
HAŞEREYLE MÜCADELE 

 

Alman Hamam böceği 
 

Önemli Bilgiler   

Belirli yollarla bir noktadan farklı bir noktaya göç edebilen 

Alman Hamam böcekleri insan sağlığı açısından ciddi 

tehlike arz etmektedir.  

 Isıtılan binalarda çok kısa sürede çoğalan bu haşereler 

dışkıları ve kusmukları ile gıdalara ve insanlara mikrop 

bulaştırabilirler.  

 Genellikle gece saatlerinde hareketlenen bu böcekler 

sıcak ve nemli yerleri tercih ederler.  

 Bu böcekler bir yerin temiz olup olmadığına 

bakmaksızın her yerde ortaya çıkabilirler.  

 Böyle bir durumda böcek spreyi kullanmanız fayda 

sağlamayacaktır. Bu sorunla başa çıkmanın en etkili 

yolu bir profesyonele danışmaktır. 

 Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda mutlaka birkaç 

örnek toplayın ve bir uzmana başvurun. 

 

Görünüm 

 Yetişkinliklerinde 9-15 mm'ye kadar uzayan bu 

kahverengi böcekler hem yassı bir yapıya hem de uzun 

dokunaçlara sahiptir.  

 Boyun kısımlarında görülen iki uzunlamasına siyah 

şerit, onları zararsız yabani hamam böceklerinden 

ayıran en önemli özelliklerden biridir. Yabani hamam 

böceklerinde bu siyah şeritler görülmemektedir. 

 Uçamazlar.  

 

 
Alman Hamam böceği, Resim: Reiner Pospischil 

 

 Dışkıları kahve telvesi benzeri küçük koyu renkli 

taneciklere benzer. 

 

 
Hamam böceği dışkısı ve yumurta kabuğu kalıntıları, Resim: Çevre ve 

Sağlık Hizmetleri 

 

 Yavru (Nemf): Yaşlarına göre 2-9 mm arası bir 

uzunluğa sahip olan bu kanatsız böcekler genel olarak 

büyüklerini andırmasına rağmen daha koyu renklidirler.  

 

 
Bir yetişkin Alman Hamam böceği (sol) ve iki farklı büyüklükte yavru, 

Resim: Çevre ve Sağlık Hizmetleri 

 

Yaşam biçimi 

 İsviçre'de başta mutfak ve banyo bölümleri olmak 

üzere sadece ısıtılan konutlarda yaşayabilirler.  

 Gece saatlerinde aktiftirler ve ışığı açtığınızda hızlıca 

koşarak çatlakların içerisinde gizlenirler. 



 

Broşür-Versiyonu Aralık 2016 

 İyi aydınlanmamış gizlenme yerlerinin yanı sıra nemli 

ve sıcak ortamları tercih ederler: Bunlar arasında 

örneğin buzdolabı, bulaşık ile kahve makinesi gibi 

elektrikli cihazlar da yer alır. 

 Buldukları her şeyi yerler: En çok tercih ettikleri 

yiyecekler arasında örneğin çöpler, kırıntılar ve yağ 

kalıntıları bulunur. 

 Bu böcekler en temiz evlerde bile bir anda karşımıza 

çıkabilirler. 

 

Çoğalma 

 Dişi böcekler genelikle her biri 36 yumurtadan oluşan 

yumurta keseleri bırakır. 

 Bu böceklerin yumurtadan çıkarak yetişkinliğe 

ulaşması 24 °C'de yaklaşık 100 gün sürer. 

 

Yaşam alanı 

 Bu böceklere günümüzde dünyanın dört bir yanında 

rastlamak mümkündür. 

 Çoğunlukla gastronomi, gıda sektörü, alışveriş 

merkezi, havuz ve hastane gibi yerleri tercih eden bu 

böcekler ne yazık ki evlerimizde de karşımıza 

çıkabilmektedir. 

 

Peki, bu hamam böcekleri evlerimize kadar nasıl 

geliyor?  

 Bu böcekler genellikle tatil dönüşü ve/veya gün sonu 

beraberimizde getirdiğimiz eşyalar, satın aldığımız 

ikinci el eşyalar ve kullandığımız ambalaj malzemeleri 

içerisinde bize kadar ulaşmaktadır. 

 Bir kez binaya ulaşan böcekler ise daha sonra 

havalandırma sistemi veya tesisat boruları üzerinden 

daireden daireye geçer. 

 Hamam böceklerinin her seferinde birden fazla dairede 

ve evde görülmesinin sebebi de bundandır. 

 

Önemli bilgiler ve açıklamalar 

 Hamam böcekleri öylece kirden oluşmaz ve bir yerin 

temizliği konusunda fikir sağlamaz. 

 Ancak, taşıdıkları mikroplardan dolayı sağlık için tehlike 

arz ederler ve yok edilmelidirler. 

 Dışkıları ve/veya diğer atıkları ciddi alerjik 

reaksiyonlara sebep olabilir. 

 

Onlarla mücadele etme  

 Hamam böcekleri kendiliğinden yok olmaz. 

 Temizlik yapmanız fayda sağlamayacaktır. 

 Aynı sorunu yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için 

komşularınızla görüşün ve gerekirse bina yönetimiyle 

iletişime geçin. 

 Böceklerden kurtulmak için böcek spreyleri kullan-

mayın. Hamam böcekleri bunun sonucunda tüm daire 

veya binaya dağılabilirler. 

 Hamam böcekleri tüm daireden aynı anda 

temizlenmelidir. 

 Bunun için sadece gerekli federal izinlere sahip 

profesyonel böcek ilaçlama şirketleri ile iletişime geçin. 

 Amacımız: Evde yaşayan tüm haşerelerin kökünü 

kurutmak! 

 

Peki, bunun sonucunda ortaya çıkan masraflar kim 

tarafından karşılanır? 

 Bir binada birden fazla dairede haşere izine 

rastlanması halinde bina yönetimi tarafından yetkili bir 

böcek ilaçlama şirketi görevlendirilmek zorundadır. 

Bunun için tüm dairelerde bir hamam böceği kontrolü 

gerçekleştirilir. 

 Bunun sonucunda ortaya çıkan giderler ise kiracılara 

yansıtılamaz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için bkz. Haşere istilası durumunda 

uygulanacak yasal süreç. Yerleşim alanlarına yönelik 

yasal yükümlülükler için bkz. Madde 256, 257f, g, h, 

258 ve 259. 

 

Size memnuniyetle yardımcı oluruz 

Bizi arayabilir veya bulduğunuz böceklerden birkaç örneği 

doğrudan bize getirebilirsiniz. Danışmanlık hizmetimiz 

tamamıyla ücretsizdir ve sadece Zürih şehrinde yaşayan 

sakinler için geçerlidir. 

Haşereyle Mücadele Danışmanlık Merkezi  

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Telefonla aramak veya randevu almak için  

Zürih Sakinleri:  

Walchestr. 31, 2. Kat, Ofis 232  

Telefon 044 412 28 38  

Pzt – Cu: 13.30 – 14.30 

 

Posta: Walchestrasse 31 

  Posta Kodu 3251, 8021 Zürih 

Paket:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürih 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 

 


