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BÖCEK STATION

FİRMA PROFİLİ
Misyonumuz - Vizyonumuz:

 Sunduğumuz çözümlerle kaliteyi, verimliliği ve ulaşılabilirliği en üst seviyeye 
çıkarmak.  Böcekt Station kadrosunda bulunan deneyimli kimyager, ziraat mühendisi 
ve peyzaj mimarları ile problemlere sistematik ve teknik çözümler üreterek çevreci 
bakış açısıyla kamu ve özel sektörde başarısını kanıtlamıştır. Şehirsel alanda çevre 
ile dost biyolojik mücadeleler, orman zararlılarıyla biyolojik mücadeleler, şehirsel 
alanda entegre kemirgen mücadelesi ve şehirsel alanda entegre hamam böceği 
mücadelesi gibi ülkemize faydalı ve dünya standartlarında birçok çalışma teknik 
olarak yapılmaktadır.

 İnsanların en iyi yerlere layık olduğu ve doğanın hiçbir zaman bozulmaması 
gerektiği ilkelerine dayanarak gerçekleştirilen projelerde doğa insan ilişkisi ön planda 
tutulur. Dizayn anlayışımızın farklılığı peysajı, rengi, dokusu, kokusu ile yaşayan bir 
tablo gibi ortaya çıkartır ve konuyu sanatsal boyutuyla göstermeye imkan verir.

 Böcek Station 2000' li yıllarda 4 üniversteli gencin ortak girişimiyle halk sağlığı, 
dezenfektasyon, peyzaj ve biyolojik danışmanlık çatısı altında kurulmuş ve halen 
hizmet veren bir kurumdur.



Ziraat Mühendisi Emre GÜL
 Mustafa Kemal Üniversesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümü mezunu; böcek taksonomisi ve 
entomoloji uzmanı, halk sağlığı alanında haşerelerle 
mücadele konusunda mesul müdürlük eğilimi almış 
olup, yıllardır halk sağlığı alanında ARGE ve saha 
çalışmaları yapmaktadır.

 Zirai karantina müdürlüğü tarafından verilen eğitimler 
sonucunda yurt içi giriş ve çıkışlarda konteynır ve gemi 
ilaçlaması, silo ve ambar ilaçlamaları için kullanılan 
fumigasyon eğitimini bitirerek fumigasyon operatörü 
belgesine sahiptir. Metil Bromid uygulama belgesine de 
ayrıca sahiptir.

 Bitki besleme ve bitki ıslahı konusunda yurt içinde 
birçok arazide çalışmalar yapmıştır.

 Zararlı ve zararsız haşereler biyolojik mücadele 
konusunda birçok saha çalışması halen yapmaktadır.

 Bitki - toprak – böcekler ilişkileri ile alakalı saha 
çalışmalarını yürütmektedir.

 Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği – TEMA 
– Deniz Temiz – Greenpeace – Köy Çocukları Eğitim 
Derneklerinde aktif olarak çalışmaktadır

Şişli Memorial Hastanesi 
ameliyathane ilaçlaması 
yapılırken



Kimyager Umut BÜLBÜL
 Mustafa Kemal Üniverstesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 

bölümü mezunu; halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele 
konusunda mesul müdürlük eğilimi almış olup, yıllardır halk 
sağlığı alanında ARGE çalışmaları yapmaktadır.

 Çalışmaları halk sağlığı alanında kullanılan pestisitlerin 
insan sağlığı etkileri üzerindeki semptomları hakkında 
çalışmalar yapmaktadır.

 Pestisitlerin kullanımları ile ilgili insan sağlığına olan 
etkilerini azaltacak alternatifler üzerinde çalışmalar 
yapmaktadır.

 Bitkisel ve organik ilaçlar ile mücadele konusunda 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Pestisit Atölyesi

Kimyager Umut Bülbül - Doktor Öner Koçak                            
(Hamam böceği uzmanı)



Peyzaj Mimarı Yoldaş ALTINBAY
 Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı bölümü mezunu; bitkilendirme, tasarım, drenaj, 
sulama, deck, gölet ve dere uygulamaları, aydınlatma 
sistemleri, sert zemin tasarımları, çit uygulamaları 
konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 Peyzaj düzenlemeleri, bakımları ve kapalı mekan 
tasarımları konusundaki çalışmaları:

- Tüpraş konutları kısmi bakım ve onarım

- Sabancı Üniversitesi bakım, onarım ve ek 
düzenleme işleri

- Atlı Köşk bakım, onarım projesi

- Azerbaycan, Bakü Zoopark peyzaj uygulamaları

- Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi İstanbul Adası 
uygulaması

- Dragos özel konut bahçeleri

- Yeditepe Üniversitesi peyzaj düzenlemeleri

-Marante Cafe Yeşilköy peyzaj uygulamasıÇubuklu Vadi Evleri Peyzaj Tasarımı



Teknisyen Ömer KAYA
 Uzun yıllardır ilaçlama ve dezenfektasyon 

alanında saha tecrübesine sahip bakanlık 
tarafından verilen eğitimleri tamamlamıştır.

 Kurumsal ilaçlamalardaki saha tecrübesi ile 
birçok kritik kontrol noktalarının bulunması, acil 
müdahaleler ve uzun vadede çözümler konusunda 
tecrübe ve birikime sahiptir.

 Saha içi çalışmalarda operasyon teknisyenidir.

Etiler Memorial dezenfektasyon



Çalışma Alanları
İç ve dış Alanlardaki Kritik Noktalar

Özellikle çocukların anaokulu içerisinde sıkça bulunduğu iç - dış oyun alanları, yatak
odaları,yemekhane ve tuvaletler en tehlikeli haşere orataya çıkış alanlarıdır.



Anaokullarında Riskli Alanlar

 Okul Bahçesi: Genellikle anaokulu bahçelerinde toprak zararlıları, çevredeki 
alanlardan bahçeye giriş yapan kemirgenler, hayvanlar tarafından taşınan hareketli 
zararlılar, toprağın nemlenmesiyle ortaya çıkan zararlılar, bahçedeki bitkilerden 
kaynaklanan zararlılar.

 Mutfak: Gıda maddelerinin giriş çıkışıyla taşınan zararlılar, tezgah altlarında, 
çamaşır ve bulaşık makinelerinin üst ve alt tarafında ki sıcaklıklarda konaklayan 
zararlılar, gıda artıkları ile oluşan zararlılar, koku yapan bakteriler.

 Uyku Odaları: Çocukların en hassas olduğu alanlarda nemle oluşan duvar 
çatlaklarının içerisinde konaklayan kalorifer böcekleri, gümüşcünler ve benzeri 
zararlılar, hastalık taşıyan uçan zararlılar, yastık ve yorganlardaki miteler.

 Oyun Alanları: Öğrencilerin kıyafetleri ile taşınan vektör zararlılar, virüsler, 
böceklerin akşam alanlarda gezmeleri ile bıraktıkları atıklar.

 Tuvaletler: Dezenfektasyona en çok ihtiyaç duyulan alanlar: zararlı giriş çıkışlarının 
en hassas olduğu noktalardır.



Neden BÖCEK STATION

Haşere ilaçlaması gereklidir:

- Böcekler hastalık taşırlar. Tifo,sarılık, veba ve tifüse sebep olduğu halk arasında da 
bilinmektedir.Bunun yanında dizanteri, gıda zehirlenmesi veya verem olmanıza sebep 
olabilir. Gastroentris, Antrax, Pnomoni, Hepatit mikroplarını da taşır ve bulaştırırlar. 
Her 10 kişiden 3'ünün ve astım hastalarından yine her 10 kişiden 7' sinin hamam 
böceklerine alerjisi vardır.

- Ayrıca böcek ısırıkları zehirli olabilir. Bazı ısırık bölgesinde hafif kızarma ve kaşıntıyla 
geçerken bazıları hafif titreme, vücutta soğukluk şeklinde etkilere sebep olabilir.Akrep 
ısırıkları ölümcül olabilir. Anaokulunda bir tane bile böcek gördüyseniz –önlem 
almazsanız-birkaç hafta içinde okulunuzda yoğun bir böcek popülasyonu 
olcaktır.Ancak böcekler ışığı sevmedikleri için gündüz onları göremez ve ne 
kadar çok olsa da bunu bilemezsiniz.

- Anaokullarında ortaya çıkan böcekler sizi ve öğrencilerinizi görsel olarak rahatsız 
edecektir. Bir ihtimal öğrencileriniz böcek korkusu olan insanlarsa çok zor anlar 
yaşayabilirsiniz. Bu durumda okulunuzun imajı istemeden de olsa zedelenir.



Neden BÖCEK STATION

İnsanların yaşam alanlarında bulunan böcek ve kemirgenler (fare), çeşitli hastalıklara 
ve tehlikelere sebep olurlar.

• Sağlığımızı tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları 
taşırlar.(Sarılık,Tifo,Tifüs,Sıtma , kırım kongo kanamalı ateşi,vs.)
• Taşıdıkları mikropları yiyeceklerimize ve kullandığımız kaplara bulaştırırlar.
• Yaşadığımız ve çalıştığımız binalarda bulunan çeşitli cihazlara,mobilyalara zarar 
verir,maddi kayıplara yol açarlar.
• Elektrik kablolarını,havagazı borularını,plastik su borularını kemirerek yangınlara ve 
çeşitli kazalara neden olurlar.
• Görüntü olarak iğrenmeye, tiksintiye neden olurlar,huzursuzluk ve korku yaratırlar.

Haşereler yaşadığımız binalara şu yollardan giriş yaparlar:

Havalandırma boşlukları, kapı altları, kırık camlar, boru ve kabloların etrafındaki 
boşluklar, banyo, wc, balkon ve su giderleri, duvar çatlakları ve yarıkları, karton koliler, 
uçarak açık pencerelerden



A-Z' ye Zararlıların Listesi

Akrep                          Alman Hamam Böceği             Amerikan Hamam Böceği

Arı                                     Bitki Biti                         Oryantal Hamam Böceği



A – Z' ye Zararlıların Listesi

Çekirge Çiyan Dana Burnu

Deri Böceği Fare Gümüş Böceği



A – Z' ye Zararlıların Listesi

Güve Halı Böceği Kakalak

Kalorifer Böceği Karafatma Kara Sinek



A – Z' ye Zararlıların Listesi

Karınca Yılan Kertenkele

Kırkayak Kulağakaçan Mite (akar) böceği



A – Z' ye Zararlıların Listesi

Örümcek Pire Salyangoz

Sivrisinek Tahta Kurdu Tahta Kurusu



A – Z' ye Zararlıların Listesi

Tatarcık Uyuz Böceği Uyuz olmuş çocuk

Tesbih Böceği Kene Göze girmiş kene



Düzenli İlaçlama Neden Önemlidir

İlaçlama yapıldıktan sonra “Böceklerden kurtulduk!” diye düşünebilirsiniz. Ancak 
haşereler, özellikle hamam böcekleri çok hızlı ürerler. İlk ilaçlama ne kadar güçlü ve 
kalıcı olsa da yumurtanın içindeki haşereye etkisi olmaz. Hamam böcekleri tek bir 
seferde 20-40 arası yumurta bırakabilir.Özellikle ilk ilaçlama yapıldıktan sonra 
öleceklerini anlayan böcekler hemen yumurtalarını bırakırlar.Genel olarak haşerelerin 
yumurtlama dönemi 21 günde birdir.Araştırmalara göre bir çift hamamböceğinden bir 
senede 35.000 hamam böceği türeyebilir. Böcekler yumurtadan çıktıktan sonra 
ilaçla teması olduğu sürece ölürler.

Bu sebeplerden dolayı 21 gün sonra böcekler yavrulama kabiliyeti kazanmadan 
ilaçlama yapılmalıdır. Aksi takdirde böcekler zincirleme bir şekilde tekrar çoğalabilir. 
Bu yüzden periyodik ilaçlama hafife alınmaması gerken bir iştir. Ortamda haşereler 
olmasa bile periyodik ilaçlama yapılmalıdır.Ortama giren tek bir haşere bile hızlı bir 
şekilde zincirleme etkiyle çoğalır ve yayılır. Bu yüzden periyodik ilaçlama çok 
önemlidir.



İlaçlama Yaptırmak Neden 
Önemlidir

 Mekanınızda bulunan insanların böcekler tarafından fiziksel zarara uğramaması için 
ilaçlama yaptırılabilir.

 İlaçlama yapılacak ortamda gerekli hijyenin sağlanması.

 Ortamdaki böceklerin gıda maddelerine mikrop taşımalarını engellemek.

 Eğer ilaçlama yapılacak mekan gıda sektöründeyse gıda denetleme ekiplerinin 
vereceği cezalardan kurtulmak.

 Mekan çevresinin ilaçlanmasıyla içeri girebilecek böceklerin engellenmesini 
sağlamak.

 Bahçemizdeki veya evimizdeki bitkilerin zarar görmemesini sağlamak.

 Düzenli bir şekilde ilaçlama yaptırarak ortamın daima temiz tutulması.

 Eğer ilaçlama yapılacak mekan gıda sektöründeyse müşterinin böcekleri görmesi 
sonucunda oluşacak ticari kayıptan kurtulmak.

 Ortama gelen misafir ve müşterilerin rahatsızlık duymaması.

 Böceklerin vereceği görsel rahatsızlık ve tiksintiden kurtulmak.



Kullandığımız İlaçlar

I. Bayer Crop Science Türkiye

- K-Othrine SC 50

- Solfac WP 10

- Maxforce

- Rodilon

I. Chrysamed

- G – 05 su bazlı bitkisel haşere ilacı

- Konsantre EC

- Ratex



Kullandığımız Ürünler

III. Novartis

- Agitagard 10 WG karasinek ilacı

IV. Emgen İlaçlama

- Alphamost

V. Dupont

- Advion ant Gel

VI. Envirotek

- Fendona %6 SC

- Goliath Gel



Peyzaj Projeleri



Peyzaj Neler Yaıyoruz

 Bitkilendirme işleri

 Çimlendirme uygulamaları

 Pergola uygulamaları

 Sulama işleri

 Sert zemin tasarımı

 Aydınlatma işleri

 Drenaj uygulamaları

 Bahçe bakım

 Bahçe süsleme ve tasarım

 Bitki satışı

 Danışmanlık hizmeti



Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon : Salgın hastalıklarla savaşmak için patojen mikropların yok edilmesidir.

Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon korunmaya çalışılan ürüne 
bulaşabilecek patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. 
Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz 
biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Özellikle dolaysız ve 
büyük bulaşmaları sınırlar.

Dezenfektanların etki biçimi, ışığın, ateşin, kostiklerinki(sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da 
mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik 
biçimde kullanılabilir.

Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit)

Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, 
oksijenli su, tentürdiyot)

Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)



Dezenfektanlar

Ürün Markası: KLORSEPT

Orjinal Ürün Kodu: KT-17

Ürünün Cinsi ve Modeli: KLORSEPT 17 
KLOR TABLET (200 Tablet)

Teknik Bilgiler: HASTANE TEMİZLİK VE 
DEZENFEKTANI(1,7GR AKTİF MADDE 
- 3,4GR NOMİNAL AĞIRLIK) Klorsept 
Dezenfektan Tabletleri enfeksiyon riski 
olan ve maksimum hijyen gerektiren 
tuvalet, klozet, pisuar, duşlar, banyo, 
soyunma odası vb. yerler ile özellikle 
hastanelerdeki bütün departmanların 
dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.



Dezenfektanlar

Ürün Markası: KLORSEPT

Orjinal Ürün Kodu: G-500

Ürünün Cinsi ve Modeli: KLORSEPT 
GRANÜL, TOZ KLOR 500GR

Teknik Bilgiler: HASTANE TEMİZLİK VE 
DEZENFEKTANI Efervesan olarak üretilmemiş 
olan ve biyolojik sıvıların özellikle kan ve diğer 
vücut sıvı atıklarının absorbe edilmesi, temizlik 
ve dezenfeksiyonunda kullanılan Klorsept 
Granül, % 65 oranında aktif klor içermektedir. 
Klorsept Granül bakteri, virüs (HIV ve HBV), 
mycobakteri, sporlar, bacillus anthracis 
(ŞARBON) ve fungi vasıtasıyla meydana gelen 
enfeksiyon yayılmasını engelleyen, emniyetli, 
basit ve etkili bir yöntem sağlamaktadır. Atığın 
üzerini örtecek kadar döküldüğünde 
100.000ppm aktif klor gücü sağlamaktadır.



Referanslar

- Memorial Hastaneler Grubu

- Alman Hastanesi

- Düşler Şatosu Anaokulu

- Yapa Anaokulu

- Uzayyolu Anaokulu

- İrem Anaokulu

- Gülen Goncalar Anaokulu

- Buket Çocukevi

- Kukla Anaokulu

- İhlas Koleji Anaokulları

- Sevgi Çiçeği Anafen Dersanesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi



Referanslar

- Mavi Martı Çocukevi

- Uğur Böceği Anaokulları

- Çocukkalbi Anaokulu

- Kiraz Ağacı Anaokulu

- Atlıkarınca Anaokulu

- Özel Atasev Anaokulu

- İlk Şirinler Anaokulu

- Cici Anaokulu

- Mavi Elelele Anaokulu

-Park Eğitim Anaokulu

- Özel Kıymet Yıldız Anaokulu



Anaokulları Sosyal Projeler

Anaokullarında ihtiyaç fazlası giysileri, kitapları, oyuncakları birçok köy okuluna 
gönderiyoruz.

Desteklediğimiz sosyal sorumluluk projeleri

• Dağarcık Köyü ilköğretim Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi 
(Burdur)

• Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi

• Aşağıdağ Köyü İlkokuluna Yardım (Zonguldak)

• Van Erciş Köy Okulları Projesi

• Varto Taşdibek Köy Okulu

• Ağrı Taşlıçay Aşağıesen Köy Çocukları

ve bu sene katkılarınızla ile göndereceğimiz birçok köy okulu...



Araştırma Geliştirme

=> Doğal ve biyolojik zararlılarla mücadele sistemleri

=> İnsan sağlığı açısından kimyasalları en düşük dozajlarda kullanımı

=> Zararlılarla biyolojik vektörel mücadele

=> Pestisitlerin  0 - 7 yaş grubu çocuklar üzerindeki etkileri

=> Toprak mikroorganizmalarının bitkiler üzerine etkileri

=> Böceklerin sevmediği bitkiler

=> Dezenfeksiyonun kullanım alanlarının etki süreleri

=> Hamamböceği jeli geliştirmesi

=> Elektromanyetik kemirgen mücadelesi



BÖCEK STATION



İletişim Bilgileri

Merkez Ofis: 

Yalı Mahallesi, Kale Sokak, Esen Apartmanı, No: 5, D: 3, Maltepe – İstanbul

Tel: 0(216) 352 0216

GSM: 0(543) 346 8285

Sarıyer Şube:

Yeniköy Güzelcealipaşa Caddesi, Acemlalesi Sokak, No:7 – 3

Mail: info@bocekstation.com

Web Adresi: www.bocekstation.com

mailto:info@bocekstation.com
http://www.bocekstation.com/

