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VEKTÖR MÜCADELESİ

SİVRİSİNEKLER

 Yaşamları için su elzemdir.

 Yumurta-Larva-Pupa-Ergin

 Aedes – Culex – Anopheles

 Larvasit kullanımı 

mücadelenin  temelidir.

 Kışlak mücadelesi ve uçkun mücadelesi bu 
mücadeleye entegre edilmelidir.



SİVRİSİNEKLER
 Dipteria familyası

 Ortalama ömür 2-3 ay , kışı geçirenler de sözkonusudur.

 Erkekler bitki özsuları , dişiler kan emerek beslenirler.

 Sokucu emici ağız tipine sahiptirler.



ÖNEMLİ TÜRLERİ

Anopheles Spp.

Culex Spp.
Aedes Spp.

Dünyada yaklaşık olarak 3 bin sivrisinek çeşidi vardır.

Bütün sivrisineklerin ortak bir ihtiyacı bulunur: 

Yaşam çemberlerini tamamlamak için 

SUYA ihtiyaç duyarlar.



ANOPHELES SPP.

Anopheles spp:

Çoğunlukla kırsal kesim,su yüzeyine tek yumurta.

Temiz suları tercih ederler.



CULEX SPP.

Culex spp:

İnsan çevresi, durgun suda (kirli ve temiz),

yumurtalar grup halinde su yüzeyine bırakılır.



AEDES SPP.

Aedes spp:

Kırsal bölgelerde ve insan çevresinde,  

su baskınına müsait ıslak veya nemli topraklarda tekli 

yumurtlama … 



YAŞAM ÇEMBERİ



YUMURTA EVRESİ

 Türlere göre yumurta bırakma şekli ve yerleri 
değişiklik gösterir.

Aedes Anopheles Culex

• Yumurtadan çıkış sıcaklığa bağlı olmak üzere 1-
5 günde tamamlanır.



LARVA EVRESİ

 Larva dönemi 4 evreden ibarettir.

 Bu dönemde larva 3 gömlek değişimi gerçekleştirir.

 Larva döneminin tamamlanması su sıcaklığına bağımlılık gösterir.

Su Sıcaklığı;

10C..........30-40 gün
15C..........26 gün
20C..........18 gün
25C..........14 gün
30C..........11 gün
35C..........7 gün içinde

LARVA dönemini tamamlarlar.



LARVA EVRESİ

 Larvaların su yüzeyine tutunmaları türlere göre değişir.

Aedes Anopheles

Culex



PUPA EVRESİ

 Pupa bir başkalaşım evresidir yani bir ara formdur.

 Bu evrede kesinlikle beslenme olmaz.

Su Sıcaklığı; 

15C..........4-5 gün
20C..........2,5 gün
25C..........>1,5 gün içerisinde

PUPA dönemini tamamlar.



KAN EMME FAALİYETİ

 Yalnızca dişiler kan emer.

 0.5 mikronluk bir hortuma sahiptirler.

 Kan emme faaliyeti sırasında salgıladıkları sıvı ile kanın 
pıhtılaşmasını önler ancak daha sonra kaşıntıya sebep 
olurlar.

 Çeşitli hastalık organizmalarına vektörlük ederler.



TAŞIDIĞI HASTALIKLAR

Filariya

Sıtma

Humma 

Batı Nil Virüsü

Fil Hastalığı 
(Filariya)

Sıtma (Malaria)

Humma



ÜREME POTANSİYELİ

Önlenememiş bir dişi birey 6 generasyon sonrası için 16250000000 dişi demektir…



HASTALIKLAR 

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl, 1 milyonu 5 yaşın altında çocuk olmak üzere, 
yaklaşık üç milyon kişi sıtmadan ölüyor. Her yıl 300-500 milyon kişinin sıtmaya yakalandığını söyleyen 
yetkililer, Türkiye'nin de sıtma hastalığının en sık görülen ülkeler arasında yer aldığını vurguluyorlar. 2000 

yılında ülkemizde 12 bin vaka ,2003 yılında ise 9 bin 222 vaka tespit edilmiştir.

Filariya Enfeksiyonu (Fil hastalığı) Sağlık Bakanlığı (2000 yılı ) verilerine göre 886 vaka tespit edilmiş ve 
bunun 6 ’ sı ölümle sonuçlanmıştır.

Dünyada 627 bin kişi 2012'de sıtma yüzünden öldü ve bu ölümlerin yüzde 90'ı Sahraaltı Afrika ülkelerinden 
Dünya genelinde 2000 2012 yıllarında sıtmadan ölenlerin sayısı tahmini yüzde 45 düştü 2012'de sıtmadan 
ölenlerin yüzde 77'si çocuk



KARASİNEKLER



VEKTÖR MÜCADELESİ

KARASİNEKLER

 Organik maddeler yaşamın temelidir.

 Yumurta-Larva-Pupa-Ergin

 Musca Domestica en yoğun tür.

 Karasinek yemleri mücadelede 

tercih edilmelidir. 



KARASİNEKLER

 Familia :  Diptera

 0.5 – 1 cm  boyunda 

 Siyah – gri  renktedirler. 

 Ortalama ömürleri  3 – 4  haftadır.



KARASİNEKLER

 6000 ommatid ’den oluşan göze 
sahiptirler.

• Ağız tipi Yalayıcı - Emici

Her ommatide 8 duyu hücresi bağlıdır. 
Gözdeki toplam duyu hücresi sayısı ise 

48.000 kadardır. 
Bu sayede sineğin gözü saniyede 100 

görüntü alabilir.



ÖNEMLİ TÜRLERİ

Musca Domestica

(Karasinek)

70’e yakın türleri mevcuttur.
Bunlar arasında en önemli olanı Musca Domestica’  dır. 

Bu türün 10’a yakın alt türü vardır.



YAŞAM DÖNGÜSÜ



YUMURTA

Yumurtalarını organik atıklar üzerine bırakırlar. 

Yumurtalar  inci beyazı rengi , silindirik ve 1 mm boyundadır.

Dişi Musca Domestica her yumurtlamada 
ortalama 120 adet yumurta  bırakır.

Yumurta gelişiminde  nem oranı %90  olmalıdır. 

Yumurtadan larvaya geçiş 12 – 24 saat  tamamlanır.



LARVA

Renk beyaz ile açık kahve arasında değişir.

Larvanın hareket alanı  üstteki   10 – 15  cm ’lik tabakadır.

Larvalar ışıktan uzak durarak  21 – 32 ° C  optimal 
sıcaklıkta tutunurlar.

6 – 7 gün  içerisinde Larva dönemini tamamlarlar.

Larva evresi  3 evreden  ibarettir  ve  2 gömlek 
değişimi meydana gelir. 

Pupa dönemine girmek için organik atıkların 
üst kısmına çıkarlar.



PUPA

Karasinekler larva dönemlerinden pupaya geçmek için kuru ve serin yerlere ihtiyaç duyarlar. 

Pupa evresini genellikle toprak, gübre, organik atık yığınlarında gömülü olarak tamamlarlar. Larvaya göre 
daha serin yerleri tercih ederler.

Pupa koyu kahve renkte , zeytin çekirdeğine benzer bir yapıdadır.

Bu evreyi sıcaklığa bağlı olarak   2 – 5 gün  arasında tamamlar.



MUSCA DOMESTİCA

√ 6 – 8  mm boyunda

√ 13 – 15  mm kanat açıklığına sahip

√ Ömürleri 2 – 3  hafta

√ 4.günde yumurtlamaya başlar.

√ Ömrü boyunca  5 – 6  defa  yumurtlar.

√ Bir seferde yaklaşık   100 – 150 adet yumurta 
bırakırlar.



VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ

 Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler.
Vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için kondukları 
yiyeceklere mikrobu bulaştırırlar. 

 Karasineklerin vücutlarının her tarafı çok miktarda kıllarla kaplıdır. 

 Her  5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar.

 Sinek lekesi (Kursak suyu)



VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ

 Viral , bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı alanlar arasında 
taşıyabilmektedir.   

 İnsan ve hayvanlara yaklaşık 60 kadar hastalık etkeni bulaştırabilir.

Bulaştırdığı Hastalıklar
Tifo 

Kolera 

Dizanteri 

Paratifo

Menenjit

Difteri 

Amipli Dizanteri



VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ

- Çiçek

- Mastitis

- Yavru atma

- Şap

- Konjuktivitis

- Tuberkuloz v.b.

- Newcastle

- Enterit

- Tifo

- Koksidiyoz

- İçparazit v.b.



VEKTÖR MÜCADELESİ

Chironomidae(Midges)



VEKTÖR MÜCADELESİ

Chironomidae(Midges)



VEKTÖR MÜCADELESİ

FARELER

 Koloni halinde

yaşarlar.

 Memeli canlılardır.

 - Mus musculus

 - Rattus rattus

 - Rattus norvegius

 Tifüs, grip, bağırsak parazitleri,

verem, vebadır. 



Mus musculus (Ev faresi)

Rattus rattus (Ev sıçanı, Gemi faresi, Çatı faresi)

Rattus norvegicus (Norveç sıçanı,Göçebe sıçan)

VEKTÖR MÜCADELESİ
FARELER



MUS MUSCULUS (EV FARESİ)

Morfolojik Özellikleri

 Renk açık kahverengiden siyaha kadar değişim gösterir.

 Baş ve gövde uzunluğu ortalama 6- 9 cm’dir.

 Kuyrukları 9-11 cm uzunluğundadır.

 Ağırlık 12-30 gr civarındadır.

Fizyolojik Özellikleri
Yılda 5-10 defa yavru verirler.
Bir seferde 6-13 yavru meydana gelir.
Gebelik süresi 18-21 gün’dür.
30-40 günlük iken eşeysel olgunluğa ulaşıp çiftleşebilirler.



RATTUS RATTUS (EV SIÇANI)

Morfolojik Özellikleri

 Sırt rengi koyu kahverengiden siyaha

Karın rengi kirli beyazdan koyu griye  değişir.

 Baş ve gövde uzunluğu ortalama  17-23 cm’dir.

 Kuyrukları 20-25 cm uzunluğundadır.

 Ağırlık ortalama 300 gr’dır.

Fizyolojik  Özellikleri

Yılda 3-6 defa yavru verirler.

Bir seferde 6-13 yavru meydana gelir.

Gebelik süresi 21 - 26 gün’dür.

2-3 aylık iken eşeysel olgunluğa ulaşıp çiftleşebilirler.



RATTUS NORVEGİCUS (GÖÇEBE SIÇAN)

 Morfolojik Özellikleri

 Sırt rengi açıktan koyu kahverengine değişim 
gösterirken karın rengi beyazımsı gridir.

 Baş ve gövde uzunluğu ortalama 20-26 cm’dir.

 Kuyrukları 22 cm uzunluğundadır.

 Ağırlık 500 gr civarındadır.

Fizyolojik Özellikleri

Yılda 7 kez yavru verirler.

Bir seferde 1-11 yavru meydana gelir.

Gebelik süresi 18-21 gün’dür.

Eşeysel kızgınlık 6 saat sürer.Dişi bu sürede 200-500 kez 

çiftleşebilir.



KEMİRGENLERİN ZARARLARI

 Tonlarca gıdayı yiyerek veya pislikleriyle kirleterek 
ciddi ekonomik kayba neden olurlar. 

 Elektrik , telefon, bilgisayar kablolarını tahrip eder 
kullanılamaz hale getirirler.

 Hayvanlarda verim kaybına sebep olurlar.

 Patojen mikroorganizmaların yayılmasına sebep 
olurlar.

 Çok sayıda hastalığa neden olurlar.

Nitekim FAO kayıtları en yaygın rodentler olan fare ve sıçanların depolanmış ürünlerde 
yaklaşık % 5, tarlada mevcut üründe ise yaklaşık % 10 oranında bir ürün kaybına neden 
olduğunu vurgulamaktadır. 



SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

 VEBA

 TİFÜS

 DİZANTERİ

 KUDUZ

 TULAREMİ

 TÜBERKÜLOZ

v.b. bir çok hastalığa vektörlük ederler.

NOT : İnsanlara veba 
hastalığı sıçan piresi 
tarafından  kemiricilerle 
taşınmaktadır.



VEKTÖR MÜCADELESİ

PİRELER

 Birçok pire türü vardır, ama çoğu pire türü 2-3 mm 
uzunluğunda ve kırmızı veya kahverengidir.

 Yetişkin pireler, kanla beslenmek için memelilerin veya 
kuşların derilerinden girer. Ancak, pire larvaları halılardaki 
ve yataklardaki organik maddelerle beslenir ve bu yüzden 
yüksek düzeyde hijyen yaşam döngülerini azaltır.

 Pire kozaları iki yıl veya daha fazla süre uyku/uyuşuk halde 
kalabilirler ve ayak adımlarının titreşimleriyle uyanırlar. 
Pire istilasının boş bir evde uyku halinde kalması ve 
insanlar eve taşındığında uyanması/harekete geçmesi çok 
yaygın bir durumdur.



VEKTÖR MÜCADELESİ
HAMAMBÖCEKLERİ

 Her türlü maddeyi sindirebilir.

 Yumurta-Nimf-Ergin

 -Blatella Germanica

 -Blatta Orientalis

 -Periplaneta Americana

 Gel kullanımı önemli.

 Salmonella, dizanteri, mide ve 

barsak iltihapları ve tifo



HAMAMBÖCEKLERİ

 Ordo (Takım): Blattoptera (Hamam böcekleri) 

 Vücutları kahverengi tonlarında, yassı ve ovaldir.

 Antenler çoğunlukla vücuttan daha uzundur. 

 Bazı türlerde, üreme işlevlerine yardımcı olan veya 
korunma amaçlı olarak kötü koku çıkartan koku 
bezleri bulunur.



 Genellikle dişiler kanatsızdır. 

 Sağ ön kanat, sol ön kanadın kısmen altına 
girmiştir.

 Üstteki kanat çiftinin, kitin içeriğince zengin bir 
hale gelerek sert bir yapı kazanmış olması, böceği 
dış ortamdaki çoğu olumsuz koşuldan korur.

HAMAMBÖCEKLERİ



 Bacaklar koşucu-yürüyücü tip.  

 Bacaklarda değişik şekillerde  dikenler 

bulunabilir. 

 Bazı türler, tırnakları arasında bulunan ve "arolium" adı verilen yastık yapıları sayesinde düz 

yerlere rahatlıkla tırmanabilirler.

 Kirli yerlerde dolaştıkları için, vücut parçaları sık sık temizlenir.

HAMAMBÖCEKLERİ

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/animalia/omurgasiz/2bilateria/1protostomia/tipler.htm


 Isırıcı-çiğneyici tipteki ağızlarının etrafı, tatma ve 

koklama almaçlarıyla donatılmıştır.

 Bağırsaklarındaki protozoa ve bakteriler yüzünden 

hemcinsleri de dahil olmak üzere bir çok şeyi 

sindirebilirler.

HAMAMBÖCEKLERİ

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/animalia/omurgasiz/2bilateria/1protostomia/tipler.htm


YAŞAM ORTAMLARI

 Genellikle geceleri aktif olan bu böcekler ışığa karşı hassastırlar.

 Antenleri çok küçük miktarlardaki nem ve yiyeceği tespit edebilir.

 Nemli, sıcak ve pis yerleri severler kanalizasyon, kazan dairesi, depo, bodrum, toprak altı 

galerileri ambalaj içleri gibi yerleri istila ederler. Genelde endüstriyel işletmelerde çok 

görülürler.



YAŞAM ORTAMLARI

 Yuva yapmazlar ancak feromonların etkisi 
nedeniyle gruplar halinde yaşarlar. 

 Sosyal örgütlü gruplar kurmazlar.

 Genellikle geceleri aktif olan bu böcekler 
ışığa karşı hassastırlar.

 Antenleri çok küçük miktarlardaki nem ve 
yiyeceği tespit edebilir.

 Nemli, sıcak ve pis yerleri severler kanalizasyon, kazan 

dairesi, depo, bodrum, toprak altı galerileri ambalaj içleri 

gibi yerleri istila ederler. Genelde endüstriyel işletmelerde 

çok görülürler.



YAŞAM DÖNGÜSÜ



KABUK DEĞİŞİMİ



ÖNEMLİ TÜRLERİ

 Hamamböcekleri, 2.000 metreden daha yüksek yerler ve kutup bölgeleri dışında, 

dünyanın her yanında bulunurlar. 

 28 farklı familyada yaklaşık 3.500 tür mevcuttur.

 Çevre Sağlığı açısından önem arzeden tür sayısı 3’dür.



ÖNEMLİ TÜRLERİ

Blattella germanica

Periplaneta americana

Blatta orientalis



BLATELLA GERMANICA

 0.5-1 cm boyunda , kahverengi , en hızlı üreyen tür.

 Yumurtaları dişileri tarafından ,  çıkma zamanı gelinceye kadar 

abdomende taşınır.

 Bıraktığı bir pakette 40-48 civarında yumurta vardır.

Bir çift Alman Hamamböceği bir yılda 35.000 yavru üretebilir.  

Kuru ve sıcak yerleri sevdiği için halk arasında  KALORİFER 

BÖCEĞİ diye adlandırılır.

Ömrü bir yıldır.



PERIPLANETA AMERICANA
En büyük hamamböceği türü

Erginler ortalama 2-3 cm boyunda 

Kanatlı 

Kırmızımsı kahverengi renginde 

İçinde 24-28 yumurta bulunan paket yaparak her mevsim ürerler. 

Genelde toplu koloniler halinde yaşarlar, 15 ay kadar ömrü vardır. 

Bütün insanların yediği ve yemediği her şeyi yerler, kağıda kadar.



BLATTA ORIENTALIS

 1 – 1,5 cm uzunluğunda parlak siyah renklidir. 

Erkeklerde iki adet kahverengi kanat vardır.

Dişiler de ise kanat bulunmaz. 

Dişiler oval erkekler ise daha ince yapıdadır.

Ayak yapıları diğerlerinden farklı olduğundan parlak yüzeylerde 

tırmanamazlar. 

Ömrü 6 aydır.

Her türlü gıda ve organik maddeyi yerler.

Halk arasında KARAFATMA olarak da anılırlar.



BLATTA ORIENTALIS

Ayak yapıları diğerlerinden farklı olduğundan parlak yüzeylerde 

tırmanamazlar. 

Ömrü 6 aydır.

Her türlü gıda ve organik maddeyi yerler.

Halk arasında KARAFATMA olarak da anılırlar.



Önemli üç türün genel biyolojik verileri…

B. germanica L B. orientalis L. P. americana L.

Kapsül sayısı 6 8 21

Kapsüldeki yumurta 

sayısı

49 16 28

Yumurta açılım süresi 21 gün 60 gün 40 gün

Deri değişim sayısı 6-7 7-10 7-13

Nimf süresi 49 gün 150-300 gün 5-15 ay

Ergin süresi 3-6 ay 1-6 ay 1 yıl

Yıllık nesil sayısı 4 1-2 1



MÜCADELE

Neden hamamböceği ile mücadele edilmelidir?

Rahatsızlık verirler: Çok hızlı hareket eden ve çok fazla 

sayıda bulunan hamamböcekleri popülasyonu ortama 

ve insanlara rahatsızlık verir.

Gıdaları ve ortamı kirletirler: Gıdalar ve kaplar 

hamamböceklerinin kokusu, dışkısı ve ölü 

hamamböcekleriyle dolar.

Alerji yaparlar: Hamamböcekleri ve dışkıları özellikle 

hassas yapılı insanlarda ve astımı olanlarda alerjik 

hastalıklara neden olurlar.

Hastalık yayarlar: Hamamböcekleri, dizanteri, 
gastroenteritis, tüberküloz, tifo, poliomyelitis gibi 

hastalıkları yayarlar.



VEKTÖR MÜCADELESİ

KENELER

 Keneler zorunlu kan emici ektoparazitlerdir. Keneler larva, nimf ve ergin dönemlerde herhangi bir 
konaktan mutlaka kan emmek zorundadır.

 Vücut tek parça halindedir.caput, thorax ve abdomen tamamen birleşmiş. Ixodidae kenelerinde kitin 
kutikula ile örtülü ve serttir. Argasidae kenelerinde yumuşaktır.

 Dişi keneler yumurtalarını taş, toprak ve merada yaprakların altına, toplu ve birbirine yapışık şekilde 

bırakırlar.( 200-15000)





VİRAL ENFEKSİYONLAR

Hastalık Konak Görüldüğü Yer Etken Vektör

Rusya 

Bahar-Yaz Humması

İnsan, Koyun, Kuşlar, Küçük 

Memeliler, 

Kuzey Orman Kuşağı, 

Afrika 
Virus 

Ixodes spp., 

Hyalomma spp.,

Dermacentor spp.,

Rhipicephalus spp

Kırım Hemorajik Humması İnsan, Sığır, Koyun, Keçi Kemiriciler, Rusya step bölgeleri Virus 

Hyalomma spp.,

Ixodes spp.,

Boophilus spp.,

Rhipicephalus sp.,

Omsk Hemorajik Humması
İnsan

Kemiriciler, 
Sibirya Virus 

Dermacentor spp.,

Ixodes spp.,

Kolarado Kene Humması İnsan, Sincap, Kemiriciler, Kuzey Amerika Kıtası Virus Dermacentor andersoni

Orta Avrupa Kene Humması Kemirciler, Koyun, Keçi, İnsan Orta Avrupa Ülkeleri Virus Ixodes spp.

Looping İll
Koyun, Keçi, 

İnsan (nadiren) 

Balkan ve Ortadoğu 

Ülkeleri 
Virus Ixodes spp

BORRELIA, PASTORELLA, HAEMOBARTONELLA, RICKETSIA, EHRLICHIA ENFEKSİYONLARI

Dalgalı Humma
Kemiriciler, 

İnsan 
Çeşitli Ülkeler Borrelia recurrensis Kene ısırığı,

Dalgalı Humma Kemiriciler, İnsan Orta Doğu Borrelia crocidurae Ornithodorus erractus 

İran Dalgalı Humması İnsan Asya stepler, Akdeniz Borrelia persicus Ornithodoros tholozoni

Lyme Disease
Köpek 

İnsan, 
Kuzey Amerika Avrupa Borrelia burgdorferi

Ixodes pasificus, 

I.scapularis,

I. ricinus 

Veba 

İnsan, Tavşan,

Kedi, Köpek, 

Kemiriciler, 

Çeşitli Ülkeler Pasteurella pestis Keneler (?) 

Tularemi
Kemiriciler, kedi, 

koyun 
Çeşitli Ülkeler Franciella tularensis Keneler

Kedi Tırmık Hastalığı Kedi, İnsan Çeşitli Ülkeler Haemobartonella hensale Keneler

Avustralya kene Tifusu İnsan, kemiriciler Avustralya Rickettsia australis Ixodes spp. 

Akdeniz Lekeli Humması İnsan, köpek 
Asya, Avrupa, 

K. Afrika 
Rickettsia conorii Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 

Q Humması
Sığır, Koyun, Keçi, 

İnsan, Kedi 
Çeşitli Ülkeler Coxiella brunetti

Ixodid keneler, 

Argas persicus 

Ornithodurus lahorensis



KIRIM KONGO KANAMALI 
ATEŞİ
1969 yılında kongo virüs ve kırım hemorajik ateş virüslerinin aynı virüs  olduğu 
gösterilmiştir hastalığa da kırım-kongo kanamalı ateşi adı verilmiştir 

(crimean-congo hemorrhagicfever)



KKKA’yı Hyalomma soyu keneler bulaştırır.
Genel olarak Nisan ve Ekim aylarında aktiftirler.
Hastalığın başlıca vektörlerinin Hyalomma marginatum marginatum, H.m.rufipes ve H.anatolicum
anatolicum olduğu kabul edilmektedir. Ancak, Hyalomma türlerinin olmadığı bazı ülkelerde etkenin Ixodes
ricinus, Dermacentor spp., Rhipicephalus spp. ve Boophilus annulatus gibi kenelerden izole edilmiş olması,
diğer kenelerin de vektörlük potansiyelinin düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.



HASTALIĞIN BOYUTU

Yıl Olgu sayısı Ölüm sayısı

2002 17 -

2003 133 6

2004 249 13

2005 230 11

2006 107 6

Toplam 736 36



Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Aylar
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Kene aktivitesi sıcaklık 13 derecenin altına düşerse azalır. 



Fark edilen ilk olgu Mayıs 2002’de Tokat’ta Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve kanama şikayetleri ile 2003 yılında hastalığın KKKA 
olduğu anlaşıldı

Daha önceki yıllarda da (1998’e kadar) hastalığın var olduğu tahmin ediliyor



TEŞEKKÜRLERİMİZLE…


