
                    SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

                       Sık Sorulan Sorular 
1-Tüm gün, tüm ilçemize hizmet veriyor musunuz?  
 
-Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hafta içi sabah 08:00 ile 16:30 arasında  
ve cenaze nöbetleri 16:30-08:00  hafta sonları 24 saat  vatandaşlarımıza hizmet 
vermektedir.411 07 40 veya 444 4 360 numaraları arandığında nöbetçi doktorlarımıza 
ulaşılabilmektedir. 
 
 
2 - Vefat işlemi evde gerçekleşmiş ise Ölüm Belgesi nasıl alınır ? 

-Vefat olayı evde meydana gelmiş ise, Ölüm Belgesi mesai saatleri içinde, İlçe Belediyesinin 
Sağlık İşleri Müdürlüklerinde görevli Tabip mesai saatleri dışında, hafta sonları veya resmi 
tatil günlerinde ise İlçe Sağlık Müdürlüklerinin belirlemiş olduğu Nöbet Listesine göre 
Nöbetçi Hekim aranarak ulaşılan Nöbetçi Tabip tarafından düzenlenir.  

3 - Vefat işlemi hastanede gerçekleşmiş ise Ölüm Belgesi nasıl alınır ? 

-Vefat olayı hastanede meydana gelmiş ise  Ölüm Belgesi Hastane tarafından düzenlenecektir. 
Hastane evrak bölümüne başvurarak düzenlenen Ölüm Belgesini temin edebilir.  

4 - Vefat işlemi Adli Vaka olarak gerçeklemiş ise Ölüm Belgesi nasıl alınır ? 

-Adli Vaka en yakım Bölge karakoluna ihbar edilir.Adli vakalarda  meydana gelen ölümlerde, 
savcılık tarafından düzenlenen Ölüm Belgesi alınır. Bu belge ile Mezarlıklar Müdürlüğüne 
başvurulur. 

5 - Yurt dışından gelen cenazeler için Ölüm Belgesi nasıl alınır ? 

-Yurt dışından gelen cenazeler için havalimanı doktorunun düzenleyeceği Ölüm Belgesi alınır 
Bu belge ile Mezarlıklar Müdürlüğüne başvurulur. 

6-Gece gerçekleşen ölümlerde ne yapılabilir? 

-Akşam saat 22:00’a kadar tüm normal ölümlere ölüm belgesi düzenlenmektedir.Bu saatten 
sonraki ölümlere mesai saati başlamasından sonra rapor verilmektedir. 

7-Cenazedeki bozulma şişme hemen başlar mı? 

-Cenazedeki bozulma 16 saat sonra başlar. 

8-Cenazede ölüme sebebiyet veren hastalığa tanı koymak için ölümün üzerinden en az 
ne kadar zaman geçmesi gereklidir? 

-Altı saatten önce ölü muayenesi yapılması, muayene açısından uygun değildir. 

 

 



9- Evde sağlık hizmetleri nedir? 

-Evde sağlık  Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir 
hastalığın takibinde ,yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev 
ortamında ve bu konuda eğitimli personel  ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade 
tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tıbbi bakım ve tedavisinin uygulanması ve 
eğitiminin sağlanmasıdır. 

10- Evde sağlık hizmetine başvuru : 

-Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri veya yakınları 
aracılığı ile Belediyemizde Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birime bizzat 
giderek veya telefon ile başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli belgeler hastanın nüfus 
cüzdanı ve mevcut raporlarıdır. Başvuru formu Evde Sağlık Hizmeti birimi tarafından 
doldurularak kayıt altına alınır.  

            Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurmak için 411 07 40 veya 
444 4 360 numarası mesai saatleri içersinde aranabilir. 

 
11– Evde sağlık hizmetleri ne türlü işlemleri kapsar? 

-Enjeksiyon, pansuman, serum takma, kan alma 

12– Reçetesiz enjeksiyon yapılabilir mi? 

-Reçetesiz enjeksiyon yapmak yasaktır.  

13– Evde Sağlık Hizmetinde talep edilen bazı işlemler neden yapılmaz? 

-Evde yapıldığı takdirde komplikasyonlara yol açma ihtimali olan tüm işlemler evde 
yapılmaz.Çünkü gelişen komplikasyonlara evde müdahale imkanı çok zordur. 

 
14-Belediyemizdeki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir? 
-Belediye çalışanlarımız memur, memur yakını, sözleşmeli memur, işçi ve taşeron 
elemanlarının yanı sıra ilçe sınırlarımız içerisindeki tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri 
verilmektedir. 
 
 
15-Sağlık İşleri Müdürlüğünün hizmet alanları nelerdir?  

-Poliklinik muayene hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, hasta nakil 
hizmetleri, diş ünitesi hizmetleri, son kullanma tarihi geçmiş yada geçmemiş atıl durumda 
bulunan ilaçların toplanarak imha edilme hizmeti, diyetisyen hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve ilaçlama hizmetleri verilmektedir. 

 
16- Yatalak hastam vefat etti evde mama ve çok sayıda ilacım var size verebilir miyim? 
 
-Evet. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü 411 07 40 veya 444 4 360 numaralarını arayarak bir  
kayıt oluşturulur. Ekiplerimiz tarafından evinizden ilaçlarınız alınır. 



 
17-Belediyede Diş Hekimliği Bölümünde hangi işlemler uygulanabiliyor ? 

-Gelen hastamızın muayenesi yapıldıktan sonra yapılacak tüm işlemler hastamıza anlatılıyor. 
Daha sonra kliniğimizde yapılabilecek diş çekimi , diş dolgusu , kanal tedavisi , diş taşı 
temizliği , diş eti tedavisi yapılabiliyor. Uzman hekimlerin yapması gereken durumlarda 
hastamızı gerekli merkezlere yönlendiriyoruz. 

18-Diş ağrısında ne yapmalıyız? 

-Hemen bir diş hekimine gidilmelidir. 

190-Diş eti kanamasına ne sebep olur?  

-Diş eti kanaması çok yaygın bir şikayet olmasına rağmen hastalar tarafından çokta 
önemsenmeyen bir durumdur. Aslında diş kayıplarına ve birçok hastalığa sebep olan bir 
durumdur. Ağız temizliğine dikkat etmemek , vitamin eksikliği  ve ya sigara tiryakiliği gibi 
birçok nedenden ötürü meydana gelebilmektedir. 

20-Diş fırçamız ve diş macunumuz nasıl olmalıdır? 

-Hastanın durumuna göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Hastanın muayenesi yapıldıktan 
sonra diş ve diş etinin durumuna göre karar verilip hastaya bildirilir. Bundan önemlisi rutin 
olarak her gün dişlerimizi günde iki defa(sabah akşam) en az iki dakika fırçalanmalıdır. 

21-Dişler ne zaman fırçalanmaya başlanmalıdır? 

-Dişler sürdükten hemen sonra fırçalanmaya başlanmalıdır. Bebeklerde parmak fırçaları tercih 
edilmeli sonrada çocuk fırçalarına geçilmelidir. 

22-Diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmelidir? 

-Diş çekiminden yarım saat sonra ağızdaki tampon atılmalıdır. Çekimden sonraki iki saat 
içerisinde bir şeyler yenmemeli ve  içilmemelidir. İki saat sonunda da ılık ve tanesiz yemekler 
tercih edilmelidir. Yara bölgesinin zedelenmesinden kaçınılmalıdır. 

23-Küçükçekmece Belediyesinin projelerinden biri olan “Hayata Sağlıkla Gülümse 
Projesi”nden kimler yararlanabiliyor? 

-Bu projede Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarımızda projemizin 
hekimleri tarafından muayene edilmiş öğrencilerimiz yaralanabiliyor. 

24-“Hayata Sağlıkla Gülümse Projesi”nde  muayene edilen öğrenciler tedavide 
ediliyorlar mı? Tedavi edilen öğrencilerden ücret talep ediliyor mu? 

-Okullarda muayene edilen öğrencilerin tedavileri de yine projede görevli hekimlerimiz 
tarafından gerçekleştiriliyor. Tedavi edilen öğrencilerin tüm masrafları Belediyemiz 
tarafından karşılanıyor. Öğrencilerden kesinlikle ücret talep edilmiyor. 

 



25-Belediyemizin Obezite ile Mücadelede nasıl bir hizmeti vardır? 

- Belediyemizin Diyetisyeni tarafından vücut analiziniz alınır ve bunun doğrultusunda kişinin 
gereksinimlerine uygun sağlıklı beslenme programı verilir. Düzenli olarak kontrole gelenlerin 
takibi yapılmaktadır. 

26- Obezite ile mücadele hizmetiniz ücretsiz mi?  

 -Evet, ücretsiz 

27-Diyetisyen Hizmetinizden faydalanmak için randevu almak gerekir mi ? 

Evet randevu ile hizmet vermekteyiz. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün 411 07 40 
numaralı telefonu arayarak  Diyetisyen Hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 

28-Diyetisyen hizmetiniz hangi günler ve hangi saatler arası verilmektedir? 

-Hafta içi her gün  08:00-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

29-Diyetisyene başvurmadan önce hangi tetkikleri yaptırmak gerekir? 

-AKŞ, Total Kolesterol, TSH,T3,T4,AST,ALT,Üre, Kreatin, Ürik asit,Trigliserit 
HDL,LDL,İnsülin,Total kortizol gibi tetkikleri yaptırmak gerekir. 

30-Diyetisyene başvurmadan önce Belediyenizde muayene olabileceğimiz hekim hizmeti 
varmıdır? 

 -Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde 3 pratisyen hekimimiz poliklinik hizmeti vermektedir. 

31-Diyetisyen hizmetiniz nerede verilmektedir? 

-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Beşyol ek hizmet binasında hizmet vermekteyiz. 

32-Belediyenin Diyetisyen hizmetinden kimler faydalanabilir? 

-İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden tüm halkımız faydalanabilir. 

33-Hasta Nakil araçlarınız dolu olduğunda ne yapabilirim.? 

-İstediğiniz gün için nakil aracı dolu olduğundan size yardımcı olamıyoruz. İsterseniz 
Büyükşehir Belediyesini arayıp bu konuda yardım talep edebilirsiniz. Telefon numarası 153 

 

34-Hastamı şehir dışına götürmek istiyorum, mümkün mü ? 

-Hasta Nakil Aracını şehir dışına gönderemiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan 
112 Acil Yardım Birimi tarafından Ruhsatlandırılarak hizmet verdiğimiz için bu Müdürlüğün 
talimatları çerçevesinde görev yapmaktayız, Hasta Nakil Ambulanslarımızın 112 talimatlarına 
göre il dışına çıkışı yasaklanmıştır. Cezası da şehir dışında nakil aracımız görüldüğünde 



ruhsat iptali yoluna gidilmesidir. Bu konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin hizmeti 
bulunmaktadır. Telefon numarası 0 212 455 32 00’ dır. 

35- Hastamın beli kırık veya kalça kemiği kırık yardımcı olabilir misiniz.? 

-Hastanın bel kırığı, kalça kemiği kırığı veya ameliyatı olduğunda yardımcı olamıyoruz. 
Sebebi hasta nakil araçlarımızda kaşık sedye olmayışı, bu tarz hastalar hiçbir şekilde hareket 
ettirilmeden kaşık sedye ile taşınmaları gerekiyor. Farklı şekilde naklini sağlamaya çalışırsak 
hastaya zarar verebileceğimizden dolayı hasta yakınını bilgilendirip yardımcı 
olamayacağımızı 112’den yardım talep etmelerini rica ediyoruz. Bizim hasta nakil 
araçlarımızda 112 tarafından kaşık sedye bulundurulması yasaklanmıştır. 

36-Hastam 100 kg üzeri yardımcı olabiliyor musunuz? 

-100 kg ve üzerindeki hastaların naklini araçlarımız ile sağlayamıyoruz. Bu tarz hastalar için 
sedyelerimiz uygun değil. Arayan hasta yakınlarını 112’ nin obesite servisine 
yönlendiriyoruz. Naklin onlar tarafından sağlanması hastanın güvenliği açısından daha 
uygundur. 

37-Hastamı  acile götürmem gerekiyor yardımcı olabilir misiniz? 

-Hasta Nakil Araçlarımız ve personelimizin hastanelerin acil bölümüne girmesine hastane 
yönetimleri tarafından izin verilmiyor. Sebebi ise bizim araçlarımızın hasta nakil aracı olduğu, 
ambulans olmadığıdır. Eğer hasta yakını çok ısrar edip acil bölümüne giderse personelimiz 
hakkında hastane güvenliği tarafından tutanak tutuluyor. 

38- Mesai saatleriniz hangi saatler arasındadır? Hafta sonu hizmet verebiliyor 
musunuz.? 

-Mesai saatlerimiz Hafta içi 08:00-16:30 arasındadır. Hafta sonu hizmet veremiyoruz. 

39-Hasta Nakil Aracından  yararlanabilmem için ne yapmam gerekiyor. 

-Randevu tarihinizden bir gün önce sabah saat 08:30 ‘da aramanız yeterlidir.. Randevu 
saatlerimiz dolmadı ise ertesi gün için randevunuzu oluşturabilirsiniz. 

40-Hasta Nakil Aracınızın ücreti nedir? 

-Hasta Nakil Aracımızın verdiği hizmet Belediyemizin ücretsiz hizmetidir. Ücret talep 
etmiyoruz. 

 

41- Acil Müdahale gerektiren veya kanamalı, veya makinaya bağımlı hastam var. 
Ambulans gönderebilir misiniz? 

-Aracımız Acil müdahale aracı değildir, bu tür hastalara 112 cevap vermektedir. 

 



 

42-Tüm gün, tüm ilçemize hizmet veriyor musunuz?  
 
-Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Birimi hafta içi sabah 08:30 ile 17:00 arasında  ve 
17:00-20:00 saatleri arasında,hafta sonu 12:00-20:00 saatleri arasında  vatandaşlarımıza 
hizmet vermektedir.411 07 40 veya 444 4 360 numaraları arandığında yaralı ve tedaviye 
muhtaç sahipsiz hayvanlar alınmakta ve sonrasında tedavileri yapılmaktadır. 
 
43-Kısırlaştırma için aşı mı yapıyorsunuz?  
 
-Aşı veya ilaçlar ile kalıcı şekilde bir kısırlık sağlanamamaktadır. Kısırlaştırma işlemi; genel 
anestezi altında özellikle yumurtalık ve testislerin ameliyat ile alınması şeklinde 
yapılmaktadır. 
 
44-Hayvanların kulaklarına neden küpe takılıyor?  
 
-Küçükçekmece Belediyesi tarafından kısırlaştırılmış köpeklere, küpe işaretleyici olarak 
takılmaktadır. Bu işaret dış bakıda hayvanın kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını, 
mikroçip takılıp kayıt altına alındığını ifade etmektedir. 

  
45- Sokakta baktığım köpeğimi yada kedimi  kısırlaştırmak için merkezinize 
başvurabilir miyim ? 
 
-Evet. Köpeğiniz yada kediniz bakıldığı adresten ekiplerimizce alınarak merkezimize getirilir 
ve herhangi bir sağlık sorunu yoksa kısırlaştırılma ameliyatı ücretsiz olarak yapılır. 
 
46-Sahipli hayvanımı merkezinizde kısırlaştırabilir miyim ? 
 
-Hayır. Merkezimiz sadece sahipsiz kedi ve köpeklere hizmet vermektedir. Özel Veteriner 
Kliniklerinde yada İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi hayvan hastanesinde 
kısırlaştırabilirsiniz. 
 
47-Sahipli hayvanımın aşı ve tedavilerini merkezinizde yaptırabilir miyim ? 
 
-Merkezimizde sadece sahipsiz kedi ve köpeklerin tedavileri ve aşıları yapılmaktadır. Ancak 
yılda bir kez Mayıs ve Haziran ayı boyunca düzenlediğimiz aşı kampanyamız dahilinde 
sahipli hayvanların da Kuduz aşıları yapılmaktadır Onun dışında Özel Veteriner Kliniklerinde 
yada İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi hayvan hastanesinde aşılarını yaptırabilirsiniz. 
 
48- Geçici Hayvan Bakımevinden köpek sahiplenmek istiyorum. Köpek sahiplendiriyor 
musunuz? Ne yapmam gerek? Ücretli mi? 
  
-Mesai saatleri içerisinde Kayabaşında bulunan merkezimize gelerek dolduracağınız form 
sonrası uygun görüldüğü takdirde herhangi bir ücret ödemeden kimlik fotokopiniz ve 
ikametgah adresinizi belirten evrakla köpek sahiplenebilirsiniz. 
 
 
 



49- Sokağımızda küpeli hayvan başka hayvanlarla çiftleşiyor, kısır hayvan çiftleşir mi?  
 
-Kısırlaştırılmış hayvan genellikle çiftleşmez. Ancak çok nadir olmak üzere böbrek üstü 
bezlerinden salgılanan cinsiyet hormonları etkisiyle çiftleştikleri görülebilmektedir.Fakat 
 hiçbir şekilde yavrusu olmayacaktır. 
 
50-Kedimi/ köpeğimi kısırlaştırmak için en uygun zaman ne zamandır? 
  
-Hayvanın cinsine, bakım ve beslenme koşullarına bağlı olarak değişebilmekle beraber ilk 
kızgınlığını (çiftleşme isteği) müteakiben, 6-7 aylıktan büyük kedi/köpeklerin kısırlaştırılması 
uygun görülmektedir.  
 
51-Kedime/ köpeğime aşı yaptırmak zorunda mıyım? Aşı yaptırmazsam bir zararı olur 
mu? 
 
-Birçok ölümcül hastalığa karşı,  kedi ve köpeklere zamanında aşı yapılarak bağışıklık 
kazanmaları sağlanmaktadır. Zamanında aşı yaptırılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan 
sağlık sorunları yaşanabilmektedir.  
 
52-Sokak köpeklerini uyutuyor musunuz? 
 
-Hayır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, gerekli tedavi ve kısırlaştırılma 
işlemleri sonrası küpe takılan ve sahiplendirilemeyen köpekler alındıkları ortama geri 
bırakılmaktadır.  
 
53-Bu köpekleri satıyor musunuz?  
 
-Hayır. Hiçbir Birimimizde köpek sahiplendirme karşılığı ücret alınmamaktadır.  
 
54-Yakaladığınız hayvanları neden bırakıyorsunuz?  
 
-Kedi ve köpeklerin uzun süre kafeslerde bakılması etolojik ve fizyolojik yapılarına uygun 
değildir. Bu sebeple 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununa göre hayvanlar alındıkları yere 
tekrar bırakılmak mecburiyetindedir. Ancak yaşlı, hasta ve sakat sahipsiz hayvanların Hayvan 
Bakımevinde uzun süre bakımı yapılabilmektedir.  
 
55-Traş ve mama satışı var mı? 
 
-Hayır. Traş ve mama satışı hizmetimiz bulunmamaktadır. 
 
56-Bizim sokakta çok köpek var, onları topluyor musunuz?  
 
-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, hayvan gönüllüleri ile koordineli olarak, 
sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, çip ve küpe takılıp kayıt 
altına alınması, tedavisi biten ve sahiplendirilemeyen hayvanların alındığı ortama bırakılma 
çalışmaları tarafımızca yürütülmektedir. 
 
 
 
 



57-Yaralı hayvan var gelip alır mısınız?  
 
-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, yaralı sokak hayvanları alınıp tedavi ve 
rehabilite edilmekte, tedavisi bitenler alındığı ortama geri bırakılmaktadır.  
 
 
58-Geçici Hayvan Bakımevlerinde pansiyon hizmetiniz var mı?  
 
-Hayır. Merkezimizde pansiyon hizmeti verilmemektedir.  
 
59-Kedi ve Köpeklerin aşılarına ne zaman başlamalıyız?  
 
-Kedi ve köpeklerinizi ilk aldığınız zaman bir Veteriner Hekim tarafından muayene edilmesi 
yerinde olacaktır. Veteriner hekiminiz hayvanınıza uygun aşı takvimi belirleyecektir. Konu ile 
ilgili detaylı bilgi almak için mesai saatleri dâhilinde Veteriner Hekimlerimizle 
görüşebilirsiniz (0212 411 07 40). 
 
60-Yaşadığım alanda çok fazla sayıda kedi bulunmaktadır. Kedilerin toplatılıp bu 
alandan uzaklaştırılması mümkün müdür? 
 
-Hayır, mümkün değildir. Kediler alınıp merkezimizde kısırlaştırılıp, aşılandıktan sonra tekrar 
aynı yerine bırakılır.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvanların yaşadığı 
alandan alınıp uzaklaştırılması yasal değildir. 
 
61.Mahallemize/ Sitemize kedi evi konulmasını istiyoruz ne yapmalıyız? 
 
-Dilekçe yolu ile Sağlık İşleri Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz. Yaşadığınız alan yada site 
kedi evi konulması için müsait ise, talebiniz değerlendirilerek en kısa zamanda kedi eviniz 
alana yerleştirilir. 
 
62.Sahibi olduğum hayvanımı artık bakamıyorum. Merkezinize terk edebilir miyim ? 
 
-İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımız, sahibi oldukları ve bakamadıkları 
hayvanlarını hayvan teslim formu doldurarak merkezimize bırakabilirler. 
 
63.Komşumun köpeğinin sesinden rahatsızım almanız mümkün müdür ? 
 
-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sahipli, özel mülkte bakılan aşıları 
tamamlanmış köpek ve kedilerin alınması söz konusu değildir. 
 
 
64.Sokakta baktığım hayvanlarım için mama ve su kabı istiyorum sizden almamız 
mümkün mü? Ayrıca isteyen herkese kedi ve köpek maması veriyor musunuz? 
 
-Sokaktaki hayvanların beslenebilmeleri için, parklarımıza su odağı ve ilçemizin çeşitli 
yerlerine besleme odakları yerleştirildi. Sokaklarda bakılan hayvanlar için gönüllülerimize su 
ve mama kabı dağıtımı, 2016 yılı projelerimiz içerisinde yer almaktadır.Kedi evlerimize ve 
bölgede bulunan besleme odaklarına mama dağıtımı yapılmaktadır. Bunun dışında isteyen 
herkese mama dağıtmamız mümkün değildir.  
 



65-İlaçlama yapılmıyor, çok sinek var. 

  -Çalışmalarımız 12 ay boyunca mevsimsel şartlara göre periyodik olarak yapılmaktadır. 
Sorunun giderilmesi için açık adreslerinizle bize müracaatınız sonucunda çevrenizde 
yapılacak üreme kaynağı tespiti ile üreme kaynağına fiziki müdahale yapılır veya ilaçlayarak 
sorun çözülür. 

66-İlaçlama yapılıyor fakat çok sinek var. 
  -Gece(ULV) çalışması bilimsel olarak %5 çözüm sağlar. Yapılması gereken çalışma gündüz 
üreme kaynağı tespiti ile yapılan larva (yumurta) çalışmasıdır. Açık adresiniz ve iletişim 
bilgileriniz ile müracaatınızda çevrenizdeki üreme alanları tespit edilerek larva ile mücadele 
çalışması yapılır ve kayıt altına alınır. 
 
67-İlaçlama aracı gelmiyor 
   Gece çalışmalarımız yağışlı ve 20 km’den hızlı esen rüzgârlı hava haricinde her mahallede 
haftada 1 gün yapılmaktadır. Araçlarımız GPS ( Araç Takip Sistemi) ile takip edilmektedir. 

68-Gece ilaçlama çalışması neden başlatılmadı? 
  - Gece çalışması (ulv çalışması) hava sıcaklığına bağlı olarak (23°/24°üstüne çıktığında 
)Mayıs ayı sonu başlayıp Eylül ayı itibariyle (23°/24° altına düştüğünde)sonlandırılmaktadır. 
İlaçlama çalışmalarımız 12 ay boyunca kontrollü bir şekilde devam etmektedir. 
 
69-İlaçlarınızın etkili olmadığını düşünüyorum 

  - İlaçlarımız Dünya Sağlık Örgütü (WHO)ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır.                                        

70-ULV nedir? 
   -Küçük damlacıklı püskürtme (ince püskürtme tekniği) cihazıdır.20-25 mikron çapında 
püskürtülen damlacıklar 45 dakika civarı rüzgâr hızına göre havada asılı kalarak uçuşan 
sinekleri düşürmektedir. 
 
71-Tuvalet ve banyolarımızda küçük sinek (tuvalet sineği) var. 
   -Sık temizlik yapılarak ve uzun süreli kullanılmayarak giderlerin bol temiz su akıtılarak 
oluşması önlenebilir. 

72-Bahçemizde/Parklarda çok küçük sinek var. 

    -Bitki öz suyu ile beslenen, vektör olmayan (bulaşıcı hastalık taşımayan)küçük sinekler 
meyve ağaçları ve dökülen meyvelerin çürümesi veya biçilen otların toplanmaması halinde 24 
saatte oluşan görüntü kirliliği veren bir sinek türüdür. Oluşmaması için sürekli temizlik 
yapılması ve biçilen otların poşetlenerek kısa sürede bölgeden uzaklaştırılması gereklidir. 
sorun minimum seviyeye inecektir. 

 

 



73-Çok yoğun karasinek var. 
  - Karasinekler organik atıklarda(insan veya hayvan dışkısında, et, kemik ve deri, gıda 
atıklarında) üreme yapar. Bahçenizde veya saksıda yetiştirilen çiçekler için kullanılan gübrede 
de üreme oluşmaktadır. Çevre temizliği yapılarak veya kullanılmak üzere alınan gübrenin 
üstü örtülerek sorun önlenir. 

74-Sokağımızda pire/haşere var. 

   -Gece ilaçlama çalışması aynı zamanda haşereler içinde etkilidir. Mayıs ve Eylül ayları 
arasında ( yağışlı ve rüzgârlı hava koşulları hariç)her mahallemizde haftada bir gün 
20:00/23:00 saatleri arasında ilaçlama çalışması yapılmaktadır. 

75-Evimizde/Bahçemizde haşere var. 

   Özel mülklerde ücretli / ücretsiz haşere çalışması yapılmaz. 

76-Komşu binamızda ilaçlama çalışması yapıldı fakat bizim bahçemizde oluşan haşere 
sorunu için talebimiz kabul edilmedi.                                                                                                                          

Özel mülklerde haşere çalışması yapılmaz  Ekiplerimiz sivrisinek ve karasinekle mücadele 
çalışması yapmaktadır.  Halk sağlığını ilgilendiren vektör ile (Tifo, kolera, sıtma gibi bulaşıcı 
hastalık taşıyan sivrisinek ve karasinek) mücadele asli görevimizdir.  Yetkili firmalarla 
anlaşarak  sorunu çözebilirsiniz. 
Not: Yetkisiz kişilerce yapılan ilaçlamada ucuz zirai ilaçlar kullanılarak size ve çevrenize 
zarar verilebilir. Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına dikkat ediniz. 

77-Binamızda/Bahçemizde büyük fareler var. İlaçlama istiyorum. 

   Binanızdaki/Bahçenizdeki rögar ve bağlantılarını fare çıkışına engel olacak şekilde veya 
beton ile kapatarak (1cm büyüklüğünde delikten büyük fare geçebilmektedir.) sorun 
çözülebilinir. Bu çalışma sonunda eğer sonuç alınmazsa ilaçlama firmasına müracaat ediniz. 
Özel mülklerde haşere/fare çalışması yapılmamaktadır. 

78-Sokağımızda fare var. 
   -Fare çalışması İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından yapılmaktadır. Mahalle 
bazında bölgesel çalışma için 153 ücretsiz telefon hattından bilgi/talep edinilebilir.  

79-Su depomuzu temizletmek ve dezenfekte ettirmek istiyorum. 

   -Su depoları İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından belirli bir ücret karşılığı 
temizlenmektedir. İBB’nin 153 kodlu hattından ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz. 

80-Okulumuzda/İbadethanemizde haşere sorunu var. Bu konuda yardımcı olabilir 
misiniz? 
   -Okul, ibadethane ve tüm kamu binalarında haşere ve dezenfeksiyon çalışması belediyemiz 
tarafından yapılmaktadır. 

81-Bahçede arı var. 
  -Sağlık Bakanlığı genelgesi ile arıları öldürmek yasaktır. (Bilimsel çalışmalar sonucunda 



arısız bir dünyanın 3 ila 5 yıl arasında ömrümün biteceği öngörülüyor. Çevrenizde arıcılık 
yapanları uyararak veya zabıta ekiplerimize bilgilendirerek çözüm sağlayabilirsiniz. 

82-Uçan karıncalar var. 

 - Karıncalar Mayıs-Haziran ayları gibi çiftleşme dönemlerinde 10/15 gün süre ile geçici 
olarak kanatlanırlar. Sonrasında sorun kendiliğinden ortadan kalkar. Vektör(bulaşıcı hastalık 
taşıyan) değildir. Çalışma yapılmaz. 

83- Bahçemizde kertenkele var. 

- Vektör ( Hastalık taşıyan ) olmayan canlılara karşı çalışma yapılmamaktadır. 

84- Bahçemizde / Parklarda tırtıl var. 

  - Vektör ( Hastalık taşıyan ) olmayan canlılara karşı çalışma yapılmamaktadır. 

85- Ağaçlarda böceklenme var. 

 - Ağaçlar ve bitkilerle ilgili çalışmayı Park ve Bahçeler müdürlüğü yapmaktadır.  

86- Bahçede  / Arsada yılan gördüm. 

-Yılanlarla ilgili çalışma İtfaiye birimi aranarak, yakalanıp bölgeden uzaklaştırılması şeklinde 
yapılmaktadır. 

 


