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I 

 

ÖZET 

 

HATAY İLİNDE SOFRALIK BALIK TİCARETİ YAPAN 

İŞLETMELERDEN ALINAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus 

mykiss (Walbaum, 1792))’NDA BAKTERİYEL KONTAMİNASYONUN VE 

PARAZİTER PATOJENLERİN ARAŞTIRILMASI 

 

Araştırmada, Hatay ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) 

restoran işletmeciliği yapan 4 farklı ticari işletmeden 10 ay süresince (Eylül 2015-

Haziran 2016) alınan toplam 480 adet numunede çalışmalar yapılmıştır. Balıklar 

paraziter incelemenin yanısıra mikrobiyolojik olarak da analizlere tabi tutulmuştur. 

Toplam mezofilik aerob mikroorganizma, psikrofil mikroorganizma, koliform grubu 

bakteri ve Escherichia coli, Staphylococcus mikroorgazimaları ile maya-küflerin 

varlığı araştırılmıştır.  Parazitik incelemeler sonucunda yapılan çalışmada 480 adet 

örnekten 14 adet balıkta deriden alınan kazıntılarda Tricodina sp. rastlanmıştır. 

Toplam enfeste balık sayısı %2,916 olarak belirlenmiştir. İstasyonlara göre verilecek 

olursa 1. İstasyonda %4,16, 2. İstasyonda %  3,33, 3. İstasyonda %1,66, 4. 

İstasyonda ise % 2,5enfestasyon oranı gerçekleşmiştir.  

Toplam mezofilik aerob mikroorganizma aylara göre en yüksek Eylül ayında 

1 nolu işletmede 4,5 log10 kob/cm2 ve Nisan ayında 4. İşletmede 1,6 log10 kob/cm2 

bulunmuştur. Psikrofil mikroorganizmalar ortalamada <1,0 log10 kob/cm2 olarak 

bulunmuştur. Değerlerimiz bütün aylarda de düzey <1,0 log10 kob/cm2 olarak 

bulunmuştur. Escherichia coli tespit edilememiştir. Staphylococcus grubu incelenen 

örneklerde ortalama olarak ise 1,9 log10 kob/cm2 ve <1,0 log10 kob/cm2 değerlerinde 

bulunmuştur. Maya-küflerin en az ortalama olarak 1,30 log10 kob/cm2 seviyesinde, 

Şubat ayında 3 nolu işletmede ayında ise 2,1 log10 kob/cm2 olduğu tespit edilmiştir. 

Halk sağlığı için herhangi bir sorun görülmemekle birlikte istasyonlar periyodik 

olarak kontrol edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

2016, 53 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalık, parazit, mikrobiyolojik kalite 
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ABSTRACT 

THE INVESTIGATION OF BACTERIAL CONTAMINATION AND 

PARASITIC PATHOGENES IN THE SOME COMMERCIAL RAINBOW 

TROUT (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) RESTAURANTS IN HATAY 

 

In the study, a total of 480 samples were collected from 4 different 

commercial establishments operating on the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

restaurants in Hatay Province during 10 months (September 2015-June 2016). Fish 

are subjected to microbiological analyzes as well as parasitic examinations. 

Scrapings from the skin of 14 fish Tricodina sp. have been found. The number of 

total infested fish %2,916 has been identified. In the samples the presence of 

mesophilic aerob microorganism, psychrophile microorganism, coliform bacteria, 

Staphylococcus microorganisms and yeast-mould were determined. Total mesophilic 

aerobic microorganism was highest in September, 4,5 log10 cfu / cm2, Psychrophil 

microorganisms were found to be <1,0 log10 cfu / cm2 in average. Our coliform 

group values were found to be <1,0 log10 cfu / cm2 in all months. Escherichia coli 

could not be detected. Staphylococcus was found to have mean values of 1,9 log10 cfu 

/ cm2 and <1,0 log10 cfu / cm2 in the samples examined. It has been determined that 

the yeast molds have a logarithmic mean of at least 1,30 log10 cfu / cm2 and 2,1 log10 

cfu / cm2 in the month of operation in February. These trout samples couldn’t cause a 

potential risk for public health those farms must be controlled periodically. 
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1. GİRİŞ 

 

Ülkemizde kültür balıkçılığı alanında önemli gelişmeler olmaktadır. Bu 

gelişmelerde; insanlarda sağlıklı tüketim bilincinin yerleşmesi Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının tanıtım ve teşvik uygulamaları önemli rol oynamaktadır. 

Deniz ve İç su balıkçılığı olarak ayırdığımız yetiştiricilik grubu içerisinde önemli bir 

payı da gökkuşağı alabalığı oluşturmaktadır. Salmonidae familyasının üyesi olan 

gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) yaygın olarak 

yetiştirilen bir türdür. Ulusal ve uluslararası ticari değeri olan alabalık, lezzetli eti 

nedeniyle ülkemizde sevilerek tüketilen tatlı su balığıdır. Su ürünleri üretiminde 

gerek denizlerimizden, gerekse yetiştiricilikte elde edilen balıkların hemen hemen 

tamamı taze olarak pazarlanmakta, işlenmiş balık kısmı ise çok az oranı 

oluşturmaktadır (Ergin ve ark., 1995, Öksüztepe ve ark., 2011) . 

İnsanlar suda yaşayan canlılardan başta balıklar olmak üzere diğer canlı 

topluluklarından besin kaynağı olarak yararlanmaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler 

olanaklarının elverdiği ölçüde, sahip oldukları su kaynaklarını, en rasyonel biçimde 

kullanmanın, hatta mevcut potansiyellerini olabildiğince arttırmanın çarelerini 

araştırma uğraşısına girmişlerdir (Tekelioğlu ve ark., 2007). 

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, gölleri, barajları, 

akarsuları ve kaynak suları ile su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça 

elverişlidir. Yaklaşık 26 milyon hektar (ha) su alanının 24,6 milyon hektarını deniz, 

1,2 milyon hektarını iç sular oluşturmaktadır. Çizelge 1.1’de ülkemizin su 

kaynaklarının miktarı görülmektedir. Sulama ve enerji amacıyla yapılan baraj 

göllerinin sayısı her geçen gün artmakta olan ülkemizde su alanları orman 

alanlarından fazla ve tarımsal alanlara hemen hemen eşittir. Tatlı sularda kültür 

balıkçılığı işletmeleri ile birlikte özel ya da kamu kuruluşlarına ait gölet ve baraj 

göllerinde, bu sulara uygun balık türleri üretimi yapılmaktadır (Geldiay ve Balık, 

1999).  
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Çizelge 1.1. Türkiye’nin Su Kaynakları (TÜİK, 2015) 

Su Kaynağı Alanı (Ha) Uzunluğu (Km) 

Deniz 24.607.200 8.333 

Göl 906.118 - 

Baraj 342.377 - 

Gölet 27.032 - 

Nehir - 177.714 

Toplam 25.882.727 186.047 

 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de su ürünleri sektöründe ilk dönemlerde 

üretim tamamen avcılık yoluyla yapılmaktaydı. 1970’li yıllarda su kaynakları ve 

nehirler üzerine kurulan kara tesislerinde sazan ve alabalık üretimi ile başlayan su 

ürünleri yetiştiriciliği, 1980’li yılların ortalarından itibaren Ege ve Akdeniz’de 

çipura/ levrek balıklarının denizde ağ kafeslerde üretim yöntemi ile büyük bir 

gelişme göstermeye başlamıştır. Ağ kafeslerin 1990’lı yıllarda göl ve barajlarda 

kullanılmaya başlanılması ve 2004 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler ile su 

ürünleri üretimine uygun olan göl ve barajların yüzey alanlarının su ürünleri 

üretiminde kullanılabilecek alan olarak kazandırılmasıyla iç su kültür balıkçılığında 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. FAO’ya göre Dünya’da su ürünleri yetiştiriciliği 

üretiminde Çin birinci sırada yer almakta olup bu ülkeyi Hindistan, Vietnam, 

Tayland gibi ülkeler takip etmektedir. Türkiye ise bu sıralamada 26. sırada 

bulunmaktadır (Anonim, 2007). FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) su ürünleri sektörünün en hızlı gelişen gıda sektörü olduğunu 

bildirmiştir. Dünya’da su ürünleri üretimi 1950’li yıllarda 1 milyon tonun altında 

iken, 1980’lerde 7 milyon tona, 2013 yılında ise 70 milyon tona ulaşmıştır (FAO, 
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2015). Çizelge 1.2 ve Şekil 1.1’de Türkiye balıkçılık sektörünün yıllar itibariyle 

üretim rakamları yer almaktadır. 

 

Çizelge 1.2. Türkiye Su Ürünleri Üretimi Ton (TÜİK, 2015) 

Yıllar Yetiştiricilik Avcılık Toplam 

2005 118.277 426.496 544.773 

2006 128.943 533.048 661.991 

2007 139.873 632.450 772.323 

2008 152.186 494.124 646.310 

2009 158.729 464.233 622.962 

2010 167.141 485.939 653.080 

2011 188.790 514.755 703.545 

2012 212.410 432.442 644.852 

2013 233.394 374.121 607.515 

2014 235.133 302.212 537.345 

2015 240.334 431.907 672.241 
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Şekil 1.1. Su Ürünleri Üretim Miktarı Ton (TÜİK, 2015) 

 

Gerçek anlamda iç su balıklarından sazan yetiştiriciliğine ait kayıtlar M.S. 

312 yıllarına dayanırken, alabalık yetiştiriciliğinin geçmişi 100 yıl öncesine 

dayanmaktadır (Hoşsucu ve ark. 1997). Türkiye’de alabalık yetiştiriciliği 1970’li 

yıllardan itibaren çeşitli kültür sistemleriyle yapılmaya başlanmış olup günümüze 

kadar önemli gelişmeler göstermiştir. Deniz ve iç sularda kafes sistemlerinde 

yetiştiriciliğe izin verilmesiyle ve devlet desteğiyle birçok işletme su ürünleri 

yetiştiriciliğinde faaliyet göstermektedir. Ağ kafes sistemlerinin teknolojik olarak 

ilerlemesi sektörel büyümeye katkı sağlamıştır. Yetiştiricilik yoluyla üretimin en 

önemli özelliği sadece ekonomik değeri olan çeşitlerin üretilmesi ve avcılıkta olduğu 

gibi değersiz balıkların istenmeden avlanması sorununun olmamasıdır. Yetiştirilen 

türlerin seçimi ise ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve dış ticaret imkanları ile 

şekillenmektedir (Çeliker, 2004).  

Ekonomik anlamda su ürünleri yetiştiriciliği 1970’li yılların başında iç 

sularda başlamış ve ticari anlamda ilk olarak Bilecik (Bozöyük)’te gökkuşağı 

alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretilmiştir (Doğan, 2003). Türkiye’nin içsu 
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üretiminin en önemli kısmını oluşturan, uygun koşulları içeren bütün bölgelerinde 

entansif olarak yetiştiriciliği yapılan tür, gökkuşağı alabalığıdır. Gözlü yumurta 

naklinin kolaylığı nedeniyle dünyanın birçok bölgesine yayılan bu türün 

yetiştiricilikte tercih edilmesinin çok sayıda sebebi vardır. Yüksek adaptasyon ve 

yemden yararlanma kabiliyeti, yüksek su sıcaklığı (26 ºC) ve daha düşük çözünmüş 

oksijen içeriğini tolere etmesi, yapay yöntemlerle yumurta alımının kolaylığı ile 

kuluçka sürelerinin kısalığı ve hastalıklara karşı dayanıklılıkları gibi özelliklerden 

dolayı, bir yetiştiricilik türü olarak tercih edilir (Emre, 2004). Ülkemiz alabalık 

yetiştiriciliğinde dünyada önemli bir yere sahiptir. TUİK (2015) verilerine göre 2013 

yılında iç sularda yapılan alabalık yetiştiriciliği miktarı 122.873 tondur. Şekil 1.2’de 

ülkemizde gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik miktarı verilmiştir.  

 

 

Şekil 1.2.  Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiricilik Miktarı Ton (TÜİK, 2015) 

 

Hatay ili su ürünleri üretimi açısından önemli potansiyele sahiptir. İl’de Asi 

Nehri, Afrin Çayı, Karasu gibi nehir ve derelerde iç su balıklarının üretimi 

yapılmaktadır. Ayrıca yine yetiştiricilik yapılan 5 göl (2’si kurutulmuş), 3 gölet 

bulunmaktadır (Anonim, 2006). İlin nehir, gölet, dere bulunan ilçelerinde iç su 

balıkları yetiştiriciliği ve Akdeniz’e kıyısı olan ilçelerinde ise diğer deniz ürünleri 
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üretimi (avcılık ve yetiştiricilik) yapılmaktadır. Hatay ilinde su ürünleri yetiştiriciliği 

yapan ruhsatlı 9 adet işletme bulunmaktadır. Bunlardan 3 adeti çipura-levrek, 1’i 

aktif olmamakla birlikte 6 adedi ise iç su balıkları yetiştiriciliği yapan işletmelerdir. 

İç su balıkları yıllık toplam üretim kapasitesi yaklaşık olarak 227 ton’dur. 

İşletmelerin üretim kapasiteleri 10-100 ton/yıl arasında değişim göstermektedir. İl’de 

100 tonluk üretim kapasitesine sahip 1 adet işletme olup, bu işletme Hassa ilçesinde 

bulunmaktadır. Hatay ilinde faaliyet gösteren iç su ürünleri yetiştiricilik 

işletmelerinin büyük çoğunluğunu 50 ton/yıldan daha düşük üretim kapasitesine 

sahip olan küçük aile tipi işletmeler oluşturmakta olup deniz balıkları üretimi yapan 

işletmelerin üretim kapasiteleri daha yüksektir (Anonim 2010 A). Çizelge 1.3’te 

Hatay ilinde bulunan su ürünleri işletme sayıları ve kapasiteleri verilmektedir.  

 

Çizelge 1.3. Hatay İlinde Bulunan Su ürünleri İşletmeleri (Anonim 2010 A) 

İlçe Üretilen Ürün İşletme Sayısı Toplam Kapasite 

(Ton/yıl) 

Erzin Alabalık 2 39 

Hassa Alabalık 3 159 

İskenderun Alabalık 1 29 

İskenderun Çipura, Levrek 2 1511 

Samandağ Çipura, Levrek 1 29 

Toplam 9 1767 
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Kültür balıkçılığının gelişmesi ile birlikte bakteriyel kökenli balık hastalıkları 

ve paraziter hastalıklar ekonomik kayıplara neden olan etkenlerin en önemlilerinden 

birini oluşturmaktadır.  

Yeni avlanmış sağlıklı balıkların deri, solungaç ve bağırsakları yüksek oranda 

mikroorganizma içermesine karşın, kaslarında çok az sayıda mikroorganizma 

bulunur ve kasları steril kabul edilir. Ancak; balıklar avlandıktan sonra uygulanan 

işlemlere, bulunduğu sıcaklık derecesine ve süresine bağlı olarak solungaçlardan, 

deriden ve bağırsaklardan mikroorganizmalar kas dokusuna geçmekte ve sonuçta, 

mikroorganizmaların etkisiyle balığın kalitesi bozulmaktadır. 

Yakın geçmişe kadar balıklar için 15–20 bakteri türü patojenik etki 

gösterdiğinin (Munro, 1982) sanılmasına rağmen daha sonraları doğal olarak enfekte 

balıklarda 70’e yakın bakteri türü izole edilmiştir (Auistin ve Auistin, 2012). 

Tatlı su balıklarının sindirim kanalında özellikle Aeromonas ve 

Enterobacteriaceae familyası üyeleri bulunmaktadır. Bu cins bakteriler tatlı suda 

geniş bir dağılım gösterirler. Acinetobacter, Flavobacterium, Micrococcus, 

Moraxella ve Pseudomonas cinsi bakteriler ise sudan ve yemden kaynaklanmaktadır. 

Bu bakteriler rastlamak açlık ve balıkların istenmeyen fizyolojik şartlarda 

yaşadıklarının bir belirtisi olarak kabul edilmektedir (Diler ve ark., 2000) 

Sarıeyyüpoğlu (1984), gökkuşağı alabalıklarının mide-barsak mikroflorasının alınan 

yem ve su ile ilişkili olduğunu ve en fazla Enterobacter bulunduğunu bildirmiştir. 

Ülkemizin farklı bölgelerinde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılan 

işletmelerdeki bakteriyel floranın tespiti üzerine çeşitli araştırmalar (Sarıeyyüpoglu, 

1984;  Timur ve ark., 1996; Diler ve ark., 2000; Aydın ve ark., 2000; İspir ve ark., 

2004) yapılarak birçok patojenin izolasyon ve identifikasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada Hatay ilinde bulunan porsiyonluk balık satışı ve yetiştiriciliği 

yapan ticari Gökkuşağı Alabalığı işletmelerinde önemli ekonomik kayıplara yol 

açabileceği düşünülen bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların yaygınlığının saptanıp, 

meydana gelen lezyonların makroskobik ve mikroskobik görünümleri incelenerek 

sınıflandırılması, hastalık ve lezyonların patolojik açıdan farklılıklar ortaya 

konulmuştur. Aynı zaman da tüketim için sunulan balıklardaki bakteri yükü tespit 

edilmiş standart kodekslerle uygunluğu tartışılmıştır.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Son yıllarda tüm dünya ülkelerini ilgilendiren temel konuların başını gıda 

güvenliği, gıda güvencesi ve beslenme almıştır. Artan dünya nüfusunun yeterli, 

sağlıklı ve güvenilir besin kaynaklarına ulaşması giderek daha çok risk altına 

girmiştir. Besin kaynaklarının dengeli dağılmayışı dünyada bölgeler arasında önemli 

farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Gerek yeterli besin kaynaklarına ulaşım, 

gerekse de güvenilir ve dengeli beslenme az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

kadar gelişmiş ülkeleri de tehdit eden bir unsur olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler 

doğrultusunda da tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, önlemler almaya ve 

uygulamaya başlamıştır (Dölekoğlu, 2003).  

Burgu ve ark. (1988), 1981-1984 yılları arasında İç Anadolu bölgesinin 

değişik yörelerinden 999 tatlısu balığının paraziter yönden kontrolünde 597’sinin (% 

59.7) bir veya daha fazla parazit türü ile enfekte olduğu saptamış ve bunlardan 5 adet 

alabalık bireyinde Chilodonella cyprini türü tespit etmişlerdir.  

 Özer ve Erdem (1998), Sinop Yöresi’nde tuzlusu ve tatlısularda yetiştiriciliği 

yapılan alabalık ve sazanlarda bulunan bazı iç ve dış parazitlerinin incelenmesinde 

Trichodina acuta, Trichodina nigra ve Trichodina mutabilis türlerini bulmuşlardır. 

Diler ve ark. (1998), yaptıkları çalışmalarında iki farklı alabalık işletmesinden 

alınan gökkuşağı alabalıklarının deri, solungaç, bağırsak, karaciğer, böbrek ve 

dalaklarına ait kalitatif ve kantitatif aeorobik bakteriyel florası, balıkların yaşadıkları 

ortam ile ilişkili olarak incelemişlerdir. Bu araştırma sonuçlarına göre balık 

işletmelerinde havuz sularının hijyenik durumu işletmede üretilen balıkların kalitatif 

ve kantitatif bakteriyel florası ve balık sağlığı üzerine doğrudan etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dörücü, (2000), Elazığ’da balık çiftliklerinde yetiştirilen gökkuşağı 

alabalıklarında digenik trematod olan Crepidostomum farionis türünü tespit etmiştir.   

Mefut ve ark. (2002), Akdeniz Bölgesinde toplam altı ilde yer alan 10 farklı 

Gökkuşağı alabalık çiftliğini bakteriyel ve paraziter balık hastalıkları bakımından 

incelemişlerdir. Araştırma sonunda 1-150 gramlık toplam 328 adet balık örneğinden 

TSA besi yeri kullanarak proje konusu olan Yersinia ruckeri, Hareketli Aeromonas 
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bakterileri yanı sıra Vibrio spp. Pseudomonas spp. Enterobacteriaceae ve Gr (+) 

coc’lar da izole etmişlerdir. Bakteri suşlarının en çok Enrofloxacin ‘e duyarlı iken 

Oxytetracycline karşı daha dirençli olduklarını tespit etmişlerdir. Parazitolojik 

incelemelerde ise bir işletmede Beyaz Benek Hastalığı etkeni Ichthyophthirius 

multifilis görüldüğünü açıklamışlardır. 

         İspir ve ark. (2004), Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ, Malatya ve Erzincan 

illerinde bulunan beş farklı alabalık işletmesinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss, W, 1792) yavrularında öldürücü bir enfeksiyona rastlamışlardır. Hastalıklı 

balıklarda kısmen ekzoftalmus ve deride kararmaların olduğunu, balıkların durgun, 

iştahsız ve yem almadıklarını gözlemişlerdir. Bağırsakların boş ve yer yer hemorajik 

odakların oluştuğunu belirtmişlerdir. İç organlardan Anacker – Ordal Agar (AOA)’a 

ekimler yapılarak etkenin Flavobacterium psychrophilum olduğu belirlenmiş. Disk – 

diffüzyon yöntemi ile antibiyogram testi uygulanarak suşların oksitetrasiklin, 

nitrofuran, amoksilin + klavunolik asit ve eritromisin antibiyotiklerine karşı duyarlı; 

kloramfenikol ve penisilin’e ise dirençli olduğu tespit edilmiştir.  

Çiltaş ve ark. (2004), Çanakkale ilinde bulunan bir işletmede; ortalama 

91.659 ± 4.1203 g canlı ağırlığındaki gökkuşağı alabalıklarında ortaya çıkan ve 

ölümlere neden olan enfeksiyonu araştırmışlardır. İncelenen balıklarda klinik olarak; 

vücut renginde koyulaşma ve deride peteşiyal hemoraji, gözlerde katarakt, 

yüzgeçlerde, operkulumda ve solungaçlarda dejenerasyon, visseral yağ artışı, 

bağırsaklarda seröz sıvı, dalakta büyüme, büyümüş karaciğerde soluk ve hiperemik 

bölgeler, safra kesesinde iltihap, böbrekte sulanma gözlendiği belirtilmiştir. Yapılan 

bakteriyel inceleme sonunda hastalığın Pseudomonas sp. enfeksiyonu olduğu 

belirtilmiştir. 

Terzi (2005), Ankara ili ve çevresine ait 3 alabalık çiftliğinden temin edilen 

alabalık, yem ve suların mikrobiyolojik kalitelerinin araştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada 84 gökkuşağı alabalığı deri örneği, 21 yem ve 21 su örneği 

olmak üzere toplam 126 örnek materyal olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak 

çalışmada mikrobiyolojik yönden incelenen alabalık, yem ve suların hijyenik 

kalitesinin düşük olduğu ve özellikle E.coli gibi patojen mikroorganizmaları içermesi 
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nedeniyle halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğinden bu tür işletmelerin düzenli 

olarak denetimlerinin yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır. 

Kapetenovic ve ark. (2005) ticari bir tatlısu kuluçkahanesinde bulunan 

gökkuşağı alabalığı yavrularının mikrofloralarını, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve pH 

gibi önemli su kalitesi parametreleri ile birlikte araştırmıştırlar. Bakteriyolojik analiz 

için örnekler, solungaçtan, kalpte ve böbrekten alınmıştır. Saf bakteriyel 

makroskopik olarak, Gram boyama ve biyokimyasal testlerle koloniler incelenmiş, 

tanımlama için APILAB Plus programı (bioMérieux, Fransa) kullanmışlardır. 

Gökkuşağı alabalık yavrularının bakteri popülasyonları yaşa göre değiştiğini tespit 

etmişlerdir. Bakteriler ilk haftalarda çoğunlukla Renibacterium salmoninarum, 

Lactobacillus spp., Staphylococcus spp. gibi gram pozitif bakterilerden oluştuğunu 

tespit etmişler ve havuzlara aktarıldıktan sonra ise gram negatif bakteriler artmış ve 

gökkuşağı alabalığı yavrularının hakim mikroflorası haline gelmiş ve bakteri 

florasının % 95'inden fazlasını oluşturduğunu saptamışlardır.  

Vural ve Erkan (2005), yapmış oldukları çalışmada Dicle Nehri’nin üç farklı 

noktasından Mayıs- Ağustos 2005 döneminde tutulan toplam 51 adet balık örneğinin 

mikrobiyolojik kalite parametrelerini incelemiştirler. Diyarbakır bölgesinden tutulan 

Dicle Nehri balıklarının mikrobiyolojik kalitesinin oldukça düşük olduğu ve bu 

durumun potansiyel bir sağlık riski oluşturduğunu saptamışlardır. 

Şeker ve ark. (2006), yapmış oldukları çalışmada 11 farklı alabalık 

işletmesinden temin edilen gökkuşağı alabalığının bağırsak, kan, karaciğer, böbrek 

ve vücut boşluğundan örneklerde bakteriyel flora tespiti yapmışlardır. Balıkların 

bakteriyel florasını Tryptic Soy Agar (TSA), Shotts-Waltman (SW) ve Anacker ordal 

Agar (AOA) besiyerlerinde incelenmişlerdir. Toplam 532 adet suş izole etmişlerdir. 

Mikroorganizma olarak Acinetobacter sp. (244 suş, %45.86);  Yersinia ruckeri (120 

suş, %22.56); Flavobacterium sp. (89 suş, %16.73);  Staphylococcus sp. (79 suş, 

%14.85) izole edildiğini belirtmişlerdir. 

 Kılıç ve ark (2006), yapmış oldukları araştırmada altı farklı alabalık 

işletmesinden alınan gökkuşağı alabalıklarının bağırsak, kan, karaciğer, böbrek ve 

vücut boşluğu’na ait aerobik bakteriyel florasını araştırmışlardır. Balıklardan alınan 

örneklerden Tryptic Soy Agar, ShotsWatman Agar ve Anacker Ordal Agar 
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besiyerine ekim yapmışlardır. Biyokimyasal testler yapıldıktan sonra patojenik 

mikroorganizma olarak Yersinia ruckeri (142 suş, %51.07), Pseudomonas sp. (104 

suş, %37.41) ve Flavobacterium sp. (32 suş, %11.51) izole edildiğini belirtmişlerdir. 

Çarbaş ve ark. (2007), yapmış oldukları araştırmada, Erzurum ilinde 

gökkuşağı alabalığı yetiştiren 6 farklı ticari işletmeden 3 ay süresince (Nisan, Mayıs, 

Haziran) alınan toplam 54 adet numune (yetiştiricilik suyu, yem ve balık) toplam 

aerobik mezofilik bakteri, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, koliform grubu bakteri 

ve Escherichia coli yönünden incelemişlerdir. Toplam aerobik mezofilik bakteri 

sayıları su, deri ve yem numunelerinde sırasıyla 101-104 kob/ml, 102-105 kob/g, 

103-108 kob/g olarak tespit etmişlerdir. Enterobacteriaceae ve Pseudomonas sayıları 

su, yem ve deri örneklerinde <10-103 kob/ml ve 101-104 kob/ml; <100-104 kob/g ve 

<100-108 kob/g; <100-103 kob/g ve <100-104 kob/g olarak saptamışlardır. 

Kim ve ark. (2007), yaptıkları araştırmada balık yetiştiriciliği çalışmalarında 

karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olarak, zararları doğal ortamlarda pek fark 

edilmeyen ya da görülmeyen parazit kökenli hastalıklar olduğunu belirtmişlerdir. 

Özer ve ark. (2008), yapmış oldukları çalışmada  15.12.2006 ve 25.04.2007 

tarihleri arasında Mersin İli Çağlarca köyünde bulunan iki gökkuşağı alabalığı 

işletmesinden su örnekleri, sperma, ovaryum sıvısı, yumurta, döllenmiş yumurta, 

gözlenmiş yumurta, keseli yavru ve yemlenen yavrulardan örnekler alarak örnekleme 

yapmışlardır. Örnekleri toplam aerobik bakteri sayısı, Gram negatif bakterilerin 

izolasyonu ve identifikasyonu yönünden klasik yöntemlerle incelemişlerdir. 

Akşit ve Kum (2008), yapmış oldukları çalışmada gökkuşağı alabalıklarında 

ekonomik kayıplara sebep olan önemli bakteriyel hastalık etkenlerini tespit ederek, 

ilaç kullanımına bağlı sorunların ve tedavi maliyetinin azaltılabilmesi için çeşitli 

antibakteriyel ilaçlara karşı gösterdikleri duyarlılık derecelerinin belirlenmesini 

amaçlamışlardır. Bu amaçla her ay 8 adet olmak üzere 12 ay boyunca toplam 96 adet 

balığın iç organları (karaciğer, dalak, böbrek) ve solungaçlarından uygun besi 

yerlerine ekimler yapılarak 22 ve 37 ºC’de inkübasyonlarını gerçekleştirmişlerdir. 

Elde edilen izolatların antibakteriyel ilaçlara karşı duyarlılıklarını disk difüzyon 

yöntemi ile belirlemişlerdir. 
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Altun ve ark. (2009), yapmış oldukları araştırmada ülkemizin farklı coğrafik 

bölgelerinde bulunan gökkuşağı alabalığı işletmelerinden izole edilmiş olan 19 adet 

Yersinia ruckeri suşunun 2 adet referans suşla (serotip 1 ve serotip 2) karşılaştırmalı 

olarak fenotipik ve serotipik özelliklerini incelemişlerdir. 

Korun ve Toprak (2009), yapmış oldukları çalışmada, gökkuşağı 

alabalıklarının bağırsağından izole edilen bakterilerin antibiyotik hassasiyeti üzerine 

NaCl’nin etkisini çalışmışlardır. İncelenen balık örneklerinden toplam 8 bakteri suşu 

elde etmişlerdir. 

Öksüztepe ve ark. (2010), yapmış oldukları çalışmada, Elazığ’da tüketime 

sunulan taze gökkuşağı alabalıklarının mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini 

incelemişlerdir. İncelenen 30 adet balık örneğinin 2 tanesinde (%6,67) Escherichia 

coli-1 saptanmıştır. Sonuç olarak incelenen 18 balık örneğinin mikrobiyolojik 

kalitelerinin belirtilen standartların üzerinde olduğu, 2 adet balık örneğinde ise 

Escherichia coli-1 bakterisine rastlanılması bakımından halk sağlığı açısından 

potansiyel bir tehlike arz edebileceği, ancak kimyasal sonuçlar bakımından ise 

tüketilebilirlik sınırlarını aşmadığını tespit etmişlerdir.   

Patır ve ark. (2010), araştırmalarında gökkuşağı alabalığı yumurtasından 

yapılan ve vakumlanarak ambalajlanan havyarın 4 + 1 °C’de muhafazası sırasında 

mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler incelendi. İncelenen 

örneklerde ortalama olarak toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı ham yumurtada 

2,05 log10 kob/g olarak saptandı. 

Kılınç ve ark. (2011), yaptıkları çalışmada Alabalık filetolarını -18 °C’de 

dondurularak, buzdolabı koşullarında çözdürülmüşlerdir. Alabalık filetoları önceden 

hazırlanmış 5 ayrı konsantrasyonda laktik asit çözeltisinde (%1,%2,%3,%4,%5) 30 

dakika boyunca daldırma işlemine tabi tutulmuştur. Daldırma işlemi uygulanan 

alabalık filetoları strafor tabaklara konularak üzeri streç film ile kaplanmış ve 4°C’da 

6 gün depolanmıştır. Bu çalışmada, farklı laktik asit konsantrasyonlarının 

buzdolabında 4 °C’da depolanan alabalık filetolarına olan etkilerini belirlemek 

amacıyla mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır. Analizler depolamanın 

0.gün,3.gün ve 6.günlerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak alabalık filetoları için 
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mikrobiyolojik ve duyusal açıdan en uygun laktik asit konsantrasyonu kontrol grubu 

ile karşılaştırılarak belirlenmiştir. 

Yılmaz ve Bilgin (2011), yaptıkları araştırmada son yıllarda önemi giderek 

artan sucul canlılar yetiştiriciliğinde özellikle balık kültürünün ön plana çıktığını 

belirtmişlerdir. Kültür balıkçılığının hızlı gelişmesine bağlı olarak balıklarda hastalık 

etkenleri önem kazanmıştır. Bu nedenle de üretim tesislerinde özellikle 

kuluçkahanelerde zaman zaman büyük oranlarda yumurta ve balık ölümleri meydana 

gelmektedir. Bu araştırmada, alabalık kuluçkahanelerinde görülen önemli hastalıklar 

ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. 

Akaylı ve ark. (2013), yaptıkları çalışma ile yurdumuzun farklı bölgelerindeki 

kültür gökkuşağı alabalıklarında hastalığa neden olan Gram-negatif patojen 

bakterilerin tespiti ve antibiyotiklere karşı duyarlılık derecelerinin belirlenmesi ile 

bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesini hedeflemişlerdir. Bu amaçla hastalık belirtisi 

gösteren gökkuşağı alabalıklarının karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarından 

TSA ve BHIA besiyerlerine bakteriyolojik ekimler yapmışlardır. İzole ve identifiye 

edilen bakterilerin antibiyogram duyarlılığını belirlemek için kullanılan disk 

difüzyon metodu sonuçlarına göre izole edilen tüm hastalık etkenlerinin flumekuin, 

oksitetrasiklin ve florfenikole karşı duyarlı olduklarını tespit etmişlerdir. 

Akaylı ve ark. 2015 yılında yaptıkları araştırmayı, Türkiye’nin farklı 

bölgelerindeki kültür gökkuşağı alabalıklarından izole edilen patojenik Gram-negatif 

bakterilerin lipopolisakkarit (LPS) profillerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütmüşlerdir. Bu amaçla, hasta balık örneklerinden izole edilen Vibrio 

anguillarum, Aeromonas hydrophila, Aeromonas schubertii, Pseudomonas 

fluorescens ve Yersinia ruckeri izolatlarından LPS numuneleri elde etmişlerdir. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, LPS analizi çalışmalarının bu bakterilerin 

karakterizasyonunda ve değişik coğrafik bölgelerden izole edilen suşlar arasındaki 

farklılıkların tespit edilmesinde kullanılabilecek faydalı araçlar olduğunu 

göstermişlerdir. 

Ülkemizde gökkuşağı alabalıkları dışında farklı alabalık türleri üzerinde 

çalışmalar da sınırlı sayıdadır. Tunceli Munzur Çayında yakalanan kahverengi 

alabalıklarda (Salmo trutta labrax) Creptotrema, Philonema, Contracaecum, 
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Acanthocephalus cinslerine ait parazitler (Ekingen, 1975) ile Neochinorhynchus cinsi 

ve Posthodiplostomum minimum metaserkeri bulunmuştur (Ekingen, 1976).   

Balık parazitlerinin ve hastalıklarının araştırılması, günümüzde gittikçe 

gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır. 

Balıklarda yaklaşık olarak 10 bin tür parazitin yaşadığı bilinmektedir. Bu parazit 

türlerinin % 27'si Crustacea % 18'i Protozoa,% 17'si Digenea,% 15'i Monogenea, % 

10'u Cestoda,% 7'si Nematoda, %4'ü Acantocephala ve % l'i de Huridinea gruplarını 

içermektedir.(Cengizler,.2000).
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 Bu çalışmada Eylül 2015 ile Haziran 2016 döneminde 4 çiftlikten toplam 480 

adet gökkuşağı alabalığının karaciğer ve böbreklerinden alınan numuneler incelendi. 

Balıklar havuzdan çıkarıldıktan sonra soğuk zincirde İskenderun’a getirildi. 

Örnekleme için alınan balıklar, daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’na getirildi. 

3.1.Materyal 

Bu çalışmada Hatay ilindeki gökkuşağı alabalığı üretimi ve yetiştiriciliği 

yapılan 4 işletmeden alınan 480 adet balık kullanılmıştır.  Bunlardan hepsi yetişkin 

(26-30 cm uzunlukta ve ortalama 254,75 gr ağırlıkta) olarak alınıp incelenmiştir. 

3.1.1. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, (Walbaum, 1792)) 

Sistematikteki yeri çizelgede verilmiş olan gökkuşağı alabalığı, Kuzey 

Amerika’nın önemli bir alabalık türüdür. Gökkuşağı alabalığı 1970'li yıllarda 

ülkemize getirilerek üretimi yapılmaya başlanmıştır. 

 

Çizelge 3.1.1. Gökkuşağı Alabalığı’nın Sistematikteki Yeri (Bat ve ark., 2008) 

Alem    : Animalia  

Şube    : Chordata  

Sınıf    : Actinopterygii  

Takım   : Salmoniformes  

Aile    : Salmonidae  

Cins    : Oncorhynchus 

Tür   : Oncorhynchus mykiss 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Oncorhynchus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oncorhynchus
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Gökkuşağı Alabalığı yanal çizgisi pembe, diğer vücut kısımları ise yeşil ve 

mavi olan fuziform şekilli bir tatlı su balığıdır. Yüzgeçler ve (karın yüzgeçleri hariç) 

vücut küçük siyah lekelerle kaplıdır. Gökkuşağı alabalığı omurgasızlar, küçük 

balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenmektedir. Boyları 1,5 metre, ağırlıkları ise 17 

kg’a ulaşabilmektedir. Gökkuşağı alabalığının büyüme oranı, sıcaklığa ve 

beslenmeye bağlıdır. Gökkuşağı alabalığının dişileri 2, erkekleri ise 1 yaşında cinsel 

olgunluğa ulaşırlar (Skelton, 2001). 

 

 

Şekil 3.1. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W, 1792) 

 

3.2.Yöntem  

Çalışmada kullanılan gökkuşağı alabalıkları Hatay ilindeki üretim, 

yetiştiricilik ve aynı zamanda restoran işletmeciliği yapan 4 ayrı işletmeden temin 

edildi. 

3.2.1. Çalışma Alanı  

Dörtyol (1 nolu), Payas (2 nolu), İskenderun-Sarıseki (3 nolu) ve İskenderun-

Merkez (4 nolu)’de bulunan alabalık işletmelerinden alınan gökkuşağı alabalıkları 

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve 

Uygulama Laboratuvarı’na getirildi. Şekil 3.2’de işletmelerin yerleri, Şekil 3.3, Şekil 

3.4, Şekil 3.5 ve Şekil 3.6’da işletmelere ait resimler bulunmaktadır. 
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Şekil 3.2. Balık örneklerinin alındığı işletmelerin yerleri 

 

 

Şekil 3.3. 1 nolu işletmeye ait resim 
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Şekil 3.4. 2 nolu işletmeye ait resim 

 

 

Şekil 3.5. 3 nolu işletmeye ait resim 
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Şekil 3.6. 4 nolu işletmeye ait resim 

 

 

3.2.2.Örneklerin Toplanması  

Örnekler, Eylül 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında Dörtyol (1 nolu), Payas 

(2 nolu), İskenderun-Sarıseki (3 nolu) ve İskenderun-Merkez (4 nolu)’de ki taze 

balık restoran işletmeciliği yapan işletmelerden temin edilmiştir. İşletmelerin isimleri 

ticari kaygılar nedeniyle paylaşılmamış, istasyon olarak adlandırılmıştır. 

3.2.3. Örneklerin İncelenmesi 

Araştırma için gerekli olan balıklar belirlenen işletmelere gidilerek 

işletmelerin havuzlarından tesadüfi örnekleme metodu ile temin edildi. 

Mikrobiyolojik olarak incelemeler İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri 

ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Hatay Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğüne götürülmüştür. Balıklar soğuk taşıma kaplarına alınmadan 

önce etiketlenerek plastik poşetlerin içerisine yerleştirilmiş ve soğuk zincir altında 

muhafaza edilerek en kısa sürede laboratuvara getirilmiş ve analizleri yapılmıştır. 

Mikrobiyolojik ekimler, petri yüzeyine yayma metodu kullanılarak 

yapılmıştır. Nedolulıa ve Westhoff tarafından bildirilen metod doğrultusunda 
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alabalıkların derisinden 10 cm x 1 cm alanında swab örnekleri alınarak %0,1 'lik 10 

ml steril peptonlu su ile stomacherde 2-3 dakika homojenize edilmiştir. Örnekten 

ekim yapılmıştır. İlk örnek 0 kabul edilerek 106 ya kadar dilüsyonlar hazırlandı. Bu 

örnekler, her bir dilisyon homojenize edilerek  yayma metodu ile ekimler çift paralel 

olarak çalışılmıştır. Toplam mezofilik aerob bakteri sayımı PCA (Plate count agar) 

bulunan petri kutusu yüzeyine  her bir dilisyondan ekimleri yapılmış ve petri kutuları 

30 ºC’de 2 gün inkübe edildikten sonra değerlendirmeye alınmıştır (Harrigan, 1998).  

Psikrofil mikroorganizmaların sayımında Plate Count Agar (PCA) ekimler 

yapılarak plaklar 7±1 0C’de 10 gün inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir 

(APHA,1976). 

Koliform grubu bakterilerin sayımında Violet Red Bile Agar (VRBA) besi 

yerine ekimler yapılarak kullanılan plaklarda 301 oC’de 24 saat inkübasyon 

sonunda koyu kırmızı, haleli koloniler koliform bakteriler olarak değerlendirilmiştir 

(ICMSF, 1982). Örneklerde Escherichia coli mikroorganizmalarının varlığını 

saptamak için, VRBA besiyerinde üreyen tipik koyu-kırmızı koloniler seçilerek 

nutrient buyyona alınmıştır. Buyyon 37 ºC’de 18-24 saat inkübe edildikten sonra 

Gram boyama ile kültürlerin saflık kontrolleri yapılmıştır. Saf olan kültürlere İMVİC 

testleri ( I -Indol M -Metil kırmızısı Vi-Voges-Proskauer C –Sitrat) uygulanmıştır 

(Çakır, 2000)  

Staphylococcus sayımında Mannitol Salt Agar (MSA) besi yeri dökülen plaklar 

37±1oC’de 36-48 saat inkübe edildikten sonra değerlendirildi. 

Maya ve küf sayımı için Potato Dextrose Agar (PDA) besi yeri kullanılarak, 

ekimi yapılan plaklar 221 0C’de 5 gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler 

sayıldı (APHA,1976). 

Parazitolojik incelemeler için yakalanan balıklar içinde o işletmeye ait su ile 

birlikte plastik taşıma kaplarıyla canlı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Araştırma ve Uygulama Birimi’ne getirilmiştir. 

Balıkların parazitolojik açıdan incelenmesinde Bylund ve ark., (1980); Kruse ve 

Pritchard (1982)’da belirtilen metotlar kullanılmıştır. Balıklarda ilk olarak gözle 

görülebilen makroskobik ektoparazitler araştırılmıştır. Daha sonra gözle 

görülemeyecek veya dış bakı ile gözden kaçan ektoparazitlerin saptanması için lamel 
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ile vücut yüzeyinden dorsoventral yönde kazıntılar alınarak bir damla ortam suyu 

damlatılmış lam üzerine konularak hazırlanan sürtme preparatlar ışık mikroskobu 

altında incelenmiştir. (Bylund ve ark., 1980; Kruse ve Pritchard, 1982). Solungaç 

yayları bağlantı yerleri kesilerek çıkarılmıştır. Petri kabına konularak üzerine ortam 

suyu ilave edildi ve stereo mikroskop altında incelendi. Bulunan parazitler solungaç 

filamentlerinden ayrılarak içinde ortam suyu bulunan petri kaplarına konuldu. Daha 

sonra bu parazitler lam üzerine alınarak lamel ile kapatıldı ve ışık mikroskobunda 

canlı olarak incelendi. Ayrıca bazı örnekler daha sonra incelenmesi ve kalıcı 

preparatlarının yapılması için % 70’lik alkole konuldu (Bylund ve ark., 1980; Kruse 

ve Pritchard, 1982). Endoparazitlerin aranması için balıklar disekte işlemine geçildi. 

Bu amaçla balığın karın bölgesi ince bir makasla kesilerek anüs-karın hattı boyunca 

anterior yöne doğru operkuluma kadar boydan boya kesildi. Şekil 3.7’de iç 

organların muaynesi için yapılan enzisyon işlemi görülmektedir. Makroskobik 

parazitler çıplak gözle arandıktan sonra iç organlar alınarak petri kaplarına konuldu. 

Parazitlerin dominant olarak bulunabileceği sindirim kanalı açılarak üzerine 

fizyolojik su ilave edildi ve stereo mikroskop altında incelendi. (Bylund ve ark., 

1980; Kruse ve Pritchard, 1982) Öncelikle vücut boşluğu muayene edilmiş, iç 

organlar çıkartıldıktan sonra ilk olarak çıplak gözle incelenmiş ve daha sonra böbrek, 

dalak, karaciğer, sindirim sistemlerinden ve kas dokularından ezme preperatlar 

hazırlanarak mikroskopta incelenmeye alınmıştır. Aynı gün içerisinde incelenemeyen 

balıklar % 4’lük formol ile tespit edildikten sonra incelendi Evans ve Lester (2001), 

Kim ve ark., (2002). Şekil 3.8’de ektoparaziter incelemenin yapıldığı bölgeler 

görülmektedir. 
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Şekil 3.7. İç organların muayenesi için yapılan ensizyonlar (Tiğin ve ark., 1992). 

 

 

Şekil 3.8. Ektoparaziter incelemelerin yapıldığı bölgeler  

 

3.2.4. Örneklerin Değerlendirilmesi 

Laboratuvara getirilen örneklerin toplam boy (TB) değerleri ve ağırlıkları 

öncelikli olarak kayıt altına alınmıştır. Daha sonra bu işlemler yapılırken dış bakı ile 

balığın yüzgeçleri, derisi ve gözleri incelenmiş bulgular kayıt altına alınmıştır. Şekil 

3.9.’da incelenen örnekler görülmektedir. 

 

  



23 

 

 

 

Şekil 3.9. İncelenen numuneler   
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Balıkların yaşam ortamı olan su, fiziksel, kimyasal, mikroorganizma ve 

parazitler yönünden coğrafik koşullara da bağlı olmak üzere çok sayıda ve türde 

zararlıların bulunmasına ve gelişmesine uygun bir ortamdır. Tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de giderek gelişmekte ve ihracatta önemli katma değer sağlayan 

kültür balıkçılığı zaman zaman bu zararlı koşul ve patojenlerle ekonomik kayba 

uğramaktadır. Bu çalışmada da amaçlandığı gibi periyodik zaman aralıklarıyla 

yapılan ilgili kurum kontrol ve denetimlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalarla da 

patojen ve parazit takibi gereklidir. 

Hatay ilindeki kültür balıkçılığı yapan ve bunları insan tüketimine sunan bazı 

işletmelerden alınan balıklar parazitolojik, mikrobiyolojik olarak incelenmiştir. 

Çalışmamız, Eylül 2015-Haziran 2016 ayları arasında 4 farklı istasyondan aylık 

örneklemelerle gerçekleşmiştir. Her ay, her işletmeden 12 balık olmak üzere 

toplamda 480 balık örneği alınmıştır. Öncelikle, balık örneklerine ait boy ve ağırlık 

ortalamaları tespit edilmiştir (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1). 

Çizelge 4.1. Aylara göre ağırlık ve boy ortalamaları 

 

DÖRTYOL PAYAS SARISEKİ İSKENDERUN 

AYLAR 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(gr) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(gr) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(gr) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(gr) 

EYLÜL 27,5 272,6 27,9 256,8 27,7 251 29 248 

EKİM 27,5 268,7 27,8 254,6 27,8 249,9 28,8 255,4 

KASIM 27,3 257,9 27,7 253,2 27,1 247,9 28,5 252,6 

ARALIK 28,2 260,4 27,5 252,4 27,5 248,7 28,6 253,4 

OCAK 27,5 265,4 28 253,9 27,6 247,8 28,2 252,9 

ŞUBAT 27,5 268,7 27 252,4 27,4 246,2 28,8 254,3 

MART 28 257 27,5 255,1 27,8 247,3 28,5 253,3 

NİSAN 28 255,6 27,6 253,6 27,9 250,7 28,9 253,6 

MAYIS 27,8 254,1 28,2 252,2 28 251,5 28 253,1 

HAZİRAN 28,1 260,2 28,1 255,3 28,4 253 28,2 259,6 
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Şekil 4.1. Ağırlık ve boy ortalama grafikleri 

 

Örnekleme yapılan balıklarda dış bakı olarak genellikle vücut 

deformasyonlarına rastlanmamıştır. Balıkların toplamda 5 tanesinde gözlerde , bir 

kısmında da kuyruklarda kayıplara rastlanmıştır. Bu kayıpların balıkların nakilleri 

sırasında oluşan sıkışıklıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Kültür balıkçılığı 

işletmelerinde çeşitli parazitlerin saptandığı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. 

(Ekingen 1975, Burgu 1988, Birincioğlu 2006, Dal 2006, Sağlam ve Pala 2006, 

Altunay ve Yıldız 2008,). Doğal yaşamdan da araştırma örneklerinde (Ekingen 1975, 

Burgu 1988) çeşitli parazitler saptanması, işletmelere özellikle su kuşları ve yabani 

hayvanlar tarafından parazitlerin taşınabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Çalışmalarda parazite rastlanılmaması tesadüfi örnek alınması ve alınan örnek 

sayısıyla birlikte değerlendirilmelidir.  

Kafes ağ veya havuzlarda Alabalık yetiştiriciliği yapılan işletmelerde 

parazitolojik çalışmalarda çeşitli parazitlere rastlanılmış (Mefut ve ark. 2002, 

Birincioğlu ve ark. 2006, Dal 2006, Altunay ve Yıldız 2008, Sağlam ve Pala 2008) 

olmasına rağmen bu çalışmada yoğun bir parazit örneği saptanamamıştır. Örnek 

0
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alınan işletmelerin hijyenik koşulları genel olarak sağladığı gözlenmiştir. Araştırma 

da elde ettiğimiz bulgular çizelge 4.2 de verilmiştir. 

Çalışmamızda özellikle mevsim geçişlerinde ektoparazit olarak 

protozoalardan tek hücreli bir ciliat olan Trichodina spp. rastlanılmıştır. Tespit edilen 

bu parazitin sistematikteki yeri ; Ciliophora alemi, Mobilina takımı, Trichodinidae 

ailesidir (Lom 1970, Lom ve Dykova 1992, Roberts 2012). 

Alem : Ciliophora 

Sınıf  : Oligohymenophorea 

            Takım  : Mobilida 

Aile  : Trichodinidae  

Genus   : Trichodina  

Trichodina tatlısu ve deniz balıklarında sıklıkla karşılaşan ektoparazit türüdür. 

Trichodina türlerinin konakları spesifik değildir. Trichodinid cinsine ait türler, 

solungaçlar ve deride etkili bir hastalık olan 'Trichodiniasis' in etkenidir. 

Trichodiniasis, yetiştiriciliği yapılan balıklarda sıklıkla görülmektedir. Etkene yoğun 

rastlandığında  balık stoklarının % 50’ sinden fazlasında kayıplara neden olur (Lom 

ve Dyková 1992).  Hastalık baş ve gövdede düzgün olmayan beyaz lekeler, 

iştahsızlık ve tembellik gibi semptomlarla tanınır (Ekingen, 1983).  

 

Şekil 4.2. Trichodina nigra’da bulunan dişli halkalar (Vera N. ve ark. , 2003). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oligohymenophorea
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Çizelge 4.2. Aylara göre parazit dağılımı 

 

Trichodina cinsine ait parazit türlerinin sayısı 190’dan fazladır. Tatlı su  deniz 

balıklarında sıklıkla karşılaşılan bir ciliat türüdür ve çok hızlı hareket edebilirler. 

Enfekte balıklarda, beyaz lekeler görülür. Epitel dokuya zarar verirler ve solungaç 

lamelleri arasında hiperplazi oluştururlar. (Lom  ve Dykova, 1992). 

Yapılan çalışmada 480 adet örnekten 14 adet balıkta deriden alınan 

kazıntılarda parazite rastlanmıştır. Toplam enfeste balık sayısı %2,916 olarak 

belirlenmiştir. İstasyonlara göre verilecek olursa 4. İstasyonda %2,5, 3. İstasyonda %  

1,66, 2. İstasyonda %3,33 1. İstasyonda ise % 4,16 enfestasyon oranı gerçekleşmiştir. 

AYLAR İSKENDERUN 

SUÇIKAĞI 

4 nolu istasyon 

ENFESTE 

BALIK 
SAYISI 

İSKENDERUN 

SARISEKİ 

3 nolu istasyon 

ENFESTE 

BALIK 
SAYISI 

PAYAS 

2 nolu 
istasyon 

ENFESTE 

BALIK 
SAYISI 

DÖRTYOL 

1 nolu 
istasyon 

ENFESTE 

BALIK 
SAYISI 

EYLÜL 12 - 12 1 12 2 12 1 

EKİM 12 - 12 - 12 1 12 - 

KASIM 12 1 12 - 12 - 12 1 

ARALIK 12 - 12 - 12 - 12 - 

OCAK 12 - 12 - 12 - 12 - 

ŞUBAT 12 - 12 - 12 - 12 - 

MART 12 - 12 - 12 - 12 - 

NİSAN 12 1 12 - 12 1 12 1 

MAYIS 12 1 12 1 12 - 12 2 

HAZİRAN 12 - 12 - 12 - 12 - 

TOPLAM 120 3 120 2 120 4 120 5 

%  2.5  1,66  3,33  4,16 
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Parazit tespit edilen balıklarda renkte kısmen kararmalar ve değişik boyutlarda 

lekeler, balıklarda havuz tabanına ve yan duvarlara sürtme hareketi gözlenmiştir. 

Özer ve Erdem (1998), Sinop Yöresi'nde  yaptıkları çalışmada, tuzlusu ve 

tatlısularda yetiştiriciliği yapılan alabalık ve sazanlarda bulunan bazı iç ve dış 

parazitleri araştırmışlar ve Trichodina acuta, Trichodina nigra ve Trichodina 

mutabilis türlerini bulmuşlardır. 

 Özer ve ark. (2007) Mersin ilinde faaliyet gösteren 7 adet Gökkuşağı 

alabalığı işletmesinde 2005 yılında bir yıl süreyle 226 adet balık paraziter yönden 

incelenmiştir . İncelenen 226 adet balığın 41’inde (%18,14) 42 adet ektoparazit 

protozoona rastlanmıştır. 25 (%11,06) adet balıkta İchtyophythirius multifiliis, 

Fouquet, 1876, 12 (%5,31) balıkta Trichodina spp. Ehrenberg, 1838 ve 5 (%2,21) 

adet balıkta Chilodonella spp. tespit edilmiştir. Balıkların iç organlarında ve karın 

boşluğunda parazit tespit edilememiştir.  Kim ve ark. (2002), Güneydoğu Asya 

ülkelerinden Kore’ye ithal edilen tropik akvaryum balıklarında görülen kayıpların 

nedenini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada 5 farklı 

familyaya (Characidae, Cichlidae, Cyprinidae, Helestomatidae, Poecillidae) ait 

olmak üzere 15 akvaryum balığı türü toplam 351 birey parazitik infeksiyonlar 

açısından incelenmiştir. Bu çalışmada en yaygın olarak Ichthyophthirius multifiliis ‘e 

ve bununla birlikte Trichodina spp. ‘ye rastlanmıştır.  

Bu çalışmalar çalışmamızla paralellik göstermekte ve bulgularımızı 

desteklemektedir. 

Çalışmalarımızın mikrobiyolojik sonuçları Çizelge 4.3 te verilmiştir. 

İncelenen örneklerimizde toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı 

işletmelere ve aylara göre sıralanmıştır. Çalışmamızda aylara göre en yüksek Eylül 

ayıda 1 nolu işletmede 4,5 log10 kob/cm2 ve Nisan ayında 4. İşletmede 1,6 log10 

kob/cm2 bulunmuştur. Öksüztepe ve arkadaşları inceledikleri 30 adet gökkuşağı 

alabalığı (Oncorhynchus mykiss) örneklerindeki toplam aerobik mezofilik 

mikroorganizma sayısı ortalama olarak 6,06 log10 kob/cm2 olarak tespit etmişlerdir. 

Terzi 2005 te yaptığı çalışmada (1,4x106 – 5,5x106 kob/cm2)  sonuçlarını tespit 

ettiğini bildirmiştir. Bizim çalışma sonuçlarımız bu değerlere göre düşük 

bulunmuştur. Elde ettiğimiz veriler Gonzalez ve arkadaşlarının gökkuşağı 
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alabalığında buldukları 8,0x102 kob/g değerinde, Diler ve ark. 2000’de bildirdikleri, 

102–107 kob/g seviyelerinde, International Commission on Microbiological 

Specification for Foods (ICMSF)’in ( Uluslararası Gıdalarda Mikrobiyolojik 

Standartlar Komisyonu ) önerdiği değer olan 5,0x105 kob/cm2 ve Su Ürünleri 

Yönetmeliği‟nde belirtilen 1,0x105 kob/cm2 değerlerine uygun bulunmuştur. Farklı 

balık işletmelerine ait alabalıklarda bakteriyel floranın değişebilir (Diler, 2000). 

Alabalıklar yaşadıkları suyun bakteriyel florasını taşımakla birlikte derilerindeki 

mukusun inhibe edici etkisi nedeniyle bakteri kompozisyonunda değişiklikler 

olabilmektedir. 

 

Koliform grubu bakteriler ; Koliform bakteri grubunda genelde Escherichia, 

Enterobacter, Kleksiella ve Citrobacter cinsleri yer alır. Bu grup içerisinde en tipik 

iki bakteri Escherichia coli ve Enterobacter aerogenes’dir. E. coli tipik fekal orjinli 

bir koliform bakteridir  (Çarbaş ve ark. 2007). Koliform grubu mikroorganizmalar 

temiz sularda avlanan balıkların deri ve kaslarında bulunmazlar. Bu grup 

mikroorganizmaların varlığı, balığın ya fekal kontaminasyonlu sulardan avlandığını, 

ya da avlandıktan sonra uygulanan işlemlere bağlı olarak bulaştığını gösterir. 

(Anonım 2010b) Fekal kontaminasyonun belirticisi olarak kabul edilen koliformların 

balıklardaki sayıları farklı araştırıcılar tarafından Shewan 1971, Saunders 1983,   ve 

Jay 1996,tarafından sırasıyla en fazla 2,0x102/g, 2,5x102/g ve 1,6x103/g miktarında 

olabileceği önerilmektedir. Bizim değerlerimiz bütün aylarda <1,0 log10 kob/cm2 

olarak belirlenmiş. Escherichia coli tespit edilememiştir.  

 

Staphylococcus grubu incelenen örneklerde ortalama olarak ise 1,9 log10 

kob/cm2 ve <1,0 log10 kob/cm2 değerlerinde bulunmuştur. Staphylococcus’lar doğada 

yaygın olarak bulunurlar. Bu mikroorganizmaların 100/g dan fazla bulunması 

insanlardan kaynaklardan bulaşmayı gösterir ve bu suların kanalizasyondan 

kirlendiği şüphesini uyandırır (Anonim 2001). Bu grup mikroorganizmaların 

dağılımına bakıldığında örneklerin halk sağlığı açısından potansiyel bir risk 

oluşturmadığı düşünülmektedir.   



30 

 

Balıkların solungaç, deri ve sindirim kanalında bulunan mikroorganizmalar 

avlanmayı takiben başta psikrofiller olmak üzere çoğalarak tüm kaslara yayılırlar. 

Muhafaza sırasında Gram(-) psikrofil mikroorganizmalar bozulmada en önemli 

etkendir. Bu mikroorganizmaların büyük bir kısmı proteolitik olup, dokulara çok 

çabuk yayılarak sonuçta kokuşmaya neden olurlar. Çalışmamızda Psikrofil 

mikroorganizmalar ortalamada <1,0 log10 kob/cm2 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

bu bulgular Öksüztepe ve ark. ortalama 1,21 log10 kob/cm2, Gün ve arkadaşlarının  

(1996) taze gökkuşağı alabalık filetosunda buldukları toplam psikrofil sayısı 2,7x103 

kob/g ile Diler ve arkadaşlarının gökkuşağı alabalıkların derisinde buldukları 102–104 

kob/g sayısından oldukça düşüktür. Sonuçta herhangi bir proteolitik bozulma 

oluşmamıştır. 

Maya ve küf grubu mikroorganizmalar balıklarda normal flora içerisinde 

bulunmazlar. Genellikle toprak orijinli olup, balıkların avlandığı anda sudan veya 

avlanma sonrası kullanılan alet ve malzemelerden bulaştığı bilinmektedir (Göktan 

1990) . Maya ve küf sayıları çizelgede de belirtildiği gibi aylarında ekim sonuçları 

değerlendirmeye alınmamıştır. En az ortalama olarak 1,30 log10 kob/cm2 seviyesinde, 

Şubat ayında 3 nolu işletmede ayında ise 2,1 log10 kob/cm2 olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değer; maya ve küf sayılarının en az   <1,0 log10 kob/cm2, en fazla 2,35 log10 

kob/cm2 ve ortalama olarak 1,70 log10 kob/cm2 seviyesinde olduğu tespit eden 

Öksüztepe ve arkadaşlarının bulduğu değerle benzer,  başka bir çalışma olan Terzi 

2006’ da yaptığı bir çalışmada 84 adet gökkuşağı alabalığı derisinde 1,1x105 kob/cm2 

maya ve küf sayısından oldukça düşük bulunmuştur. Bu değerlerin farklılığı, balık 

örneklerinin hijyenik şartlar altında hazırlanıp saklanmasına, taşınmasına 

bağlanabilinir. Mevcut bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, balıkların doğal 

bakteriyel florasının normal sınırlar içerisinde olduğunun göstergesidir. 
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Çizelge 4.3. Örneklerin mikrobiyolojik analiz bulguları log10 kob/cm 

Mikroorganizmalar 

Aylar 

Top. Aerobik 

Mez. Bak. 

Koliform 

Grubu 

E. 

coli 

Staphylococcus Psikrofil Maya ve 

Küf 

 EYLÜL     

                 

1 4,5     <1,0       

T.E 

1,9 <1,0 2,0 

2 1,9 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,3 

3 2,7 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,5 

4 3,8 <1,0 T.E 1,2 <1,0 1,7 

EKİM 1 4,4 <1,0 T.E 1,5 <1,0 1,5 

2 2,2 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

3 2,5 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 3,6 <1,0 T.E 1,7 <1,0 1,3 

KASIM 1 3,7 <1,0 T.E 1,3 <1,0 1,6 

2 2,9 <1,0 T.E 1,1 <1,0 - 

3 1,7 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 2,8 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

ARALIK 1 2,8 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,3 

2 2,6 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

3 2,1 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 2,4 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

OCAK 1 3,2 <1,0 T.E 1,2 <1,0 - 

2 3,6 <1,0 T.E 1,3 <1,0 - 

3 3,1 <1,0 T.E 1,1 <1,0 1,3 

4 2,2 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

ŞUBAT 1 4,2 <1,0 T.E 1,5 <1,0 1,9 

2 3,2 <1,0 T.E 1,2 <1,0 - 

3 4,0 <1,0 T.E 1,5 <1,0 2,1 

4 3,1 <1,0 T.E 1,1 <1,0 1,7 

MART 1 3,7 <1,0 T.E 1,3 <1,0 1,4 

2 2,1 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

3 2,4 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 2,8 <1,0 T.E 1,1 <1,0 1,4 

NİSAN 1 3,8 <1,0 T.E 1,3 <1,0 1,7 

2 2,0 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,5 

3 1,8 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 1,6 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

MAYIS 1 1,9 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

2 2,6 <1,0 T.E 1,1 <1,0 1,3 

3 2,2 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,3 

4 1,9 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

HAZİRAN 1 3,6 <1,0 T.E 1,4 <1,0 1,6 

2 2,4 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,3 

3 2,1 <1,0 T.E <1,0 <1,0 - 

4 2,3 <1,0 T.E <1,0 <1,0 1,3 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hatay ilinde gökkuşağı alabalığı yetiştiren 4 farklı ticari işletmeden 10 ay 

süresince alınan toplam 480 adet balık örneği üzerinde yürüttüğümüz çalışmamızda 

balıklar üzerinde paraziter ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yapılan 

incelemeler sonucunda özellikle İskenderun bölgesinde restoran işletmeciliği yapılan 

yerlerden alınan örneklerinin parazitolojik ve mikrobiyolojik analiz neticesine göre 

halk sağlığı açısından potansiyel bir risk olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Balığın işlenmesi sırasında deri, solungaç ve bağırsak florasını oluşturan 

bakteriler ve vücudu terk etmeyen bazı parazitler ete bulaşarak, ürünün dayanma 

süresini kısaltmakta, kaliteyi düşürmekte ve hatta tüketici sağlığını tehdit 

edebilmektedir. Bu nedenle hem gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve hem de 

bozulma nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik kayıpların önlenmesi açısından 

balıkların bakteriyel yükünün belirlenmesi önemlidir.  

Yetiştiricilik ve restoran işletmeciliği yapacak girişimcilerin özellikle koruma 

kontrol ve hijyen önlemlerini almaları yararlı olacaktır. Su ürünlerinin 

mikroorganizma yükü yakalandıkları ve yetiştikleri suların kontaminasyonu ile 

bağlantılıdır. Uygun olmayan üretim, işleme, depolama, nakil ve pazarlama koşulları 

vb. unsurlar bazı mikrobiyolojik sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Gerekli 

önlemler titizlikle alınmalı, işletmeciler, işletmede kullanacakları alet ve 

ekipmanların temizliğine dikkat etmelidir.  

  İşletmeciler insan tüketimine kadar kullanacağı yem miktarını yeterli 

miktarda satın alması taze yem kullanılmasına olanak sağlayacaktır ve ayrıca yem 

deposunun uygun koşullarda olmasına rutubet almayan, haşerelere karşı korunaklı 

olmasına ve herhangi bir bulaşmanın olmamasına dikkat edilmelidir.  

İşletmeciler balık alışverişlerinde kurumların öngördüğü uygunluk belgesini, 

satıcıdan sağlık belgesini talep etmelidirler. Üreticilerin işletmelerinde düzenli sağlık 

kontrolleri yapmaları hastalıkların erken teşhisinde ve nedeninin bulunmasında 

önemlidir. Bununla ilgili sağlık izleme formu tutmaları yararlı olacaktır.   
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Balık üreticilerine, ilgili kurumlarca eğitim seminerlerinin verilmesinin de 

üreticileri bilinçlendireceği unutulmamalıdır. Konuyla ilgili bakanlık ve devlet 

kuruluşları referans laboratuvarları hızla oluşturulmalı ve üreticinin başvurmasıyla 

gerekli incelemeler buralarda yapılmalıdır. 

Bu tarz çalışmaların periyodik olarak yapılması ve kamuoyu ile paylaşılması 

üretici ve tüketici açısından çift taraflı güven tazeleyecektir. 
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