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SIK SORULAN SORULAR 

İLAÇLAMA HİZMETLERİ 

 

1-Sivrisinekler ağaç yapraklarında mı ürer? 

 

Hayır.  

Sivrisinekler sadece durgun sulara yumurta bırakarak ürer. 

 

2-Sivrisinekler ne kadar uzağa uçabilirler? 

 

Üreme ortamlarından 3 km kadar uzağa uçabilirler. 

 

3-Sivrisinekler çok hızlı mı ürerler? 

 

Evet.  

Bir dişi sivrisinek tek yumurtlamada yaklaşık 400 adet yumurta bırakabilir. 

Ortalama 3 hafta yaşayan sivrisinek yaklaşık 3 defa yumurtlama yapabilir. Yani 

hayatı boyunca yaklaşık 1.200 yumurta bırakabilirler. 

 

4-Sivrisinekler neden ısırır/sokar/kan emer? 

 

Yumurtlayıp üreyebilmek için sivrisinekler kana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple 

sadece dişi sivrisinekler ısırır/sokar/kan emer. 

 

5-Erkek sivrisinekler ısırır/sokar/kan emer mi? 

 

Hayır.  

Erkek sivrisinekler sadece bitki nektarı ile beslenir. 

 

6-Sivrisinekler insanlarda seçicilik yapar mı? 

 

Evet.  

İri yapılı ve kilolu insanlara daha sık yönelim yaparlar. Havaya yayılan 

karbondioksit ve ter kokusu da sivrisineklere çekici gelebilmektedir. 

 

7-Sivrisinekler kıyafet rengine göre seçicilik gösterir mi? 

 

Evet. 

Özellikle koyu renklere karşı daha fazla yönelim gösterirler. 

 

8-Sivrisinekler kan grubuna göre seçicilik gösterir mi? 

 

Evet. 
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0 Rh kan grubuna sahip insanlar sivrisinekler için daha çekicidir. 

 

9-Sivrisinekler neden hep beni ısırıyor? 

 

Çok terleyen, vücut ısısı yüksek olan, daha fazla karbondioksit, laktik asit ve 

amonyak salgılayanlar sivrisinek ısırmalarına daha fazla maruz kalırlar. 

 

10-Sivrisineklerle fiziksel olarak mücadele yapabilir miyim? 

 

Evet. 

Yaşam alanlarınızda görebileceğiniz ağzı açık tüm durgun su ve su birikintilerini 

kaldırarak, pencerelere sineklik, yataklara cibinlik takarak fiziksel mücadele 

yapabilirsiniz. 

 

11-Sadece yaz aylarında mı sivrisinek mücadelesi yapılıyor? 

 

Hayır. 

Belediyeler 12 ay boyunca sivrisinek mücadelesi yapmaktadır. 

 

12-Kışın neden sivrisinek göremiyoruz? 

 

Sivrisinekler kış aylarında soğuktan etkilenmemek için kanalizasyon, menfez, 

bodrum katları gibi alanlarda yaşamlarını sürdürür buralarda kışlarlar. 

 

13-Sivrisinek mücadelesinde kullanılan ilaçlar halk sağlığına zararlı mıdır? 

 

Hayır. 

Kullanılan ürünler spesifik olup sadece sivrisinekleri hedef alan ürünlerdir. 

 

14-Evimizin pencereleri tel sineklik ile kapalı fakat sivrisinekten 

uyuyamıyoruz, bunun sebebi nedir? 

 

Evinizde ağzı açık olarak bardakta bekletilmiş durgun su, saksı altlıklarındaki su 

birikintileri ve benzerleri evinizde sizi rahatsız edecek kadar sivrisinek 

üretebilecektir.  

 

15-Yaşam alanımızda su kaynağı yok ama çok fazla sivrisinek var, sebebi 

nedir? 

 

Yaşam alanınızda ağzı açık ve içi su dolu bir varil, bir mahalleyi işgal altına 

almaya yetecek kadar sivrisinek üretebilecektir. Ayrıca gideri tıkalı olan yağmur 

olukları da önemli sivrisinek üreme ortamlarıdır. 
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16-Yaz akşamları sokaklarımızdan geçen ilaçlama araçları haricinde de 

sivrisinekle mücadele yapılıyor mu? 

 

Evet. 

Yaz ayları sokak ilaçlamaları sivrisinekle mücadelenin küçük bir parçası olup 12 

ay boyunca ilçe sınırlarındaki göl, gölet, dere, kanal ile süs havuzları, inşaat 

şantiyeleri, tüm su birikintileri sivrisinek yumurta oluşumunu engellemek 

amacıyla düzenli olarak ilaçlanmaktadır. Ayrıca kış aylarında sivrisineklerin kışı 

geçirdiği kanalizasyonlarda dumanlama yöntemi ile mücadele yapılmaktadır. 

 

17-Sivrisinek mücadelesinde halkın bir sorumluluğu var mıdır? 

 

Evet. 

Sivrisineklerin sadece durgun sulara yumurta bıraktığı unutulmamalıdır.  

Evimizde, bahçemizde, tüm açık alanlarda bulunan kirli ya da temiz su 

birikintileri, ağzı açık su bidonları-variller, apartman bodrumları ile asansör 

boşluklarındaki su birikintileri sivrisinekler için ideal üreme alanlarıdır.  

Su kaplarının ağızları kapatılmalı ya da içerisindeki su dökülmelidir. Saksı 

altlıklarında su birikmesine müsaade edilmemelidir.  

Yine tespit ettiğiniz geniş su birikintilerini Ümraniye Belediyesi Çözüm Hattı 

olan 444 9 822 numaralı telefona bildirebilirsiniz. Bildiriminiz listemizde 

olmayan bir su birikintisi ise periyodik mücadele çalışmamıza dâhil edilecektir. 


