalıların dallarını
evden 1-2 m uzakta kalacak biçimde budayın.
Yemekleri İyi Saklayın
• Gıdaları buzdolabında veya cam, metal ya da sert plastikten yapılmış, kapakları sıkı
kapanan kaplarda saklayın. Geceleri dışarıda yemek bırakmayın.
• Kuru evcil hayvan mamalarını, kuş yemlerini, çim tohumlarını da yine sağlam kaplarda
saklayın.
• Evcil hayvanların mama kaplarını ortada bırakmayın ve temiz tutun. Geceleri açıkta
mama bırakmayın, özellikle de dışarıda.
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Temizlik
•
•
•
•
•
•
•
•

Dökülen yemekleri ve kırıntıları süpürün.
Yemek hazırlama ve yeme alanlarını her gün temizleyin.
Bulaşıkları düzenli yıkayın ve bulaşık makinesinin kapağını kapalı tutun.
Çöpleri düzenli boşaltın. Dışarıda, kemirgenlerin giremeyeceği, kapağı sıkıca kapanan
çöp kovaları kullanın.
Geri dönüşüm atıklarınızı kaldırmadan önce iyice temizleyin.
Bahçedeki evcil hayvan kakalarını plastik torbayla alın ve çöpe atın.
Bahçedeki meyveleri ve yemişleri zamanında hasat edin ve yere düşenleri toplayın.
Kuş yemliklerinden dökülen tohumlar, kemirgenlerin temel besin kaynaklarındandır.
Dökülen yemleri akşamdan temizleyin veya yemlikleri içeri alın.

Suya Erişimlerini Azaltın
•
•
•
•

Evde ve bahçede akıtan muslukları ve boruları tamir edin.
Durgun su toplanan alanlarda drenajı iyileştirin.
Dışarıda araba lastiği istiflemeyin veya delikler açarak içlerinde su birikmesini önleyin.
Kullanmadığınızda, özellikle de geceleri, yemek hazırlama alanları ve lavabolarda su
birikmesini engelleyin.

Saklanma ve Yuvalama Alanlarını Azaltın
• Etraftaki döküntüleri toparlayın çünkü çok iyi birer saklanma ve koşu yolu oluşturur.
• Parçalanmış kağıt, pamuk veya polyester dolgu, köpük, yalıtım malzemesi, kilim, ip gibi
potansiyel yuva malzemelerini sağlam kutularda saklayın.
• Yakacak odun veya keresteleri yerden ve binalardan en az 45 cm yüksekte ve uzakta
istifleyin.
• Kemirgenlerin koşu yolunu ve hem zeminde hem de çatıda gözden kaçan giriş
noktalarını gizledikleri için, çalı çitleri, sarmaşıkları, çimleri, yer örtücü bitkileri ve
istenmeyen otları yapılardan en az 45 cm uzakta olacak biçimde tutun.
• Çimleri ve otları en fazla birkaç santimetre yükseklikte biçin.
• Sarmaşıklar yalnızca istilacı bir tür değildir, sıçanlar için kusursuz bir yaşama ve
beslenme alanı da sağlar. Eğer yapamıyorsanız, yere yakın kısımlarını budayarak açın.
• Yoğun sarmaşıkları engellemek için çalıları ve çalı çitleri seyreltin.
• Gereğinden fazla malç yapmayın; toprak yuvalarını ve koşu yollarını gizleyebilir.
• Kompost yapıyorsanız, kemirgenlerin giremeyeceği kutular kullanın ve komposta asla
et atmayın.
• Odun, kaya parçaları, moloz ve diğer yığınları ortadan kaldırın.
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Kapanlar
Yukarıdaki gibi tüm önlemler alındıktan sonra mekanik mücadelede çeşitli kapanlar
kullanılır.
- Kapanlar kemirici izlerinin (dışkı, kemirme izi gibi) saptandığı yerlere kurulur. Yem
olarak peynir veya üzerine fıstık ezmesi sürülmüş ekmek kullanılır. Canlı ve ölü yakalama
kapanları olmak üzere farklı tipleri vardır. Öldürülmüş veya ölü hayvan leşi etrafa
rastgele atılamaz; dikkatlice en az 0,5 metre derinlikte çukurlara gömülür. Kapanların,
ahşap veya metal kutulardan yapılan istasyonların içine yerleştirilmesi, böylece
çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması tercih edilmelidir.
- Yapışkan levhalar da kemirgen mücadelesinde kullanılır; içeriği polibütandır. Ortasında
yiyecek bulunan veya doğrudan yapışkan levha, kemirgenin bulunduğu ortama
yerleştirilir ve bu levhaya yapışan kemirgen etkisiz hale gelir.
Kapanlara ve yapışkan levhalara, herhangi bir yakalama anında bilgi veren elektronik
sensörler veya haşere kontrolü için özel olarak tasarlanmış bir alanı tarayan ve anında bilgi
veren hareket sensörlü kameraların eklendiği uygulamalar da kullanılabilir.
Bazı kemirgen kapanları ve tuzakları (Ankara Üniversitesi, 2021)
1- Mekanik mücadelede
kullanılan kafes tipi kapanların
ülkemizde tahtadan yapılmış
olanları yaygındır; sıçanlar için
kullanışlıdır.
2- Mekanik mücadelede
kullanılan Sherman canlı
yakalama kapanı, genelde
ev faresi ve tarla faresi için
uygundur.
3- Yaylı, ölü yakalama
kapanı (snap trap), her
türlü kemirgeni öldürerek
yakalamak için kullanılır.
Ülkemizde tenekeden yapılmış
modelleri yaygındır.
4- Plastik canlı fare yakalama
kapanı.
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- Sonik cihazlar, 32 - 62 kHz (32000 - 62000 Hz) sonik ses yayan cihazlar, kapalı
mekanlardan kemirgenlerin uzak tutulması için kullanılır. İnsan kulağı 20 - 20000
Hz arasını algıladığı için bu sesleri duyamaz. Bu metodun sınırlı ve kapalı alanlarda
kullanılabilmesi, kör noktalara etki etmemesi gibi yetersizlikleri vardır. Ortamda bulunan
diğer domestik hayvanları da rahatsız edebilmesi ve kemirgenlerin sese zamanla alışması
gibi sakıncaları vardır. Literatürde uzun süreli etkileri halen tartışmalıdır.
- Elektrik şoku: Son zamanlarda yemleme tuzaklarına benzer kutular içine elektroşok
veren düzenek yerleştirerek kemirgeni öldüren cihazlar da üretilmiştir. Bunlar genelde ev
fareleri üzerinde etkilidir ve bazı güvenlik sorunları olabilir. (Ankara Üniversitesi, 2021)
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Kemirgenlerle Mücadele
Karbonat Karışımı
İçindekiler:
125 ml (yarım su bardağı) un
125 ml (yarım su bardağı) şeker
125 ml (yarım su bardağı) sodyum
bikarbonat

Malzemeler:
Bardak
Kavanoz kapakları
Karıştırma çubuğu
Naylon poşet

Amaç:
Bu karışım ile fareleri ve sıçanları öldürebilirsiniz. Şeker sıçanları kendine çeker ve sodyum
bikarbonat ise öldürür.
Bu adımları takip ederek kendi karışımınızı hazırlayabilir ve kemirgenlerle mücadele
edebilirsiniz:
1. ADIM:
125 ml (yarım su bardağı) un ile 125 ml (yarım su bardağı)
şeker ve 125 ml (yarım su bardağı) sodyum bikarbonatı
karıştırın.
2. ADIM:
Elinizdeki kavanoz kapaklarını veya kavanozları bir miktar
bu karışımla doldurun.
3. ADIM:
Fare dışkısı gördüğünüz her yere veya dolapların arkasına
bu karışımı yerleştirin. Fareler genelde bir kere geldikleri
yere bir daha gelirler. Çocukların veya evcil hayvanların bu
karışımı yanlışlıkla yemeyeceğine emin olun.
4. ADIM:
Ölü fareleri çöp torbasına koyun ve kapaklı bir çöp kovasına
atın.
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6 Kene
Keneler böcek değildir. Örümcekler ve akarlarla daha yakın akraba olan eklem bacaklılardır.
Hayatta kalmak ve üremek için konakçı hayvanlara ihtiyaç duyarlar.
Kenelerin görüldüğü yerlerden kaçının
Kene sorunlarından kaçınmanın basit bir yolu, sık görüldükleri yerlerden uzak durmaktır.
Keneler, zeminin kalın bir çalı örtüsüyle, otlarla veya boylu çimlerle kaplı olduğu alanlarda
yaygındır. Güneş ve rüzgârın kurutucu etkisinden korunmaları gerektiği için, bu tip alanlar
fare gibi kene konakçılarına da yaşam alanı sağlar.
Yoğun ve sığ bir bitki örtüsüyle kaplı bir alanın keneler tarafından istila edilip edilmediğini
anlamanın bir yolu, beyaz bir kumaş parçasını yerde sürüklemektir. Civardan geçen konakçı
canlıların peşindeki keneler bu kumaşa tutunacaktır.
Peyzajı değiştirin
Yaşadığınız yerdeki peyzajı değiştirerek, kenesiz alanlar oluşturabilirsiniz. Eğer bölgede kene
sorunu varsa, bahçede şu değişiklikleri yapmayı düşünebilirsiniz:
• Çimleri en fazla 7.5 cm yüksekliğinde biçin. Bu, toprak seviyesindeki nem oranını
azaltır ve keneler için hayatı zorlaştırır.
• Dökülen yaprakları, otları ve süprüntüyü ortadan kaldırın. Bunlar keneleri ve
konakçıları ortama çekebilir.
• Eğer bahçenizin sınırında bir koruluk varsa, sınırdan bir - iki metre içeriye kadar
yerdeki döküntüleri süpürün ve çalıları temizleyin.
• Evinizin yanında yoğun dikim yapılmış tarhlar bulundurmayın.
• Piknik masalarını, bahçe mobilyalarını ve çocukların oyun alanlarını ağaçlar, çalılar ve
yer örtücü bitkilerin bulunduğu alanlardan uzakta tutun.
• Kenelerin yoğun olduğu ağaçlık alanlarla bahçe çimi arasında ağaç yongaları veya
mıcırdan bir bariyer oluşturun.
Giyiminize dikkat edin
Kenelerin istila ettiği alanlara girerken uygun biçimde giyindiğinize emin olun. Açık renkler
giymek, üzerinizdeki keneleri görmenizi kolaylaştırır.
• El ve ayak bilekleriniz ile belinizi sıkıca kapatmayı ihmal etmeyin.
• Tişörtünüzü belinize ve paçalarınızı da çoraplarınızın içine sokun.
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• Paçalarınızla çoraplarınızın birleştiği yeri bir lastik şerit
veya bantla sarın ki keneler içeri giremesin. Uzun kollu
giysiler tercih edin ve şapka takın.
• Kenelerin patikaların yanındaki uzun boylu otlarda bir
canlının kendisine sürünmesini beklediğini unutmayın
ve bu nedenle patikaların ortasında yürümeye özen
gösterin.
Kene Kontrolü
Üzerinizdeki keneleri görmek zor olabilir, bu yüzden bir
kene habitatından geçtikten sonra kendiniz, çocuklarınız ve evcil hayvanlarınızın üzerini
kontrol edin. Bütün bedeninizi, özellikle de kenelerin en sık tutunduğu noktaları inceleyin:
koltuk altlarınız, kulaklarınızın içi ve arkası, göbek deliğiniz, dizlerinizin arkası, saçınızın içi
ve etrafı, kasıklarınız ve belinizin etrafı… Duş almak da her zaman iyi bir fikirdir. Giysilerinizi
kurutucu makinede kurutmak da kenelerden kurtulmanızı sağlar.
Eğer bir kene bulursanız, hemen çıkarmanız gerekir. Doğru çıkarma basamaklarını
uygulamak ya da bir sağlık kuruluşuna başvurmak uygun bir davranış olacaktır.
Evinizi ve bahçenizi yaban hayvanlarından koruyun
Eğer çeşitli hayvanların evinize yaklaşmasını engellerseniz, kenelerden de korunabilirsiniz.
Odun yığınlarını, kuş yemliklerini, kuş banyolarını evden mümkün olduğunca uzakta tutun.
Fareler ve sincaplar kene konakçısıdır. Bu hayvanlar odun yığınları arasına yuva yapabilir ve
kuş yemliklerinden beslenebilir.
Evcil Hayvanlar ve Keneler
Dışarı çıkan evcil hayvanların eve kene getirme ihtimali yüksektir. Kenelerin bulunduğu
yerlerde dolaşan evcil hayvanlarınız eve geldiği zaman kontrol edin.
Kaçırıcılar
Keneleri kaçırmak için genelde pestisit önerilir. Ancak yaygın bir ürün olan DEET, insanların
sinir sistemine çeşitli zararlar verir.
Evcil hayvanlar için kullanılan kaçırıcılar: Keneler, sirke kokusu ve tadından nefret eder. Bir
fısfıs şişesine önce 250 ml (bir su bardağı) su, sonra da 500 ml (iki su bardağı) sirke koyarak
kene kaçırıcı yapabilirsiniz. Keneleri uzak tutmak için okaliptüs yaprağı, neem (nim) yağı gibi
farklı alternatifler de kullanılabilir.
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6 Hamam Böcekleri
Yiyecek ve Su Kaynaklarının Kısıtlanması: Sanitasyon
Temizlik ve hijyen, hamam böcekleri ile mücadelenin ana unsurlardan biridir. Yiyeceklerin
dolaplarda ve sıkıca kapatılmış kaplarda saklanması, şehirlerde çöplerin kapalı şekilde
toplanması ve uzun süreli biriktirilmemesi, bodrum ve binaların alt katlarının kuru
tutulması, drenaj, kanalizasyon boruları ve içme suyu borularının açıklıklarının kapatılması,
erişilebilir yiyecek ve su kaynaklarının kısıtlanması kimyasal olmayan mücadele açısından
önem taşır. (Cochrah, 1999)
Hamam böcekleri karanlık ve sıkışık yerleri sever. Bu yüzden mücadele sırasında
duvarlardaki ve dolaplardaki boşlukları, çekmeceleri ve lavabolar ile evyelerin altındaki
boşlukları unutmayın.
Hamam böcekleri İngiliz nanesini sevmez. İngiliz nanesi yapraklarını veya yağını beyaz sirke
ile karıştırın ve tezgahlar ile dolapları bu karışımla düzenli olarak temizleyin.
Saklanma Yerlerinin Kaldırılması
Gün boyunca hamam böcekleri su ısıtıcılarının etrafına, dolap çatlaklarına, sobalara,
sürünme alanlarına, dış mekân bitki örtüsüne ve diğer birçok karanlık yere saklanır. Geceleri
yiyecek bulabilecekleri yerleri istila ederler. Saklanma alanlarını veya yaşam alanlarına
erişim yollarını sınırlamak, etkili bir yönetim stratejisinin parçasıdır.
Pestisit İçermeyen Tuzaklar
Tuzaklar hamam böceklerini belirli bir noktaya çekme ve daha sonra onları orada yakalama
veya öldürme prensibine göre çalışır. Çekici olarak çeşitli gıda maddeleri, feromonlar ve
bazı kimyasallar kullanılır. Yakalama elemanı, mekanik bir tuzak veya yapışkan bir malzeme
olabilir.
Tutkallı yapışkan tuzaklar herhangi bir hamam böceği türünü yakalamak için uygundur.
Tuzakların etkisi 4-6 hafta sürebilir.
Çevre kirliliğine yol açmamak için karton tuzaklar kullanmak daha uygundur. Böcek zehiri
kullanımının sakıncalarından dolayı bazı ülkelerde yasaklanması nedeniyle hastane,
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yenidoğan üniteleri, hayvanat bahçeleri, okullar vb. yerlerde pestisit içermeyen tuzaklar
tercih ediliyor. (Bajomi, Tomcsik, & Nagy, 1996)
Hazır satılan kapalı tuzaklar, çocuklar ve evcil hayvanların oldukları yerlerde kullanımları
açısından güvenlidir. Tuzaklar hamam böceklerinin uğrak yeri olan yerlere yerleştirilmelidir.
Tüm tuzaklar az yiyecek ve gıda atığı olan yerlerde daha etkili olur. Yoğun istila görülen
yerlerde tuzakların sık sık kontrol edilmesi ve yemlerin sıklıkla değiştirilmesi önemlidir.
(Cochrah, 1999)

Hamam Böcekleri ile Mücadele İçin Öneriler
(Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.)
Şeker ve Karbonat Karışımı
İçindekiler:
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
2 tatlı kaşığı sodyum bikarbonat

Malzemeler:
Tatlı kaşığı
Plastik tabak
Naylon poşet

Hamam böcekleriyle mücadele için uygun karışımı şu adımları takip ederek hazırlayabilirsiniz.
1. ADIM:
2 tatlı kaşığı pudra şekerini 2 tatlı kaşığı sodyum
bikarbonat ile karıştırın ve plastik bir tabağın üzerine
dökün.
2. ADIM:
Bu tabağı beyaz eşyaların ve dolapların arkasına,
hamam böceklerinin yaşadığı yerlere bırakın. Çocukların
ve evcil hayvanların yaklaşmayacağına emin olun.
3. ADIM:
Karışım sertleştiği zaman alın ve yenisini hazırlayın. Eski
karışımı, ölü hamam böceklerini ve plastik tabakları bir
naylon torbaya koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.
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Fıstık Ezmesi Tuzağı
İçindekiler:
Fıstık ezmesi (yer fıstığı)

Malzemeler:
Selobant veya çift taraflı bant
Kibrit kutusu
Naylon poşet

Şu adımları takip ederek hamam böcekleriyle mücadele için tuzak hazırlayabilirsiniz.

1. ADIM:
Selobant veya diğer bir yapışkan banttan küçük parçalar
kesin.

2. ADIM:
Bantın yapışkan yüzeyine bir tatlı kaşığı kadar fıstık
ezmesi sürün ve plastik bir tabağa koyun. Hamam
böceği gördüğünüz yerlere bırakın. Yapışkan bantın
üzeri hamam böcekleriyle dolduğu zaman alın ve
yenisini hazırlayın.

3. ADIM:
Ölü hamam böcekleri ve bantı naylon poşete atın ve
bunu da kapaklı bir çöp kovasına atın.
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Jel Yemler
Jel yemler özellikle hamam böceklerinin bulunabileceği çatlak alanlarda bir yem tabancası
veya şırınga ile uygulanır. Hem açık havadaki hamam böcekleri hem de kapalı alan türleri
için kullanılabilir. Borik asit gibi, nispeten daha doğal borondan üretilen maddeler içeren,
lisanslı, etkinliği kanıtlanmış ürünler tercih edilmelidir. (Sutherland, Choe, & Rust, 2019)
Kovucular
Kullanımı gün geçtikçe artan kovucular, hamam böcekleri ile kapalı alanlarda mücadelede
etkili oluyor ve bu böcekleri gıda kaynaklarının bulunabileceği yerlerden uzak tutmayı
sağlıyor. Nane ve okaliptüs yağı gibi çeşitli uçucu yağların hamam böceklerini uzaklaştırdığı
bilinse de, günümüzde standardizasyonu daha kolay olan sentetik ürünler daha çok
tercih ediliyor. Birçok bitki ve bitki bileşiği kovucu özellik göstermesine rağmen göreceli
olarak çok az sayıda madde ticari hale getirilmiş durumda. Bazı durumlarda saf biyoaktif
bileşiğin ekstraksiyonun pahalı olması veya bu bileşiklerin veriminin düşük olması, piyasaya
sürülmelerini engelleyebiliyor. Bu nedenle günümüzde ticareti yapılan birçok eklem bacaklı
kovucu aktif maddesi, bir bitki veya diğer bir doğal kaynaktan izole edilerek sentetik olarak
üretiliyor. (Dinler & Yavuz, 2010)
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6 Karasinek
Binaların içinde gördüğünüz karasinekler, neredeyse her zaman dışarıdan gelir. Dolayısıyla,
ilk savunma hattı, sineklerin içeri girmesini engelleyecek önlemlerdir. Pencerelerin ve
kapıların çerçevesindeki çatlaklar kapatılmalıdır. İyi kapanan sineklikler de sineklerin içeri
girmesini önlemekte önemlidir. Dışarıda ise, köpek dışkıları, çürüyen meyveler ve mutfak
artıkları gibi organik atıkları düzenli olarak ortadan kaldırmak (en az haftada bir defa),
alanın yetişkin karasinekler için çekiciliğini azaltır ve üreme noktalarını kısıtlar. Çöplerin
birikmesine müsaade edilmemeli, naylon torbalarda muhafaza edilmeli ve mümkünse
kapağı sıkıca kapanan çöp kovalarında tutulmalıdır. Çöp kovaları ise bina girişinden
mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir. Karasinek sorunlarının genel nedenleri, hijyen
koşullarının ve sineklerin içeri girmesini önleyecek tedbirlerin yetersizliğidir.
Nispeten kısıtlı alanlarda ve az sayıda karasineği ortadan kaldırmak için yapışkan
kağıt tuzakları işe yarasa da, yoğun bir sorun karşısında veya açık havada bu tuzaklar
yetersizdir. Piyasada satılan ve içinde sinek yemi olan ters koni biçiminde tuzaklar, çevrede
çöp veya hayvan atığı gibi başka kaynaklar olmadığı müddetçe etkilidir. Bu ters konik
tuzaklardaki sinek yemleri çok kötü kokar, bu nedenle yaşam alanlarından bir miktar uzağa
yerleştirilmelidir.
Mor ötesi ışınlarla çalışan sinek tuzakları ise, gün ışığı ile rekabet etmedikleri sürece kapalı
alanlarda etkili olabilir. Az sayıda sinekle mücadelede eski tip plastik raketler kullanılabilir,
fakat bunları yemek hazırlığı yapılan yerlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Benzer şekilde,
elektrikli raketler de mutfaklarda veya yemek hazırlanan yerlerde kullanılmamalıdır, çünkü
elektrikli tellere çarpan sineklerin bedeni patlayarak birkaç metreye kadar dağılabilir.

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında besihanelerin en büyük problemi olan karasinekle
mücadelede kimyasal madde içermeyen yapışkan ip kullanarak soruna çözüm buluyor.
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Fiziksel Mücadele - Sanitasyon
Mezbaha, ahır, mandıra, gübrelik, açık tuvalet, foseptik, restaurant, fabrika ve iş merkezi
çöplükleri, çöp depolama alanları gibi şehir içerisinde risk oluşturabilecek alanların
belirlenmesi, potansiyel üreme alanlarının oluşmasının engellenmesi, ilgili işletmelere
yapılacak eğitimler ve farkındalık çalışmaları, riskli alanların tespiti ve ıslahı, sanitasyon
çalışmalarının parçasıdır.
Hayvancılık işletmelerindeki barınak tabanlarında, nemli duvar diplerinde, köşelerde veya
gübre kanalında birikmiş gübrelerin düzenli olarak uzaklaştırılması ve bu alanların bol su ile
yıkanması veya kireç atılarak kurutulması gerekir.
Ayrıca gübre yığınlarında kompost işlemi uygulanarak oluşan fermantasyon sıcaklığı ile
sinek larvalarının ölmesi sağlanabilir. Çünkü kompost işlemine tabi tutulmuş gübre, genel
olarak larva yaşamına uygun değildir. Gübre çukurlarında biriktirilen gübre yığını naylon
örtü, saman, toprak vb. malzeme ile örtülmelidir. Böylelikle hem sineklerin gübre ile teması
engellenmiş olur hem de fermantasyon sıcaklığının sinek larvaları için öldürücü düzeye
(yaklaşık 50 derece) çıkması sağlanır.
Gübre, larvaların kaçışını engellemek amacıyla, su hendekleri ile çevrili beton bir zemin
üzerinde biriktirilmeli veya yayılarak kurutulmalıdır. Sıvı gübre havuzlarında gübrenin
bulamaç olarak depolanması durumunda, havuz içinde katı gübre kısımlarının bulunması
ve sinek üremesi için son derece uygun olan adacıkların oluşması engellenmelidir. (Kaya &
Uzmay, 1995)
Kent Merkezinde Çöp Toplama ile İlgili Uygulamalar
Çöplükler de karasineklerin üremesi için uygun alanlar arasındadır. Çöp poşeti uygulaması,
çöplerin gece saatlerinde dışarı çıkarılması ve toplanması, düzenli alınması, kapaklı
konteynırların uygun yerlere yerleştirilmesi vb. uygulamalar karasineklerin üremesini ve
yayılmasını azaltır.
Çöplerin gömülmesi, üstlerinin kapatılması ve çöplerin toplandıktan sonra düzenli
depolama alanlarında hızlı ve uygun şekilde yok edilmesi bu mücadele kapsamına girer.
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Sineklerle Mücadele
Yapışkan Tuzak
Aşağıdaki adımları takip ederek kendi tuzağınızı hazırlayabilir ve sineklerle mücadele
edebilirsiniz.
Malzemeler:
Sinek tuzağı (yapışkan kartuş)
Naylon poşet
1. ADIM:
Kutuyu açın ve bantı çıkarın
2. ADIM:
İpi tutun ve bantı yavaşça çekerken kutuyu da saat
yönünün tersine döndürün. Kapağı çıkacaktır.
3. ADIM:
Kapaktaki raptiyeyi çıkarın ve bununla bantı bir yere
asın. Kapağı çöpe atın.

4. ADIM:
Bantı kutusundan tamamen çıkarın veya bantın
ucundan sarkacak şekilde bırakın. Raptiye ile evde
yüksek bir yere asın.

5. ADIM:
Bantın üzeri sineklerle dolduğunda çıkarın ve naylon
poşete koyun. Poşeti kapaklı bir çöp kovasına atın. Bant
yapışkandır, dikkat edin. Dokunduktan sonra ellerinizi
yıkayın.
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Sirke Karışımı
Hazırlayacağınız sirke-su karışımı sinekleri uzak tutar. Limon kabukları (pencere ve kapıların
üzerine asabilirsiniz) ve öz yağlar ile birlikte kullanarak veya evin etrafına limon çimeni, ıtır,
kadife, nane, limon otu gibi bitkiler dikerek sinekleri kaçırıcı etkiyi artırabilirsiniz.
İçindekiler:
250 ml (1 su bardağı) sirke (herhangi
bir çeşit)
250 ml (1 su bardağı) su

Malzemeler:
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu
Naylon poşet

1. ADIM:
250 ml (1 su bardağı) sirke ile 250 ml (1 su bardağı)
suyu karıştırın ve fısfıs şişesine doldurun.

2. ADIM:
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Pencere pervazlarına
veya sinek gördüğünüz diğer yerlere fısfıslayın.

3. ADIM:
Ölü sinekleri nemli kağıt havluyla alın, naylon poşete
koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.
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Şişe Tuzağı
Bu tuzağa yakalanan sinekler açlıktan ölür. Aşağıdaki adımları takip ederek kendi tuzağınızı
hazırlayabilir ve sineklerle mücadele edebilirsiniz:
İçindekiler:
Bozuk gıda; örneğin çürümüş patates
veya et

Malzemeler:
2 litrelik pet şişe
Bıçak
Koli bandı
İp
Naylon poşet

1. ADIM:
2 litrelik boş bir pet şişeyi kesin. Tabanı, üstünden biraz
daha geniş olsun.
2. ADIM:
Alt parçanın içine birkaç parça çürümüş gıda, örneğin
patates veya et atın.
3. ADIM:
Kestiğiniz üst parçayı ters çevirip baş aşağı olacak
biçimde alt parçanın üzerine oturtun.
4. ADIM:
İki parçayı birbirine bantlayın ki oynamasın. Üst kısmın
iki yanından delik açın ve bir miktar ip ile dışarıya asın.
5. ADIM:
Tuzak dolduğunda veya dayanılamayacak kadar kötü
koktuğunda bir naylon torbaya koyun ve kapaklı bir çöp
kovasına atın.
Dikkat: Bu tuzak sinek de çekebilir. Bu yüzden yalnızca ciddi
bir sinek sorunu yaşıyorsanız kullanın.
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6 Sivrisinek
Bahçelerde sivrisinek mücadelesinin odağı, durgun suları ortadan kaldırmaktır. Üreme
döngülerini kırmak için haftada en az bir defa çevreyi dolaşarak, çeşitli yerlerde biriken
durgun suları boşaltın. Sivrisinekler, bozuk para kadar su birikintilerinde bile üreyebilir.
Ulaşılamayan ve göz önünde olmayan yerleri, yağmur oluklarını, lastiklerin ve muşambaların
içini, drenaj kanallarını da kontrol edin. Evinizin etrafındaki kutular, plastik konteynerler,
sulama kapları, kovalar, çöp kovaları, variller, el arabaları ve içinde birkaç günden fazla
su tutmaya müsait diğer kapları ortadan kaldırın. İçindeki suyu boşaltın. Ardından ters
çevirin, üzerini örtün, drenaj delikleri açın veya bunlardan kurtulun. Bahçe atıklarınızı (yeşil
atıklar) su drenaj kanallarına, mazgallara veya derelere boşaltmayın. Su akışını engelleyerek
sivrisineklerin üremesine yol açabilir. Bu noktalarda çürüyen organik madde, çok sayıda
sivrisinek larvasına besin sağlayabilir. Ağaç kovuklarını veya çukurları kumla doldurun veya
yağmurdan sonra boşaltın. Büyüyen otları biçmek, sivrisinek üreme noktalarını önemli
ölçüde azaltır.
Takip ve Kayıt Tutma
Süs havuzlarını ve diğer su kaynaklarını kontrol ederek larvaları tespit edin. Yumurtalar tek
tek veya bir arada, su yüzeyinde bulunur. Larvalar ise suyun altında yaşar ve nefes almak
için yüzeye çıkar.
Kimyasal Olmayan, Mekanik Mücadele
- Çatlakları ve boşlukları doldurun
- Delikleri onarın
- Engeller oluşturun
- Tel sineklikler kullanın
- Su kaynaklarını ortadan kaldırın: Olukları, muslukları ve boruları kontrol edin
- Durgun suları ortadan kaldırın
- En zehirsiz sinek kaçırıcıları kullanın: Picaridin*, limoni okaliptüs yağı veya diğer öz
yağlar. Sık sık tekrarlayın. Turnagagasıgillerden elde edilen yağlar, sardunya veya ıtır
olarak bilinen türlerinden elde edilir.

* Picaridin ile ilgili olası bir endişe, göreceli yeniliğidir. Uzun vadeli sağlık risklerinin (eğer varsa)
kendini göstermesi için yeterince zaman geçmemiştir.
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- Açık havadayken vantilatör yanında oturun. Sivrisinekler, saatte 1,5-2,5 km hızla
uçabilir, dolayısıyla saatte 15 km hızla esen bir rüzgârı sevmezler! En etkili çözüm için
vantilatörleri tercih edin.
- Sineklikler kullanın. Veranda sineklikleri veya çadır sineklikler, siz yaz akşamlarının
tadını çıkarırken sivrisinekleri uzak tutar.
- Citronella (limon çimeni) mumları kullanın. Sivrisinekleri kaçırma konusunda en etkili
yöntem olmasa da, açık hava için üretilmiş limon çimeni mumları rüzgârsız havalarda
sivrisinekleri sizin çevrenizden uzak tutmaya yardımcı olabilir.
- Mosquito Magnet, propan gazıyla çalışan bir mangala benzeyen bir cihazdır; etrafa
karbon dioksit yayar. Karbon dioksit sivrisinekleri çeker ve cihaza giren sinekler ölür. Bir
cihaz, yaklaşık dört dönümlük alan üzerindeki yetişkin sivrisinekleri çekebilir, fakat
başarı oranında değişkenlikler bildirilmiştir.
- Böcek kaçırıcı ürünler içeren bilekliklerin etkili olmadığı belirlenmiştir, çünkü kaçırıcı
ürünler yalnızca birkaç santimetre etrafını korumaktadır. Ultrason cihazlar da etkisizdir.
- Elektrikli tuzakları ise kullanmayın, çünkü sivrisinekten çok faydalı ve zararsız böcekleri
öldürür.
Biyolojik Mücadele
Süs havuzlarında sivrisinek yiyen balıklar yetiştirin. Kuş, yusufçuk, böcek, kurbağa ve
salyangoz gibi doğal sivrisinek avcıları için uygun ortamlar oluşturun. Pestisitlerin, bu faydalı
canlılara zarar verdiğini unutmayın.
Bahçenizde veya evinizdeki saksılarda sivrisinek uzaklaştırıcı bitkiler yetiştirin. Limon kekiği
gibi narenciye kokulu bitkiler (örneğin, limon çimeni, limon otu), lavanta, nane, kadife,
biberiye, vb. Bu bitkileri düzenli ovalayarak kokularını salmalarını sağlayın.
Son çare olarak en zehirsiz kimyasal seçenekleri düşünün.
Sivrisineklerle yetişkin aşamaya gelmeden önce mücadele edin. Bunun için, Bacillus
thuringiensis israelensis (Bti) gibi en zehirsiz larvasitleri tercih edin. Bu ürünleri, yağmur
suyu varilleri, göletler, hendekler, ağaç kovukları, çatı olukları, kullanılmayan yüzme
havuzları veya su biriken diğer yerlerde güvenle kullanılabilirsiniz.
Tarımsal yağlar (bitkisel), sudaki larvaları öldürür ve yüzeye tutunan yumurtaları batırmakta
etkilidir. Fakat nefes almak için yüzeye çıkan bazı hedef-dışı sivrisinek avcısı canlıları da
öldürür.
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Sivrisinek Mücadelesi
Maya Tuzağı
Bu tuzak, sivrisinekleri öldürmenizi sağlar. Aşağıdaki adımları takip ederek bir tuzak
hazırlayıp sivrisinekleri yakalayabilirsiniz.
İçindekiler:
125 ml (yarım su bardağı) esmer şeker
125 ml (yarım su bardağı) kaynar su
1 tatlı kaşığı kuru maya
1. ADIM:
1 veya 2 litrelik bir
plastik şişeyi alt
kısmı biraz daha
büyük olacak şekilde
ikiye bölün.
2. ADIM:
125 ml (yarım su
bardağı) esmer
şekeri, 125 ml (yarım
su bardağı) kaynar
suda çözdürerek bir
şerbet hazırlayın.
Soğumaya bırakın.
3. ADIM:
Şerbeti, kestiğiniz
plastik şişenin alt
kısmına dökün.
4. ADIM:
1 tatlı kaşığı kuru
mayayı şerbetin
üzerine serpiştirin
ama karıştırmayın.
Maya, şerbetin
üzerinde yüzmeli.

Malzemeler:
1 veya 2 litrelik plastik şişe
Koli bandı
Makas
5. ADIM:
Kestiğiniz şişenin
üst kısmında kalan
kapağı çıkarın, baş
aşağı çevirerek alt
parçanın üzerine
oturtun. İki
parçayı birbirine
bantlayın. Kapak
kısmının şerbete
değmediğine emin
olun. İki adet delik
açarak bir iple
dışarıya asın.
6. ADIM:
Tuzağı, sivrisineklerin
çok olduğu bir
noktaya asın.
Tuzağın şerbetini
iki haftada bir veya
maya köpüklenmeyi
kesince yenileyin.
Yüksek bir yere,
çocukların veya
evcil hayvanların
erişemeyeceği
şekilde asın.
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Neem (Nim) Yağı ve Suyla Yapılan Kaçırıcı
Bu karışım, sivrisinekleri uzak tutmak içindir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
Aşağıdaki adımları takip ederek kendi sivrisinek kaçırıcınızı hazırlayabilirsiniz.
İçindekiler:
1 tatlı kaşığı neem yağı
1 tatlı kaşığı su

Malzeme:
Fısfıs şişesi

1. ADIM:
1 tatlı kaşığı neem yağı ile 1 tatlı kaşığı suyu fısfıs
şişesinde karıştırın.
2. ADIM:
Şişeyi etiketleyin: “Neem Yağı: İçmeyin!”

3. ADIM:
Üzerinde sivrisinek gördüğünüz mobilyalara, zeminlere
ve diğer yerlere fısfıslayın.

4. ADIM:
Ölü sivrisinekleri nemli bir bezle temizleyin ve kapaklı
bir çöp kovasına atın.

Dikkat: Neem yağı cildi ve gözleri tahriş edebilir. Neem
yağı ağız yoluyla alınmamalıdır ve çocuklar ile evcil
hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Hamileler neem yağı
kullanmamalıdır.
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6 Pireler
Takip ve Kayıt Tutma
Pireleri tespit etmek çok zor değildir; pireleri doğrudan görebilir veya binada yaşayan
insanların ayak bileklerindeki ısırıklardan tespit edebilirsiniz. Konakçı canlının üzerinde
yaşayan pirenin dışkılarıyla larvalar beslenir ve bu pire pislikleri görünebilir büyüklüktedir.
Evcil hayvan kafeslerinin içini ve çevresini kontrol edin, evcil hayvanların üzerini arayın ve
gezebilecekleri yerleri, bodrum katlarını, dar yerleri, çatı aralarını, saçakları, teras yapılarını
ve binaların etrafındaki çalıların arasını kontrol edin.
Pire popülasyonlarını belirlemek için tuzaklar kullanılabilir. Pire çorapları, ayakkabının
üzerinden başlayarak dize kadar çıkan beyaz pazen kumaştan yapılabilir ve bir moda
olarak da düşünülebilir. Pire olduğunu düşündüğünüz yerde yürürken bacağınıza zıplayan
pireler kumaş kıvrımlarına takılır. Sonra pireleri kolayca sayabilir ve istilanın boyutunu
belirleyebilirsiniz.
Ayakkabıların üzerine giyilen uzun, beyaz, spor çoraplar da işe yarar ve ayrıca tek tarafı
yapışkan kağıtları, yapışkanı dışa gelecek biçimde bileklere ve bacaklara sarmak da iş görür.
Işık tuzakları, küçük bir ampul ve yapışkanlı kağıt ile yapılan küçük tuzaklardır. Yetişkin kedi
pireleri ışığa ve ısıya gelir, üzerine zıplar ve yapışkan kağıda takılır. Pireler, yeşil ışığa karşı
daha hassastır ve 5-10 dakikada bir 10 saniye boyunca kapanıp sonra yeniden açılan ışıklara
daha fazla çekilir. Işık tuzağı haftada bir defa kontrol edilmelidir.
İkinci haftada hâlâ pire yakalayamadıysanız, ya yerini değiştirin veya kaldırın. Yalnızca birkaç
tane pire yakaladıysanız, sorun çok ciddi değil demektir ve yalnızca tuzaklarla kontrol altına
alınabilir. Bir hafta boyunca hiç pire yakalayamadığınız güne kadar tuzakları kullanmaya
devam edin. Eğer bir hafta içinde 20 veya daha fazla pire yakalarsanız ciddi bir sorun var
demektir ve kaynağını bulmanız gerekir.
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Kimyasal Olmayan, Mekanik Mücadele
- Çatlakları ve delikleri kapatın
- Delikleri onarın
- Su kaynaklarını ortadan kaldırın; olukları, muslukları ve boruları kontrol edin
- Durgun suları ortadan kaldırın
- Elektrikli süpürge kullanın
- Buhar uygulaması yapın
- Isı uygulaması yapın
- Hijyen - yüzeyleri sabunlu suyla yıkayın
- Evcil hayvanların tek bir yatağı olsun ve sık sık yıkayın. Yataklara çam iğnesi, biberiye,
rezene veya çavdar serpiştirmeyi deneyin.
- Evcil hayvanları her gün pire tarağı ile tarayın. Her tarama hareketinden sonra tarağı
kontrol edin ve bulduğunuz pireleri sabunlu suya atın.
- Evcil hayvanlara B1 vitamini vermenin pire ısırıklarını azalttığı belirlenmiştir. Küçük
bir miktar bira mayası yeterlidir. Veya veterinerden B-kompleks vitamin takviyesi de
alınabilir.
- Yukarıda bahsedilen ışık tuzakları, pire mücadelesinde de etkilidir. Yakaladığınız
pirelerden kurtulmak için yapışkanlı bant veya sabunlu su kullanabilirsiniz.
Son çare olarak en zehirsiz kimyasal seçenekleri düşünün.
Halıların kıvrımlarına uygulanan borik asit, pire mücadelesinde işe yarar. Borik asit, pireler
için bir ‘‘sindirim zehri’’ niteliği taşır ve ortamda bir yıl boyunca etkinliğini korur. Borik asit
içeren ürünler kullanırken dikkat edilmelidir; çocukların veya evcil hayvanların doğrudan
temas edemeyeceği yerlerde ve durumlarda kullanılmalıdır.
D-limonene ve linalool, pire mücadelesinde başarısı belirlenmiş narenciye özleridir.
D-limonene içeren ürünler hem larva hem de yetişkin pireleri öldürürken, ikisini birden
içeren ürünler yumurtaları da öldürür. Bu maddeleri içeren EPA onaylı şampuanlar piyasada
bulunabilir, fakat etiketindeki uyarılara dikkat edilmelidir, çünkü bazıları kediler ve genç
hayvanlar için fazla güçlüdür. Limonene, EPA tarafından uçucu organik bileşik (UOB) olarak
sınıflandırılmıştır ve tahriş, koku ve diğer sağlık ya da konfor sorunlarına yol açabilir. Hassas
olduğu bilinen kişilerin limonene içeren ürünler kullanırken çok dikkatli olması gerekir ve
mümkünse başka bir alternatif tercih edilmelidir.
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Pire Mücadelesi
Okaliptüslü / Limonlu Kaçırıcı
Bu karışımlar pireleri uzak tutmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki adımları takip ederek kendi
karışımınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele edebilirsiniz.
İçindekiler:
2 adet limon veya 20 adet okaliptüs yaprağı
1 Lt. Su

Malzemeler:
Tencere
Ocak
Fısfıs şişesi veya sünger

1. ADIM:
2 adet büyükçe limonun kabuklarını soyun.

2. ADIM:
Limon kabuklarını ya da 20 adet taze okaliptüs yaprağını
bir tencereye koyun ve üzerine 1 Lt. su ekleyin.
Kabukları/yaprakları on dakika boyunca haşlayın ve
soğumaya bırakın.

3. ADIM:
Kabukları/yaprakları süzün ve suyunu bir fısfıs şişesine
veya geniş ağızlı bir kaba aktarın.

4. ADIM:
Bu suyu hayvanların üzerine veya uyudukları yere
fısfıslayın. Sünger kullanarak da uygulayabilirsiniz.
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Tuzlu Kaçırıcı
Bu tuz karışımı pireleri uzak tutmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki adımları takip ederek kendi
kaçırıcınızı hazırlayabilir ve pirelerle mücadele edebilirsiniz.
İçindekiler:
Sofra tuzu
Su
Malzemeler:
Fırça ve faraş

1. ADIM:
Evde pire gördüğünüz yerlere, masaların
altına, koltuk minderlerine, halılara,
kilimlere veya dışarıya kalınca bir katman
halinde tuz serpin.
2. ADIM:
Tuzu gece boyunca veya en az 8 saat
bırakın.
3. ADIM:
Tuzu süpürün ve çöpe atın.

Evcil Hayvanlar İçin…
1 ölçek tuz ve 10 ölçek su ile bir karışım hazırlayın ve
bir leğene dökün. (Evcil hayvanınız büyükse, doğrudan
üzerine de dökebilirsiniz.) Evcil hayvanınızı bu suyla iyice
ıslatın ama gözlerine veya kulaklarına kaçmamasına
dikkat edin. Önce ılık suyla, sonra da serin suyla
durulayın.
Evcil hayvanınız çok fazla pire taşıyorsa…
Hayvanın tüylerini doğrudan tuzla ve nazikçe ovalayın,
2 saat bekletin. Sonra tüyleri iyice fırçalayarak tuzları
dökün ve tüylerini ılık suyla iyice durulayın. Eğer pireler
yeniden gelirse, aynı işlemi 10 gün sonra yineleyin.
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6 Karıncalar
Karıncalarla mücadelenin en iyi yolu önlem almaktır! Karıncaların bir sorun haline gelmesini
önlemenin birkaç yolu vardır.
• Karıncaların eve girdiği delikleri tıkamanın mümkün olup olmadığına bakın (örneğin
duvarları onarın, delikler için çelik yünü kullanın).
• Tezgâhları, dolapların içini ve karıncaların eve girme ihtimali olan delikleri limon
suyuyla silin.
• Pencere denizliklerine ve kapı eşiklerine tarçın ve toz acı biber serpiştirin.
• Karıncalarla karşılaştığınız yerlere nane yaprakları veya karanfil tomurcukları koyun.
Artık kokmamaya başladıklarında ise yenileyin.
• Bir kaba su doldurun ve ortasına içinde şeker olan bir kâse koyun. Karıncalar şekere
ulaşmaya çalışırken suda takılacaktır.
• Yatak bazalarının ayaklarını içi su dolu kaplara yerleştirin. Böylece karıncalar yatağa
tırmanamaz.
• Karıncalar arkalarında bir ‘‘koku izi’’ bırakırlar, dolayısıyla karıncaların yollarını da
temizlediğinize emin olun.
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Karınca Mücadelesi
Sirke Karışımı
Sirke karışımı karıncaları öldürür ve koku izlerini yok eder. Aşağıdaki adımları takip ederek
karıncalara karşı kendi karışımınızı hazırlayabilirsiniz.
İçindekiler:
250 ml (1 su bardağı) sirke (herhangi biri)
250 ml (1 su bardağı) su
Toz acı biber (nane veya tarçın)

Malzemeler:
Kap (herhangi bir kap olur)
Fısfıs şişesi
Nemli kağıt havlu

1. ADIM:
250 ml (1 su bardağı) su ile 250 ml (1 su bardağı) sirkeyi
karıştırın. Karışımı güçlendirmek için toz biber, nane
veya tarçın da ekleyebilirsiniz.

2. ADIM:
Karışımı doğrudan karıncaların üzerine sıkın.

3. ADIM:
Ölü karıncaları nemli kağıt havluyla alın ve kapaklı bir
çöp kutusuna atın.

4. ADIM:
Karıncaların kokusunu ortadan kaldırmak için karışımı
tezgâhlara ve pencerelere de sıkın.

32

Karbonat Tuzağı
Bu tuzak karıncaları öldürür. Çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde saklayın.
Aşağıdaki adımları takip ederek karıncalara karşı kendi karışımınızı hazırlayabilirsiniz.
İçindekiler:
10 tatlı kaşığı reçel veya tatlı şerbet
1 tatlı kaşığı sodyum bikarbonat

Malzemeler:
Tatlı kaşığı
Nemli kağıt havlu
Plastik tabak

1. ADIM:
10 tatlı kaşığı reçel veya şerbet ile 1 tatlı kaşığı sodyum
bikarbonatı karıştırın. İyice karışsın.

2. ADIM:
Birkaç kaşık karışımı plastik bir tabağa koyun ve karınca
gördüğünüz yere bırakın. Karıncalar taze yem sevdiği
için sık sık yenileyin.

3. ADIM:
Ölü karıncaları nemli kağıt havluyla alın ve kapaklı bir
çöp kutusuna atın.
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6 Otlar
Herbisitler, yabancı veya yabani olarak tanımlanan otları yok etmek için kullanılan tarım
zehirleridir.
“Yabancı ot” kavramı ve kullanımı aslında insanın doğaya, doğala olan “yabancılaşmasının”
bir göstergesidir. İklim, ticaret veya bilinçsiz tercihlerle gelen istilacı türleri saymazsak
aslında mücadele ettiğimizi söylediğimiz otlar o bölgenin yerli otlarıdır. Ve aslında onlar
insanın doğaya ve doğala yabancılaşması sonucu yaratmaya çalıştığı dünyaya karşı mücadele
ederler. Hem toprağı erozyona karşı korurlar, toprağı organik açıdan zenginleştirirler, hem
de biyolojik çeşitlilik için insana karşı mücadele verirler. Binlerce yıl birlikte yaşadığımız,
toplayıp yediğimiz, şifa, boya malzemesi, hayvancılık amacıyla da faydalandığımız, baharda
çiçekleri ile ruhumuzu doyuran, arıları ve diğer faydalı böcekleri besleyen yabani otlar;
kaldırımda ya da çimenler arasında çıktı diye hor görülüyor, istenmiyor. Belediyeler, site
ve kampüs yöneticileri ve bahçıvanlar boş arsalarda, kaldırım kenarlarında, patikalarda,
parklarda, apartman/site bahçeleri ve kampüsler vb alanlarda çıkan bu otları mekanik,
termal ve zehirler yolu ile yok etmeye çalışıyor.
Bu nedenle öncelikle sormamız gereken soru şu: Yaşamsal bir risk (demiryollarında kazaya
neden olabilecek ya da alerjen olan bitkiler gibi) oluşturmadığı sürece bu otlarla neden
birlikte yaşamayalım?

Herbisitlerden Vazgeçmemizi Sağlayacak Alternatif Yöntemler
Ekim/Dikim Düzeni
Yabani otlar konusunda sergilenecek estetik bir yaklaşım zehirsiz kentler için iyi bir adım
olabilir. Estetik çözümler, geleneksel olarak “istenmeyen ot” diye bilinen bitkilerin görsel
amaçlarla değerlendirilmesidir. Söz konusu “istenmeyen otlar”ın çoğu yerel türlerdir.
Dolayısıyla yerel koşullara uygundur ve arılar ile diğer polinatörlere faydası vardır. Ayrıca bu
bitki türlerinin çoğu, daha iyi bilinen standart süs bitkileri ile rekabet edebilecek kadar güzel
yapraklara ve çiçeklere sahiptir.
Birçok yönetici, tek yıllık süs bitkilerine ciddi miktarda bütçe ayırıyor. Oysa her yıl
yenilenmesi gerekmeyen çok yıllık bitkiler ve çayır süs bitkileri kullanarak, aynı derecede
renkli ve canlı bir görsel izlenim yaratmak mümkün. Böylece her yıl yeniden çiçek dikme
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masrafları ortadan kalkar. Hem biyoçeşitliliğe olumlu etkileri hem de estetik bakımdan yerel
bitki ve yaban çiçeklerine ilginin artması nedeniyle, bu yolda başarıya ulaşmak giderek
kolaylaşıyor.
Mekanik Yöntemler
Otları Elle Temizlemek
Muhtemelen bilinen en eski yöntem, alandaki otların insan gücüyle, yani elle
temizlenmesidir. Bu, karayolları için pek makul ve kolay bir çözüm olmamakla birlikte
parklar, bahçeler ve diğer küçük alanlar için etkili bir yöntem olabilir. Tabii ki bu işlem için
çapa, tırmık ve diğer kolaylaştırıcı el aletleri kullanılabilir. Ot yolma işi, özellikle park ve
bahçelerin yanı sıra toplu konut ve benzer ortamlarda da gönüllüler tarafından yapılabilir.
Elle ot temizliğinin ciddi anlamda fayda sağlayabileceği bir diğer alan da okullardır. Çocuklar,
pestisitlerin olumsuz etkilerine karşı daha hassas olduğu için, okullarda herbisit kullanımını
acilen ortadan kaldırmak gerekir. Okul bahçelerinde çocuklarla birlikte ot temizliğinin
biyoloji, botanik veya gıda yetiştirme çalışmalarıyla bir arada yürütülmesi, hem işin
yapılması hem de çocukların doğal varlıklarla yakınlaşması için fırsat sunar.
Biçme, Çapalama, Sürme
Daha mekanize yöntemler de herbisitlere alternatif olabilir. İhtiyaç olan yerlerde otları
düzenli olarak biçmek, hedeflenen baskılamayı sağlar. Bu noktada, büyümeyi gözlemlemek
ve işleri düzenli olarak yürütmek önemlidir. Söz konusu alanlarda genel bakım için düzenli
biçme işlemi yapılması ekstra masrafları da önleyecektir.
Sıklıkla uygulanan, boş arazilerin sürülmesi yönteminde ise bitkinin tohum bağlama
döneminin dikkate alınması ve sürme işleminin bu dönemden önce yapılması gerekir.
Türkiye’de traktör arkasında kullanılan modellerden bireysel kullanıma uygun, farklı zemin
ve arazilerde uygulanabilecek çok farklı tiplerde ot biçme, çapalama makine ve ekipmanları
rahatlıkla bulunabiliyor.
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Malçlama (Örtüleme)
Malçlama, herkesçe bilinen ve kabul edilen bir ot baskılama yöntemidir. Güneş ışığının
toprak yüzeyine ulaşmasını engelleyerek otların büyümesini yavaşlatır ve bunun için ağaç
kabuğu, ağaç yongası veya piyasada satılan diğer doğal malç örtüleri kullanılır. Kum gibi
diğer malzemeler de kullanılabilir. Yeni yapılan zemin döşemelerinin altına kum serilerek
yine istenilen etki sağlanabilir.

Termal Mücadele
Sıcak Su veya Köpük
Bitkiler fazla sıcaktan hoşlanmaz, çok sıcak koşullarda ölürler. Herbisitlerin yerini alması
için, bu temel ilkeye dayanarak geliştirilmiş çeşitli teknolojiler bulunuyor. Buhar, sıcak su
ve köpük eklenmiş sıcak su da bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri. Bunların tümü,
suyun kaynama noktasına yakın sıcaklıklara maruz bırakılan bitkilerin toprak üstünde kalan
kısmındaki hücrelerini öldürme ilkesine dayanıyor. Bitki haşlanıp, ölüyor. Bu yöntem, kökleri
öldürmekte herbisitler kadar etkili olmasa da yinelenen uygulamalar, kökleri de zaman
içinde zayıflatıyor ve yok ediyor.
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