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Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs ile ilgili gerek resmi kurumlar gerekse 

vatandaşlar ve özel şirketlerde çeşitli önlemler alınmaktadır.  

Bu süreç içerisinde önemli tedbirlerden bir tanesi de kamusal ve özel alanlarda yapılan 

dezenfeksiyon işlemleridir. Ancak gerek haberlerde gerekse sosyal medyada yansıyan yayınlarda 

görüldüğü üzere pek çok belediye dezenfeksiyon işlemleri sırasında hatalı, eksik ve gereksiz 

uygulamalarla dezenfeksiyon çalışması altında sonuç getirmeyecek uygulamalara imza atılmaktadır. 

Uygulamalar, virüsün bulaşma yolunu kırmaktan öte yalnızca kaynakların boşa harcanmasına ve sahte 

bir güvenlik algısına neden olmaktadır.  

Korona Virüs tedbirleri kapsamında; 

İçerisinde bulunduğumuz kritik süreç içerisinde belediyelerdeki personelin neredeyse tamamı 

dezenfeksiyon işlemlerine yönlendirilmiştir. Bununla birlikte mevsim itibariyle başta sivrisinek olmak 

üzere pek çok vektör ve kent zararlısının dormansiden çıkma döneminde olduğumuz da 

unutulmamalıdır.  

 

Başta sıtma ile mücadele olmak üzere, yakın zamanda epidemi oluşturan Zika, Batı Nil 

Virüsü taşıyıcısı olan sivrisineklerle etkin mücadelenin devam ettirilebilmesi için larva mücadelesi ve 

kanal sisleme uygulamaları en azından temel seviyede devam ettirilmesi gerekmektedir. Aksi halde 

Korona virüsüne ek olarak bir de Sıtma, Zika, Batı Nil Virüsü hatta kum sineği varlığı bilinen bölgelerde 

Leismanyasis başta olmak üzere vektör kaynaklı salgınlarla karşılaşması pek olasıdır. İnsan 

aktivitesinin azaldığı doğal ortamlarda biriken yağmur suları sivrisinek popülasyonunun kontrol 

edilemez boyutlara ulaşmasını destekleyecektir.  

 

Koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yönelik mevcut uygulamalar, ülkemizdeki 

temel sivrisinek ve vektör kontrol faaliyetlerinin devamlılığını etkilemektedir. COVID-19 hastalarının 

test edilmesine ve tedavi edilmesine verilen vurguya rağmen, diğer zayıflatıcı ve potansiyel olarak 

ölümcül (Sıtma, ZİKA, Batı Nil Virüsü gibi) hastalıkların bulaştığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. 

 

Amerikan Sivrisinek Kontrol Derneği (AMCA)1 Teknik Danışmanı Joseph Conlon 

açıklamasında;  

 “Çalışmalar, COVID-19 enfeksiyonuna eşlik eden potansiyel olarak ciddi veya ölümcül sonuçlara 

katkıda bulunan faktörlerin, sivrisinek kaynaklı virüslerin eşzamanlı enfeksiyonu nedeniyle bağışıklık  

yeteneğini zayıflatan nörolojik durumlar veya altta yatan tıbbi sorunları içerdiğini göstermiştir. Neyse 

ki, sivrisineklerin COVID-19'u ilettiği gösterilmemiştir. Bununla birlikte, sivrisinekler hastalığın 

şiddetine etki edebilir. Bu nedenle, sayılarını azaltmak için sağlam önlemler almamız çok önemli. 

”Diyor.  

COVID-19 tüm dünya gündemini meşgul etmektedir. Ancak Sıtma, Batı Nil 

virüsü ve Dang gibi sivrisinek kaynaklı virüsler ortadan kalkmadı.  

http://www.biotekhasere.com/
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Sivrisineklerin bir sıkıntıdan daha fazlası olduğunu hatırlamak önemlidir. 

Sivrisinek ısırıkları Sıtma, Zika ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıkları yayabilir. Vektörle bulaşan hastalıklar,  

COVID-19 tehdidi ışığında artık daha da kritik bir öneme sahiptir.  

Halk sağlığı alanında, hastalığın oluşmadan önlenmesi amacıyla 20 yıldan uzun süredir çevre sağlığı 

hizmetleri veren ve bu konuda AR-GE faaliyetleri yürütmekte olan Biotek Haşere Kontrol, Sağlık 

Sosyal Hizmetleri, Kimyevi maddeler San. Tic. Ltd. Şti olarak Çevre Sağlığı ile ilgili uygulamalarda 

nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili önemli noktaların altını çizmek istiyoruz: 

-Yolların dezenfektan ile yıkanması: Korona virüs ile mücadelede her türlü dezenfeksiyon 

uygulamasının fayda sağlama ihtimali olsa da mevcut bilgiler coronoviride virüsünün en büyük bulaş 

yolunun temas yolu olduğunu belirtmektedir. Açık alanlarda yapılan dezenfektan uygulamaları zaten 

yere çökeceği için asfalt yıkamanın bulaş zincirini kırmada önemli bir katkısı olmayacaktır.  

Bu nedenle insan eli ve bedeninin temas ettiği seviyede dezenfektan 

uygulaması bulaş zincirinin kırılmasında önemli bir noktayı oluşturmaktadır. 

Yani dezenfeksiyon işlemlerinin insan elinin değdiği noktaları kapsayacak 

şekilde yapılması en önemli bulaşma zincirini kırma yöntemidir 
 

Bu amaçla dezenfektan ve su karışımını sprey haline getiren ekipmanlar tercih edilmelidir. Bu amaçla 

ideal ekipman sıralaması aşağıdaki gibi olabilir. 

 

İç Alanlarda 

Mümkünse öncelikli olarak Elektrikli ULV tercih edilmelidir. Parçacık boyutu 30-50 mikron olarak 

ayarlanmalıdır. Bu sayede dezenfektan küçük damlacıklar halinde sürüklenerek ortamdaki yüzeylerin 

büyük bölümünü kaplayabilecektir. Eğer ortamda insan bulunmayacaksa 20 mikron altına da 

düşürülerek solüsyonun havada daha uzun süre kalması sağlanabilir. Unutulmamalıdır ki 50 mikron 

büyüklüğündeki damlacıklar dakikalar içerisinde yüzeye çökecektir. 20 mikron ve altındaki parçacıklar 

ise saatlerce havada asılı kalacaktır. Ancak eğer ortamda insan bulunuyorsa, bu uzun etki nedeniyle 

solumayla ciğerlere uzun süreli dezenfektan nüfuz edecektir. Uzun süreli dezenfektan solunması 

özellikle hassas bünyeler için istenmeyen etkilere neden olabilir.  

Elektrikli ULV’nin olmadığı ortamlarda yüzeye doğrudan uygulama yapılabilmesi amacıyla 

manuel/akülü sırt pompaları kullanılabilir. Pompanın kalibrasyonu m2’ye 40-50 ml olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Püskürtme başlığı musluk gibi düz bir şekilde akıtmamalı ya da dezenfektanı çok küçük 

parçalara ayırmamalıdır. Burada en kolay karar verici yöntem, uygulama yüzeyinin tamamen 

ıslatılmasını sağlayana kadar uygulamaya devam etmek yeterli olacaktır.  

Her iki uygulamada da başlıca hedef, insan elinin değebileceği noktaların 

dezenfektanla kaplanması olmalıdır.  

  

http://www.biotekhasere.com/
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Dış Alanlarda: 

Öncelikli olarak daha büyük ve kompleks alanlarda Mist Blower cihazları kullanılmalıdır. Hatta 

eğer mümkünse elektrostatik yüklemeli ekipmanlar öncelikli olarak tercih edilmelidir. Elektrik ile 

yüklenen solüsyon, mıknatıslanma özelliği ile açık alanlarda rüzgarla sürüklenme ihtimalini azaltarak 

doğrudan yüzeylere yapışacaktır. Bu sayede dezenfektanın sürüklenmesi önlenecek ve doğru 

noktalara temas etmesi sağlanarak uygulamanın etkinliğini artıracaktır.  

Atomizörler: Daha sınırlı dış alanlarda yüzeylere doğrudan uygulama yapabilmek için atomizörler 

tercih edilebilir. Burada atomizer başlığı, uygulama yapılmak istenen yüzeye doğrultularak yüksek 

etkinlik sağlanmalıdır.  

Pulverizatörler: Fazla miktarda solüsyon depolayabilmesi ve taşıma kolaylığı olduğu için araç 

üstü pülverizatörler en sık tercih edilen ekipmanlardandır. Burada yine insan eli/bedenin temasının 

yoğun olduğu 50-150 cm aralığında yoğun temasa açık yüzeyler öncelikli olarak dezenfeksiyon 

işlemine tabii tutulmalıdır.  

Hatırlatma: 

 Vektörle mücadele uygulamaları, Korona Virüse karşı alınan dezenfeksiyon önlemleri nedeniyle 

durdurulmamalıdır. Hali hazırda var olan vektör popülasyonunu kontrolü için yapılan vektör 

kontrol programı aksatmadan devam ettirilmelidir. Mevsim itibariyle yoğun yağışların olduğu ve 

insan hareketinin azaldığı ortamlarda çok daha fazla vektör aktivitesi oluşacağı unutulmamalıdır.  

 

 Mevcut yayınlar virüsün temas yoluyla bulaştığının altını çizmekte ve havada asılı kalma oranının 

sınırlı olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Dezenfektan uygulamaları sırasında açık alanlarda 

araç üstü ULV kullanımının, ya da asfalt yıkamanın coronoviride bulaşma zincirini kırmada etkin 

bir başarısı olmayacaktır. 

 

 Kullanılan dezenfektanlar Grup-1 biyosidal ürün grubunda yer alan ve BİYOSİDAL ÜRÜN 

UYGULAMA SERTİFİKASI’na sahip operetörlerce uygulanması gerekmektedir. Yine 

Kullanılan dezenfektanlar yapısı itibariyle temas etkili, ani eki gösteren ve görece kalıcılığı 

olmayan ürünlerdir. Bu nedenle ihtiyaca uygun olarak belirlenen sıklıklarda tekrar uygulamaları 

gerekmektedir.  

 
 
1. Mosquito Control Continues to Protect Public Health During Coronavirus Outbreak- Mosquito-

borne disease control increases in importance to reduce severity of COVID-19 
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