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ÖNSÖZ  

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada su ürünleri yetiĢtiriciliği en hızlı geliĢen 

sektörlerden biri olmuĢtur. Yoğun üretim sonucu hastalıkları korumak ve tedavi 

etmek amacıyla antibakteriyel madde kullanımı artmıĢtır. GeniĢ spektrumlu nispeten 

ucuz bir antibiyotik olan tetrasiklin antibiyotiklerin kullanımında da artıĢ 

kaydedilmiĢtir. Balık çiftliklerinin çevresinde yaĢayan (doğal ortamda yetiĢen) 

balıklar sucul ortamlar için çevre kirliliğinin biyoindikatörü olarak kabul 

edilmektedir. Çiftlik çevresinden avlanan balıklarda antibiyotik düzeylerinin tespit 

edilmesi özellikle çevre ve halk sağlığı açısından önemli görülmektedir. 

 Bu çalıĢmada, Türkiye‟de su ürünleri yetiĢtiriciliğinin yaklaĢık üçte birinin 

gerçekleĢtiği Muğla Bölgesi‟ndeki balık çiftliklerinin etrafından avlanan balık 

örneklerinde LC MS/MS yöntemiyle Tetrasiklin (Oksitetrasiklin, Tetrasiklin,  

Klortetrasiklin, Doksisiklin) kalıntı analizleri yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde 

hesaplanabilir limitlerde Tetrasiklin kalıntısı bulunmamıĢtır. Elde edilen bu sonuç 

çevre ve halk sağlığı açısından memnuniyet verici olarak değerlendirilmiĢtir. 
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Bu doktora tez çalıĢması kapsamında Muğla Bölgesi‟ndeki balık çiftliklerinin etrafından 

avlanan balıklar tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntısı yönünden analiz edildi. Balık örnekleri Muğla 

ili Güllük Körfezi civarındaki Göltürkbükü, Torba, Güvercinlik Körfezi‟nden kuzeye doğru 

KuĢadası‟na kadar olan bölgede yetiĢtiricilik yapan 70 ayrı iĢletmenin çevresinden olta avcılığı 

yöntemiyle sağlandı. Avlanan çipura (Sparus aurata), mercan (Sparus pagrus) ve izmarit (Maena 

smaris) balıklarından elde edilen 70 adet balık örneği analiz için kullanıldı. Balık çiftliklerinin 

çevresindeki doğal ortamda yaĢayan balıklar sucul ortamlar için çevre kirliliğinin biyoindikatörü 

olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden çiftliklerinin çevresinden avlanan balıklarda koruma ve tedavi 

amaçlı olarak sıkça kullanılan tetrasiklin (oksitetrasiklin, tetrasiklin, klortetrasiklin, doksisiklin) 

kalıntısının belirlenmesi amaçlandı. 

 

Balıklarda tetrasiklin kalıntıları LC MS/MS yöntemi ile analiz edildi. Seçicilik, doğrusallık, 

geri kazanım, duyarlılık ve kesinlik ölçütlerinde metot validasyonu yapıldı. Tespit sınırları (LOD) 

Oksitetrasiklin 11 µg/kg, Tetrasiklin 13 µg/kg, Klortetrasiklin 7,4 µg/kg ve Doksisilin 9,4 µg/kg 

olarak belirlendi. Analizin geri kazanımları Oksitetrasiklin için %100,5; Tetrasiklin için %101,3; 

Klortetrasiklin için %99, Doksisilin için %100,5 olarak tespit edildi.  

Analizlerin sonucunda balık örneklerinin hiçbirinde Tetrasiklin grubu antibiyotikler 

(oksitetrasiklin, tetrasiklin, klortetrasiklin, doksisiklin) tespit edilemedi. Balıklarda tetrasiklin 

antibiyotiklerin kalıntı düzeyini tespiti için LC MS/MS yönteminin uygun olduğu görüldü. Yapılan 

analizlerde hesaplanabilir limitlerde tetrasiklin kalıntısı bulunmaması çevre ve halk sağlığı açısından 

memnuniyet verici olarak kabul edilebilir. 

Anahtar Sözcükler:  Balık; Kalıntı; LC MS/MS; Tetrasiklin. 
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SUMMARY 
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Investigation of Tetracycline Residues in Fishes Hunted from Surrounding Fish 

Farms in Muğla District 

ERDĠNÇ TÜRK 

  Department of Pharmacology-Toxicology 

PhD THESIS / KONYA 2015 

In this PhD thesis fishes hunted around fish farms in Muğla district were analyzed in terms of 

tetracycline antibiotic residues. Fish samples were provided from surrounding of 70 different fish 

farms from Göltürkbükü, Torba, Güvercinlik, Güllük Bay to KuĢadası around Muğla district by hand-

line hunting method. 

Seventy pieces of fish samples, which consist of Sparus aurata, Sparus pagrusand Maena 

smaris species, were used for analysis. Fishes living in thenaturalenvironmentaroundthefarmare 

considered asbioindicatorof environmental pollutionfor the aquatic environment. For this reason, it 

was aimed to analyze tetracycline (oxitetracycline, tetracycline, chlortetracycline, and doxycycline) 

residues, which are frequently used for the purpose of protection and treatment, in fishes hunted 

around the fish farms. 

Tetracycline residues in fishes were analyzed by the LC MS/MS method. Validation was 

performed at the critera of specificity, linearity, recovery, precision at sensitivity. Limits of detection 

(LOD) was determined as µg/kg: Oxytetracycline 11, Tetracycline 13, Chlortetracycline 7,4  and  

Doxycycline 9,4.  Recovery values were determined as Oxytetracycline 100,5%;  Tetracycline 

101,3%; Chlortetracycline 99% and Doxycycline 100,5%.  

 At the end of the analyses, no tetracycline antibiotic (oxytetracycline, tetracycline, 

chlortetracycline, and doxycycline) residues were found. Also it is seen that LC MS/MS is a suitable 

method for the detection of tetracycline antibiotics residues in fish samples. It can be expressed that 

the fish samples have no tetracycline antibiotic residues at the detectable limits is a satisfactory result 

in terms of environment and public health. 

Key Words: Fish; LC MS/MS; Residue; Tetracycline.  
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1. GĠRĠġ 

Su ürünleri artan dünya nüfusunun beslenmesi için yüksek besin değerine 

sahip alternatif bir gıda olmasının yanında ülkelerin ekonomileri açısından da önemli 

bir yere sahiptir. Endüstriyel su ürünleri yetiĢtiriciliği geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde hızla artmaktadır (Cabello 2006). YetiĢtiricilikle üretim Türkiye‟de de son 

yıllarda artmakta olup 2012 yılı FAO verilerine göre ülkemiz avcılık ile üretimde 

dünyada 38. sırada, AB ülkeleri içinde ise 6. sırada bulunurken, yetiĢtiricilikle 

üretimde ise dünyada 22. sırada, AB ülkeleri içinde ise 3. sırada yer almaktadır (FAO 

2015).  

Dünyada 2012 yılında avcılıkla üretim yaklaĢık 91 milyon ton, yetiĢtiricilikle 

üretim ise 67 milyon ton olmak üzere toplam 158 milyon ton su ürünleri elde 

edilmiĢtir (FAO 2015). Türkiye‟de ise, 2013 yılında avcılıkla 374 bin ton, 

yetiĢtiricilikle 233 bin ton olmak üzere toplam 607 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir. 

YetiĢtiricilikle elde edilenlerden 35 bin tonu tatlı su ürünleridir (TÜĠK 2014). Muğla 

ili dikkate alındığında, 2014 yılında ağ kafeslerdeki 100 iĢletmeden, toprak 

havuzlardaki 163 iĢletmeden 65 bin ton çipura-levrek, 2,5 bin ton graniyöz ve 

minekop elde edilmiĢtir. 81 alabalık iĢletmesinden ise 15,5 bin ton olmak üzere 

toplam 83 bin ton su ürünleri elde edilmiĢtir (GTHB 2015a). 

Çevre kirliliği hızlı nüfus artıĢı, düzensiz kentleĢme, kimyasal madde 

kullanımı sonucu ortaya çıkmıĢ ve endüstriyel geliĢmeyle paralel olarak artmıĢtır. 

Nüfus artıĢına bağlı olarak artan çevre kirliliği, doğal kaynakların hızla tükenmesine 

yol açmakta ve kirliliğe bağlı olarak ekosistemde yaĢamı zorlaĢtırmaktadır. 

Endüstriyel geliĢme sonucu atıkların niteliği ve oranı gittikçe tehlikeli bir boyuta 

ulaĢmaktadır. Hava ve topraktaki kirlilikler suda sonlanmaktadır. Su ortamı atıksular 

ve diğer atıkların biriktiği bir alan olarak ekosistemde hava ve toprağa oranla daha 

fazla kirlenmeye maruz kalmaktadır (Kaya ve ark 1998).  

YetiĢtiriciliği yapılan su canlıları, kafes, gölet, havuz veya tank gibi sınırlı bir 

alanda üretimi yapılır ve beslenmelerinin bir kısmı veya tamamı için genellikle 

insanlara bağımlıdırlar. Su ve besin maddeleri yoluyla balıklarda ve diğer su 

canlılarında biriken zehirli maddeler hem bu canlılar hem de tüketiciler için tehlike 

oluĢturlar. Su ürünlerinde birikim yapan ve sağlık açısından tehlikeli kabul edilen 
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maddeler; ağır metaller, yağlar ve türevleri, pestisitler, deterjanlar, radyoaktif 

maddeler, poliklorlu bifeniller, antibiyotikler ve biyotoksinlerdir (Ekici ve Yarsan 

2009).   

Ġlaçlar, hastalıkları sağaltmak, hafifletmek veya önlemek, ya da tanı amacıyla 

cerrahi müdahaleleri kolaylaĢtırmak ya da fizyolojik olayları değiĢtirmek için 

kullanılabilen herhangi bir madde veya maddelerin bileĢimidir (Kaya 2009). Ġlaçlar, 

organizmalar tarafından kolay alınabilmeleri ve uzun süre depolanabilmeleri 

amacıyla mümkün olduğu kadar çevre Ģartlarına dayanıklı Ģekilde üretilirler. Bu 

özelliklerinden dolayı, ilaç içindeki aktif maddeler ve biyotransformasyon ürünleri 

ekosistemde birikerek farklı etkilere ve sonuçlara sebep olabilirler. Antibakteriyel 

ilaçlar, analjezik ve antienflamatuvar ilaçlar, sentetik steroitler vb. yapılan 

araĢtırmalarda ekosistemde tespit edilen ilaçlardır (Ruhoy ve Daughton 2008, Saygı 

ve ark 2012). 

Çevrenin ilaç aktif maddeleriyle kontaminasyonu çeĢitli yollarla olmaktadır. 

Ġnsanlar ve hayvanlardan baĢlayan bu çevrimde ilaç aktif maddeleri atıksulara, 

toprağa, yeraltı sularına ve yeterli arıtım yapılmadığı takdirde içme sularına kadar 

ulaĢmaktadır (Sorensen ve ark 1998). Ekosistemde kirliliğe neden olan ilaçların ana 

kaynakları; evler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri (tıbbi tedavi ve kullanılmayan 

ilaçlar), kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları besleme iĢlemleri (büyümeyi 

hızlandırıcılar) ve ilaç üreticileridir. Kanalizasyon, tıbbi atıklar, endüstriyel 

aktiviteler, antibiyotik ve ilaç üreticileri, gıda üretimi, ev gereçleri, ürünler üzerine 

spreyleme, çiftlik hayvanlarının üretimi, balık çiftlikleri gibi faaliyetler çevreye 

bulaĢan antibiyotiklerin temel kaynaklarını oluĢturmaktadır (Türkdoğan ve 

Yetilmezsoy 2009). 

Ġlaçların ve ilaç üretim aĢamasındaki yan ürünlerin atık olarak çevreye 

geçtiklerinde ortaya çıkabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesi, bu 

maddelerin yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına geçen miktarlarının izlenmesi 

gelecekte ciddi problemlerin önlenmesi açısından önem verilmesi gereken bir 

konudur (Larson ve ark 2007, Saygı ve ark 2012). Kullanılmayan veya raf ömrü 

dolmuĢ ilaçlar çöp kutusuna ya da lavabolara dökülerek çevreye geçmektedir 

(Seehusen ve Edwards 2006). Ġlaçlar çeĢitli uygulamalar ile (insanların, hayvanların, 
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zirai mücadelede kullanılan tarım ilaçları gibi) çevreye bırakılmakta ve değiĢik 

taĢınım yolları ile yeniden insanlara ulaĢmaktadırlar (Sönmez ve IĢık 2013). 

Ülkemizde, atık yönetimi yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Belediyeler, 

tıbbi atık yönetimini “Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği”ne göre yapmaktadır. Bu 

yönetmelik, atıkların toplanması, nakli, geri dönüĢüm iĢlemleri, yeniden kullanımı, 

geri kazanımı ve imhasını kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre; atıklar bu maddeler için 

ayrılmıĢ özel alanlarda imha edilmelidir. Ayrıca, halk sağlığı ve çevre açısından 

tehlikeli atıkların imhası, tehlikeli olmayanlarla ayrı yerlerde ve ayrı yöntemlerle 

yapılmalıdır (Resmi Gazete 2005a). Tıbbi atıkların uygun Ģekilde toplanıp imha 

edilmesi hem halk sağlığı hem de çevre açısından oldukça önemlidir. 

Antibakteriyel ilaçlar bakteri, mantar, aktinomisetler gibi mikroorganizmalar 

tarafından sentez edilen veya sentetik olarak hazırlanan düĢük yoğunluklarda bile 

bakterilerin geliĢmesini engelleyen veya onları öldüren biyoaktif maddelerdir (Kaya 

2007). Tüm ilaçlar gibi antibiyotikler de uygun endikasyon, süre ve dozlarda 

kullanılmak için üretilmiĢlerdir. Bu kurallara uymayan kullanımlar özellikle 

antibiyotiklere direnç geliĢimi, gıda üretimi, halk ve çevre sağlığı açısından ciddi 

problemlere neden olmaktadır. Antibiyotiklerin çoğu çevre Ģartlarına karĢı oldukça 

dayanıklı olup besin zinciri yoluyla insanlara ulaĢabilmektedirler.  

Balıkların antibiyotik ve diğer ilaçlarla tedavisinde en iyi uygulama yolu yem 

katkısı Ģeklinde kullanmaktır. Balık çiftliklerinde kullanılan tıbbi maddeler doğrudan 

alıcı sulara karıĢmaktadır. Verilen yem katkılarının büyük bir kısmı balıklar 

tarafından yenmediği için kafeslerden aĢağı düĢerek kafeslerin altında birikmektedir. 

Atık yemle birlikte ortama geçen ilacın bir kısmı doğal ortamdaki balık ve 

kabuklular tarafından alınmakta ve zamanla balık ve kabukluların bünyesinde 

birikerek yüksek düzeylere ulaĢarak insan tüketimi için kabul edilebilir sınırları 

aĢabilmektedirler. Balık üretimi için su ürünleri yetiĢtiriciliğinde kullanılan 

antibiyotiklerden özellikle tetrasiklinler, nitrofuranlar, kinolonlar ve sülfonamidler 

sedimentlerde kalıntı bırakabilirler (Samulsen ve ark 1992).  

Tetrasiklinler balık çiftliklerinde koruma ve tedavi amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Balık çiftliklerinin çevresinde yaĢayan (doğal ortamda yetiĢen) 

balıklar sucul ortamlar için çevre kirliliğinin biyoindikatörü olarak kabul 
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edilmektedir. Planlanan bu araĢtırmada, çiftlik çevresinden avlanan balıklarda 

antibiyotik düzeylerinin tespit edilmesi özellikle çevre ve halk sağlığı açısından 

önemli görülmektedir. 

Bu araĢtırmanın amacı, sucul ortamlarda çevre kirliliğinin biyoindikatörü 

olarak kabul edilen canlılardan biri olan çiftliklerinin çevresinden avlanan balıklarda, 

sıkça kullanılan bir antibiyotik olan tetrasiklin (OTC, TC, CTC, DC) kalıntısının 

belirlenmesidir. 

1.1.Balıkçılık Hakkında Genel Bilgiler 

1.1.1. Balıkçılığın Tarihsel GeliĢimi 

Medeniyetler insanlığın varoluĢundan beri çoğunlukla su kaynaklarının 

etrafında kurulmuĢtur. Ġnsanlar, gıda, ulaĢım, tarım, turizm ve benzeri alanlarda 

ekonomik değeri olan bu kaynaklara sahip olmak ve kontrol etmek için 

uğraĢmıĢlardır. Bu bölgelerde yaĢayan medeniyetler su kaynaklarından çeĢitli su 

ürünleri avlama ve üretme yöntemleri bulmaya çalıĢmıĢlar, büyük medeniyetler 

kurmuĢlar ve çevresine de egemenliğini kabul ettirmiĢlerdir (KarakaĢ ve Türkoğlu 

2005). Paleolitik Çağı sonlarına ve Mezolitik Çağa ait balıkçı mızrakları, kancaları, 

olta ve ağ kurĢunlarına ait kalıntılara rastlanmıĢtır. Günümüzden sekiz bin yıl önce 

Ġber Yarımadası‟nın kuzeyinde yaĢayan insanların balığın bol olduğu mevsimlerde 

kıyılarda, diğer mevsimlerde ise denizin derinliklerinde avcılık yaptığı; yine MÖ 500 

yıllarında, Fenikeliler ve Kartacalıların denizin kıyıdan uzak yerlerinde balıkçılık 

yaptıkları, kemiklerinden ayrılmıĢ balıketlerini saklayabildikleri, Batı Akdeniz‟den 

Yunanistan‟a deniz balığı filetoları taĢıdıkları bildirilmiĢtir (KarakaĢ ve Türkoğlu 

2005). 

Deniz balıkları yetiĢtiriciliği ise muhtemelen Endonezya‟da MÖ 1400 

yıllarında gel-git olayı sırasında bir balık türü olan süt balığı yavrularının sahildeki 

havuzlara stoklanması ile baĢlamıĢtır. Süt balığı yetiĢtiriciliği, özellikle Tayvan ve 

Endonezya gibi Uzakdoğu ülkelerinde hala önemli bir endüstri durumundadır 

(Çelikkale ve ark 1999a). 
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1.1.2. Dünyada Balıkçılığın Durumu 

 Dünyada su ürünleri yetiĢtiriciliği her geçen yıl artmaktadır. Son on yılda 

dünya iç sular ve denizlerinde avcılık ile elde edilen su ürünleri miktarı 90 milyon 

ton civarında sabit seyrederken, yetiĢtiricilik ile elde edilen su ürünleri yıllık 

ortalama %6,1‟lik bir büyüme ile 66,6 milyon tona ulaĢmıĢtır (ġekil 1.1). Ancak 

avcılıkla üretim 2012 yılında bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 91,3 milyon ton 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Balıklar, kabuklular, yumuĢakçalar ve suda yaĢayan diğer 

hayvanların toplam üretimi artmaya devam etmiĢ ve 2012 yılında158 milyon tona 

ulaĢmıĢtır. 2012 yılında toplam su ürünleri üretiminin 44,2 milyon tonu balık, 15,2 

milyon tonu yumuĢakçalar 6,4 milyon tonu kabuklular ve 0,9 milyon tonu diğer su 

canlılarıdır (FAO 2015). 

 Dünya su ürünleri üretiminin 2012 yılında 38,6 milyon tonu iç su ürünleri 

yetiĢtiriciliğinden elde edilmiĢtir. En çok su ürünleri yetiĢtirilen on ülke; Çin (41,1 

milyon ton), Hindistan (4,2 milyon ton), Endonezya (3,1 milyon ton), Vietnam (3,1 

milyon ton), BangladeĢ, Norveç, Tayland, ġili, Mısır ve Myanmar‟dır. Bu 10 ülke 

toplam dünya su ürünleri yetiĢtiriciliğinin %88‟ini oluĢturmaktadırlar (FAO 2015). 

 

ġekil 1.1. Avcılık ve yetiĢtiricilik ile elde edilen su ürünlerinin miktarları (FAO 

2015). 

Dünyada kiĢi baĢına 2012 yılı için 19,2 kg balık tüketildiği tahmin edilmekte 

ve dünya balık pazar değerinin ise 129,5 milyar dolar civarında olduğu 
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kaydedilmektedir (FAO 2015). Yine FAO kayıtlarına göre 380 sucul organizma 

türünün yetiĢtiriciliğinin yapıldığı ve bunların 273 tanesinin balık, 85‟inin kabuklu 

organizmalar ve 52 tanesinin de eklembacaklılardan oluĢtuğu bildirilmektedir (Demir 

2008). 

1.1.3. Türkiye’de Balıkçılığın Durumu 

 Türkiye‟de balıkçılık, gerek nüfusun beslenmesi gerekse kıyı bölgelerimizde 

temel geçim kaynaklarından biri olması açısından önemli bir faaliyet alanıdır. 

Kıyılarımızda su ürünleri avcılığı, geleneksel yapısı, küçük sermayeler ile 

yapılabilmesi, genellikle gelir ve eğitim seviyesi düĢük nüfusun uğraĢı alanı 

olmasının yanında, gıda üretimine katkı sağlamakta ve önemli bir protein kaynağı 

olmaktadır. Su ürünleri yetiĢtiriciliği ise dünyada ve ülkemizde üretim ve ticaret 

açısından hızlı bir geliĢim göstermektedir. Hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan 

ülkelerde, sosyo-ekonomik açıdan önemli olan balıkçılık, ülke kalkınmasına 

katkısının artırılması amacıyla çeĢitli politik araçlarla düzenlenmektedir (Kalkınma 

Bakanlığı 2013). 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili doğal gölleri ve akarsuları ile zengin su 

kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ülkemizde doğal ve yapay su ürünleri üretim alanı 26 

milyon hektarın üzerinde olup bu alanlar birbirinden farklı ekolojik özelliklere 

sahiptir. Ülkemizin su ürünleri üretim alanları Çizelge 1.1‟de verilmiĢtir (KarakaĢ ve 

Türkoğlu 2005).  

Çizelge 1.1. Türkiye‟nin su ürünleri üretim alanları (KarakaĢ ve Türkoğlu 2005). 

Üretim yeri Yüzölçümü (ha) Sayı (adet) 

Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizi 24 600 000 4 

Doğal göller 1 000 000 200 

Baraj gölleri 340 000 206 

Gölet 10 000 953 

Akarsular 200. 000 33 

Toplam 26 150 000 1 396 

 

Ülkemizde denizler ve iç sular balık çeĢitlerinin avlanması ve yetiĢtirilmesi 

için uygun ekolojik özelliklere sahiptir. YaklaĢık olarak Karadeniz‟de 240, Marmara 

Denizi‟nde 200, Ege Denizi‟nde 300 ve Akdeniz‟de 500 balık türü bulunmaktadır. 

Ancak ekonomik değeri bulunan deniz ürünü türü sayısı 100 civarındadır (Çelikkale 

ve ark 1999b). 



7 
 

Türkiye‟de su ürünleri yetiĢtiriciliği 1970‟li yılların baĢında baĢlamıĢtır. Ġlk 

üretilen balık gökkuĢağı alabalığıdır. Sonra 1985 yılında Ġzmir-ÇeĢme‟de çipura-

levrek yavru üretimi ve yetiĢtiriciliği amacıyla iĢletmeler kurulmuĢtur. 1980‟li 

yılların sonlarında ise Karadeniz‟de kafeslerde alabalık ve somon, 1990‟lı yılların 

ortalarında da Akdeniz‟de (Alanya) karides yetiĢtiriciliği baĢlamıĢtır. Ġç sularda 

ağırlıklı olarak alabalık, denizlerde çipura ve levrek üretilmektedir. Bunun yanında iç 

sularda sazan, denizlerde gökkuĢağı, somon, karagöz, kefal, midye, karides üretimi 

de yapılmaktadır (Çelikkale ve ark 1999a)  

TÜĠK verilerine göre ülkemizde su ürünleri avcılığı 2013 yılında %13,5 

azalırken, yetiĢtiricilik %9,9 artmıĢtır. Avcılıkla yapılan üretim 374 bin ton olurken, 

yetiĢtiricilik üretimi ise 233 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir. Deniz ürünleri avcılığı bir 

önceki yıla göre %14,5, iç su ürünleri avcılığı ise %2,9 azalmıĢtır. YetiĢtiricilik ile 

üretiminin %52,7‟si iç sularda, %47,3‟ü denizlerde gerçekleĢmiĢtir. Avcılık ve 

yetiĢtiricilik yoluyla elde su ürünleri üretim miktarları üretim miktarları Çizelge 2‟de 

verilmiĢtir. 

Ülkemizde 2013 yılı itibariyle iç sularda 1 935, denizlerde ise 418 adet olmak 

üzere toplam 2 353 iĢletme bulunmaktadır. Kültür balıkçılığının toplam üretimdeki 

payı %38,4‟e ulaĢmıĢtır. Deniz balıkları yetiĢtiriciliğinde, 2000 yılında doğal stoklara 

zarar veren doğadan yavru toplama yöntemi yasaklanmıĢtır. Günümüzde üretim 

kapasitesi 154 milyon adet/yıl olan 2‟si GTHB‟na, 19‟u özel sektöre ait olmak üzere 

toplam 21 adet çipura ve levrek kuluçkahanesi bulunmaktadır (Aydın ve ark 2005). 

1.1.4. Muğla’da Balıkçılık 

Toplam kıyı uzunluğu 8 333 km olan ülkemizin 1 114 km kıyı uzunluğu ile 

en uzun kıyı Ģeridine sahip olan Muğla ili, kıyılarının girintili-çıkıntılı olması ve çok 

sayıda korunaklı koyların bulunması sebebiyle su ürünleri açısından ülkemizde en 

yüksek potansiyele sahip yerlerden biridir.  

Muğla ilinde, alabalık yetiĢtiriciliği 1970‟li yıllarda, denizde su ürünleri 

yetiĢtiriciliği ise 1985 yılında baĢlamıĢtır. Yıllar içerisinde, bilimsel ve kültürel 

geliĢmeler iĢletmelerde kendini göstermiĢ, küçük kapasitelerle baĢlayan yetiĢtiricilik 

iĢletmeleri binlerce tonluk büyük iĢletmelere dönüĢmüĢtür. Daha sonra hızlı bir 

geliĢme göstererek Muğla ili su ürünleri yetiĢtiriciliğinde Türkiye‟de gerek sayı, 
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gerekse üretim miktarı açısından önemli bir seviyeye gelmiĢtir. Türkiye 2013 yılında 

yetiĢtirilen su ürünlerinden %30‟u (82 bin ton) Muğla ili sınırları içindeki 

iĢletmelerden karĢılanmıĢtır. 

Çizelge 1.2. Türkiye‟de yıllara göre toplam su ürünleri üretimi (ton/yıl; TÜĠK 2014). 

Yıllar Avcılık (kg) YetiĢtiricilik (kg) TOPLAM 

(kg) 

Deniz % Ġçsu % Miktar %  

2002 522 744 83,3 43 938 7,0 61 165 9,7 627 847 

2003 463 074 78,8 44 698 7,6 79 943 13,6 587 185 

2004 504 897 78,3 45 585 7,1 94 010 14,6 644 492 

2005 380 381 69,8 46 115 8,5 118 277 21,7 544 773 

2006 488 966 73,9 44 082 6,7 128 943 19,5 662 103 

2007 589 122 76,3 43 321 5,6 139 873 18,1 772 323 

2008 453 113 70,1 41 011 6,3 152 186 23,5 646 310 

2009 425 275 68,2 39 187 6,3 158 729 25,5 623 191 

2010 445 680 68,2 40 259 6,2 167 141 25,6 653 080 

2011 477 658 67,9 37 097 5,3 188 790 26,8 703 545 

2012 396 322 61,5 36 120 5,6 212 410 32,9 644 852 

2013 339 047 55,8 35 074 5,8 233 394 38,4 607 515 

 

Muğla ilindeki tatlı sularda 81 adet alabalık iĢletmesi bulunmaktadır. Bu 

iĢletmelerden 2014 yılında 15,5 bin ton sofralık alabalık üretilmiĢtir. Alabalık 

yetiĢtiriciliği için su sıcaklığı ve su kalitesi uygun, debisi yüksek akarsular ile 

alabalık yetiĢtiriciliğine uygun göl, gölet ve baraj göllerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki akarsular ve Dalaman çayı üzerinde 

kurulu bulunan baraj göletleri alabalık yetiĢtiriciliği için oldukça uygundur ve 

buralarda yoğun bir Ģekilde üretim yapılmaktadır. 

Muğla‟da 2014'de 100'ü ağ kafeslerde, 163'si ise toprak havuzlarda olmak 

üzere 263 iĢletmede 65 bin ton çipura-levrek, 2,5 bin ton ise graniyöz-minekop 

olmak üzere toplamda 67,5 bin ton üretilmiĢtir. Deniz balıkları yetiĢtiriciliğinde 

özellikle çipura ve levrek balığı yetiĢtirilmektedir. Son birkaç yıl içinde sarıağız ve 

minekop balıkları da üretilmeye baĢlanmıĢtır. Fangri, mercan, sinagrit, sivriburun, 

karagöz ve lahos balıklarının deneme üretimleri de bulunmaktadır. 
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Muğla‟da tatlısu balıkları kültürü yapan iĢletmelerin özellikle Fethiye‟de 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Deniz balıkları yetiĢtiriciliği yapan iĢletmeler ise 

özellikle Bodrum ve Milas sahillerinde geliĢim göstermektedir. Deniz balıkları 

yetiĢtiriciliğinin en yaygın Ģekli ağ kafeslerde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, toprak 

ve beton havuzlarda da yetiĢtiricilik yapılmaktadır. Toprak havuzlarda, deniz 

balıkları yetiĢtiriciliği yapan iĢletmelerin büyük çoğunluğu Milas ilçesi‟nin Savran 

Köyü‟nde yer almaktadır. Ovada toprak havuzlarda yaklaĢık 2 300 dönüm arazide 

163 adet projeli iĢletme 8 943 ton/yıl kapasite ile üretimine devam etmektedir 

(GTHB 2015a). 

1.2.Çevre Kirliliği 

Çevre; “bir canlı organizmayı veya bir canlı topluluğu yaĢama süresince 

etkileyen her türlü, biyotik ve abiyotik (sosyal, kültürel, tarihsel, iklimsel, fiziksel) 

faktörlerin tümü" olarak tanımlanmaktadır. Çevre, yeryüzündeki ilk canlı ile var olan 

bir ortamdır. Uzun yıllar çevresi ile uyumlu bir yaĢam sürdüren canlılar açısından, 

özellikle de insan için çevre sorun olmamıĢtır. Ancak yaĢamın belli baĢlı iki temel 

fonksiyonu beslenme ve üreme, çevre koĢulları tarafından tehdit edildiğinde çevre 

sorun olarak gündeme gelmiĢtir. Ġnsan-doğa dengesinin bozulmasına yol açan bir 

hızlılıkla büyüyen çevre kirliliğinin temel nedeni, kuĢkusuz 17. yy‟da baĢlayan ve 

19. yy‟da hızla geliĢen sanayi olgusudur. Bu olgu, 20. yy'da doğal çevrenin hızla 

değiĢmesine ve yeni bir sosyal çevrenin doğmasına neden olmuĢtur. Bu büyük 

değiĢimin nedeni, sanayileĢmenin iki önemli özelliği olan kitle için üretim ve 

teknolojik geliĢme olmuĢtur. Yüzyıllar boyunca kendiliğinden iĢlevini sürdüren 

ekolojik denge artık bu iĢlevi göremeyecek Ģekilde bozulmaya yüz tutmuĢtur (Yücel 

ve Morgil 1998). 

Belirli bir düzeyde kirliliğe ve bozulmalara karĢı çevre kendini yenileme 

özelliğine sahiptir. Fakat çevrenin önemli unsurlarından olan toprak, su ve hava gibi 

bileĢenlere yönelik insan faaliyetlerinin oluĢturduğu ağır yükün artması çevrenin 

kendini yenilemesini zorlaĢtırmakta ve çevre kirliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Çevre kirliliğinin en önemli sebebi olarak endüstrileĢme, hızlı nüfus artıĢı, 

düzensiz kentleĢme ve kimyasal madde kullanımıdır. Kirliliğin ortaya çıktığı yere 

göre; hava, su, toprak, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik gibi alt baĢlıklar altında 
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incelenmektedir. Çevre kirliliğinin birçok boyutu vardır. Sanayiden kaynaklanan atık 

haldeki katı, sıvı ve gazlar, taban suyunun kirlenmesine yol açan gübreler, ağır 

metaller ve tarım ilaçlarıyla toprak ve suyun kirlenmesi ile hava kirliliği, çevre 

kirliliğinin temelini oluĢturur; bunlar kirlenmenin birinci boyutu olarak nitelenirler. 

Kirletici maddelerin besin zinciri aracılığı ile bitki ve hayvan vücuduna ve en 

sonunda insanlara geçmesi ise ikinci boyutunu oluĢturur (Kaya ve ark 1998). 

1.2.1. Hava Kirliliği 

 Hava kirliliği atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buharı Ģeklinde 

bulunabilecek olan kirleticilerin insan ve diğer canlılar ile eĢyaya zarar verici miktara 

yükselmesi olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra, çeĢitli kimyasal süreçlerle ortaya 

çıkan gaz ya da parçacık halindeki maddelerin özellikle yakıt artıklarının da yoğun 

miktarlara eriĢmesi sonucu canlıların sağlığını ve hayatını tehlikeye sokan hava 

durumu da bu tanım içinde yer almaktadır (BaĢar ve ark 2005). Hızlı kentleĢme, 

sanayileĢme, motorlu araç sayısının artması, meteorolojik koĢullar, ısınmada 

kullanılan yakıtlar, endüstriyel kuruluĢlar ve termik santrallerin yaygınlaĢması hava 

kirliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Fosil yakıtların, yani petrol ve 

maden kömürlerinin yanması kirletici birçok etkenin havaya karıĢmasına neden 

olmaktadır. Kömür ve petrolün yanma ürünleri arasında en tehlikeli gazlardan birisi 

kükürt dioksittir (SO2). SO2 havadaki su ile birleĢerek sülfüroz asit ve daha sonra 

sülfirik asit oluĢturur. Bu bileĢiklerin yağmur damlaları ile yeryüzüne dönmesi 

sonucu, bitki ve ağaçlar üzerinde olan zararlı etkileri olmaktadır. Asit yağmuru 

Ģeklinde toprağa düĢtüğünde toprağın yapısını bozar, verimini düĢürür ve tarımsal 

üretimin azalmasına yol açar (BaĢar ve ark 2005). 

1.2.2. Su Kirliliği 

Su kirliliği kavramı 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟nde; “Su 

kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin 

olumsuz yönde değiĢmesi Ģeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan 

biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer 

amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji 

atıklarının boĢaltılması” olarak ifade edilmektedir (Resmi Gazete 2005b). 
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Su kaynaklarının kirlenmesi suyun dünyadaki doğal dolaĢımının bütününü 

ilgilendiren bir konudur. Su kirliliği, evsel ve endüstriyel sıvı atıkların arıtılmaksızın 

su ortamlarına boĢaltılmaları ve tarımda verimi arttırmak için kullanılan gübreler ile 

zirai mücadele amacıyla kullanılan ilaçların, su ortamlarına taĢınmaları gibi 

sebeplerle meydana gelmektedir. Atıksuların uzun yıllar arıtılmadan kontrolsüz bir 

Ģekilde alıcı ortamlara verilmesi sonucunda aĢırı kirlenmiĢ akarsular, akarsu 

havzaları, körfezler ve kirlenmiĢ denizler ortaya çıkmaktadır (Kaya ve ark 1998). 

Atıksuların herhangi bir arıtma iĢlemine tabi tutulmadan tekrar alıcı ortama 

bırakılması ve yeraltı su kaynaklarına sızması insan sağlığına zararlı 

mikroorganizmaların artmasına neden olmaktadır. Ġnsan sağlığı içme suyu kaynakları 

ve yüzme suyu kaynaklarından doğrudan etkilenmekte, ayrıca su kirlenmesi ve su 

ürünlerinde de kalıntı bırakması sonucu dolaylı olarak insana geçmesinde taĢıyıcı rol 

oynamaktadır (KeleĢ ve Hamamcı 2005). 

Ülkemizde 2012 yılında belediyeler, köyler, imalat sanayi iĢyerleri, termik 

santraller, organize sanayi bölgeleri ve maden iĢletmeleri tarafından doğrudan alıcı 

ortamlara 12 milyar m
3
 atıksu deĢarj edilmiĢtir. Alıcı ortamlara boĢaltılan atıksuyun 

%77,1‟i denize, %18,6‟sı akarsuya, %1,3‟ü fosseptiğe, %1,1‟i baraja, %0,6‟sı göl ve 

göletlere, %0,6‟sı araziye, %0,7‟si ise diğer alıcı ortamlara deĢarj edilmiĢtir. 

Bunlardan %62‟sini soğutma suları, %38‟ini ise soğutma suları dıĢındaki atıksular 

oluĢturmuĢtur. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara boĢaltılan atıksuyun 

%76‟sı arıtılmıĢtır. Ġmalat sanayi iĢyerleri ve termik santraller tarafından deĢarj 

edilen 7,5 milyar m
3
 soğutma suyunun ise %0,2‟si arıtılmıĢtır (TÜĠK 2014). 

1.2.3. Denizlerde Kirlilik 

Deniz, bir okyanus ile bağı olan, büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu 

olan su birikintisidir. Denizler dünya yüzeyinin %70'ini kaplamaktadır ve dünya 

üzerindeki su varlığının ise %96,5'ini oluĢturmaktadırlar. Deniz kirliliği, 

kimyasalların, partiküllerin, endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların denizlere 

girmesinin ve istilacı mikroorganizma türlerinin yayılmasının, gürültünün ve ıĢığın 

zararlı etkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Denizler yıllarca kirleticilerin 

boĢaltılabileceği bir alıcı ortam vazifesi görmüĢlerdir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Okyanus
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Partik%C3%BCl_(ekoloji)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_at%C4%B1klar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/At%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stilac%C4%B1_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC_kirlili%C4%9Fi
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BirleĢmiĢ Milletler Deniz Kirliliğinin Bilimsel Yöntemlerini AraĢtırma 

Grubu‟na göre; “Deniz kirliliği; haliçleri de içerisine alan deniz ortamına, doğal 

kaynaklara zarar verecek, insan sağlığına tehlike oluşturacak, balıkçılık dahil, 

denizlerden ekonomik yararlanmayı engelleyen ve denizin dinlenme amacı ile 

kullanılmasını, deniz suyunun kalitesini bozacak şekilde, insanlar tarafından 

doğrudan veya dolaylı şekilde madde ve enerji bırakılması” olayı olarak 

tanımlanmaktadır (GESAMP 1990). 

Deniz kirliliği çevre kirliliğinin bir parçasıdır, ancak denizlerin dezavantajı, 

çevreye insanlar tarafından atılan ve doğal olarak ortaya çıkan her türlü kirleticinin 

denizlerde sonlanmasıdır. Zehirli kimyasalların çoğu kolay bozunmazlar ve biyolojik 

olarak birikme eğilimindedirler. Kimyasal maddelerin su ortamındaki kalıĢ süresi 

uzadıkça biyobirikim ve ekosistemi etkilemesi daha da artar. Kimyasal maddeler bu 

ortamlara endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden, sızıntı sularından ve atmosferden 

gelebilirler. Denizlere ulaĢan çeĢitli kimyasal maddelerin bazıları ekosistemde 

doğrudan ya da dolaylı olarak geri dönüĢümü mümkün olmayan değiĢiklilere yol 

açmaktadır. Kirlenmeye sebep olan alanlara göre; denizin kirlenmesi havadan, 

karadan ve denizden olmak üzere üç Ģekilde meydana gelmektedir (TaĢdemir 2002, 

Yipel 2012). 

Denizlerin havadan kirlenmesi; konutlar, sanayi tesisleri ve kara araçları 

tarafından atmosfere bırakılan zehirli gazlar ve moleküller asit yağmuru Ģeklinde 

denizlere karıĢma Ģeklinde olmaktadır. Hava taĢıtlarının atıkları da genelde açık 

denizlere dökülmekte ve kirliliğe neden olmaktadır (Güven 2005, Anonim 2013). 

Denizlerin karadan kirlenmesi; denize dökülen evsel ve endüstriyel 

arıtılmayan su deĢarjları, sanayi tesislerinden denize verilen atıklar, tarımda 

kullanılan gübrelerin ve zehirli sulara karıĢarak denizlere ulaĢması, akarsular ve 

yağmur suları denizlerin karadan kirlenmesinin baĢlıca nedenleridir. Evsel 

kanalizasyon suları organik madde içerirler. Bu organik maddeler suda bakteriler 

tarafından kuĢatılır ve zararsız inorganik bileĢik haline dönüĢtürürler. DönüĢümü 

sağlayan genellikle aerob bakterilerdir ve sudaki oksijeni kullanırlar. Suda organik 

madde kirliliği ne kadar çoksa bakterilerin sayısı o kadar artar dolayısıyla oksijen 

azalır. Bu tarz kirliliğin çok olduğu bölgelerde suda oksijenin tükenmesine bağlı 

toplu balık ölümleri gözlenmektedir. Oksijenin olmadığı sularda tek yaĢayabilen 
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canlı anaerob bakterilerdir. Anaerob bakteriler artık olarak sülfür ürettikleri için 

çevrede çok kötü bir kokuya (ötrofikasyon) sebep olurlar. 

Denizlerin denizden kirlenmesi; denizler deniz kazaları sonucu büyük 

miktarlarda denize dökülen akaryakıttan kaynaklanmaktadır. Sahil yüzeyini kaplayan 

petrol, kum ve taĢlarda yaĢayan midye gibi deniz canlılarının oksijene ulaĢmasını 

zorlaĢtırdığı için toplu ölümlere neden olur. Ayrıca petrol toksik özelliği ile de toplu 

balık ölümlerine de sebep olmaktadır. Yüksek düzeyde petrol kalıntısı olan balıklar, 

kendileri ölmese bile besin zinciri yoluyla deniz memelileri, deniz kuĢları ve insanlar 

tarafından yenildiğinde bu canlılarda zehirlenmeye yol açmaktadır (Güven 2005, 

Yipel 2012, Anonim 2013). 

Gemi kaynaklı kirlilik olarak; sintine, kirli balast veya ambar/tank yıkama 

sularının denize basılması, çöp ve katı atıkların denize atılması, güverte yıkanması 

sonucu oluĢan yağ ve atıklar ile yıkamada kullanılan deterjanlı suyun denize 

bırakılması sonucu denizlerde kirlenme meydana gelmektedir (Özdemir 2012). 

Su ürünleri çiftliklerinde kullanılan dezenfektanlar, parazit ilaçları ve 

antibiyotikler gibi kimyasal ve biyolojik ürünler, yetiĢtiriciliği yapılan su ürünleri 

dıĢındaki canlılarda kalıntı ve birikim yaparak toksik etkilerinden dolayı sucul 

ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği etkileyebilmektedirler (Rico ve ark 2012). 

Kültür balıkçılığının deniz ortamına etkisi, yenmeyen yem ve dıĢkıdan ileri 

gelen çözünmüĢ ve çözünmemiĢ organik ve inorganik maddelerin ortama 

salınmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca denizlerde değerli maden ve petrol 

çıkartma iĢlemleri de denizlerde kirliliğe sebep olmaktadır (Güven 2005, Anonim 

2013). Farklı Ģekillerde denizlere ulaĢan kirleticiler su parametrelerinde değiĢiklik 

yaparak balıkların üremesini doğrudan etkilediği gibi hormonal dengeyi bozarak 

dolaylı olarak da etkilemektedir (Oğuzhan ve Atamanalp 2008). 

1.2.4. Muğla Bölgesi’ndeki Kirliliğin Kaynakları 

Muğla ili, Türkiye'nin güneybatı ucunda, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda 

Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komĢu, güneyinde Akdeniz ve batısında 

ise Ege Denizi ile çevrilidir. 1 114 km kıyı uzunluğu ile en uzun kıyı Ģeridine sahip 

olan Muğla'nın yaklaĢık %20'si tarım arazisi olup geri kalan alanlar dağlık ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Burdur_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Denizi
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engebelidir. Muğla ili, dağları, ormanları, süngerciliğe ve balıkçılığa son derece 

elveriĢli koyları ile turistik potansiyeli yüksek ve görülmeye değer tarihsel eserlere 

sahiptir (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2012).  

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları 

Tebliğine göre deniz kıyı suyu kirlilikleri üç kriterde değerlendirilmiĢtir (Resmi 

Gazete 2009). 

Az hassas su alanı: Morfoloji, hidroloji ya da özel hidrolik Ģartlara göre 

atıksu deĢarjının çevreyi olumsuz yönde etkilemediği deniz, haliç ve lagün gibi kıyı 

su ortamları ile hassas su alanları haricindeki kıyı sularını, 

Gri alanlar: Morfolojik ve su kalitesi özelliklerine göre kentsel atıksu 

girdilerinin ötrifikasyon riski oluĢturabileceği düĢünülen ve/veya potansiyel olarak 

ötrofikasyon riski taĢıdığı tespit edilen ancak veri yetersizliği olan izlenmesi gereken 

haliçler ve kıyı sularını, 

Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa 

yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su 

kaynakları, haliçler ve kıyı suları. Önlem alınmaması halinde yüksek nitrat 

düzeylerini içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve diğer 

sebeplerle daha ileri arıtma gerektiren alanlarını ifade etmektedir. 

 

ġekil 1.2. Türkiye‟de Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su 

Alanları Tebliğine göre deniz kıyı suyu kirlilikleri (Resmi Gazete 2009). 
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 Muğla‟da Fethiye Koyu, Marmaris Koyu ve mevcut tez çalıĢmasında 

kullanılan balıkların avlandığı Bodrum Güvercinlik-Aydın Didim arası kıyı suları 

hassas su alanları olarak belirlenmiĢtir (ġekil 1.2). 

Toprağın verimini artırmak için yapılan gübrelemeler ve zirai mücadele için 

kullanılan ilaçlar çevre yönünden olumsuz etkiler oluĢturabilmektedir. Bu olumsuz 

etkiler erozyon yoluyla su kaynaklarına da yansımaktadır. Akarsulara, göllere, 

denizlere, yeraltı sularına ulaĢan gübre ve ilaç kalıntıları, balıkların yaĢamı ve yaban 

hayatı için uygun koĢulları bozmaktadır. Yoğun kimyasal gübre ve ilaçlamalara 

maruz kalmıĢ alanlarda yetiĢtirilen ürünlerin insanlar ve hayvanlar tarafından 

tüketilmeleri bu alanlardaki zararlı bileĢiklerin canlı bünyelerine geçmesine neden 

olabilmektedir. Muğla‟da 2012 yılında kullanılan kimyasal gübre miktarı toplamı 37 

bin ton‟dur. Aynı yıl içinde zirai mücadelede kullanılan ilaçların toplamı yaklaĢık 1 

117 000 kg-L olup miktarları çizelge 1.3‟de verilmiĢtir (Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 2012). 

Muğla‟da TÜĠK 2013 yılı verilerine göre 866 665 kiĢi yaĢamaktadır ve nüfus 

artıĢ hızı %0,18 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. Aynı yıl Muğla ili gümrük 

kapılarından ülkemize giriĢ yapan turist sayısı 3 062 689 kiĢidir. Muğla ilinde 2012 

yılında kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 

nüfusuna oranı %72, atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 

belediye nüfusu içindeki payı ise %60 olarak belirlenmiĢtir (TÜĠK 2014, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, 2012). Nüfus artıĢının çevre problemleri üzerindeki doğrudan 

etkisi üretim ve tüketim faaliyetine katkı yapmasıyla, dolaylı olarak da kaynak 

kullanımını arttırmak suretiyle olmaktadır. Daha fazla insanın tüketim yapması 

sonucu çok daha fazla atık ortaya çıkmaktadır (Deniz 2009). 

Çizelge 1.3. Muğla ili zirai mücadele ilaçları 2012 yılı tüketim miktarları (Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, 2012). 

Ġlaç Grubu MĠKTARI (Kg/L) 

Ġnsektisitler   101 300 

Fungusitler 209 510 

Herbisitler 25 620 

Fumigantlar, Nematosit ve Toprak Fumigantları 62 415 

Akarisiter 5 250 

KıĢlık ve Yazlık Yağ (Kabuklu Bitler) 96 310 

Diğerleri (Mangan Sülfat, Çinko Sülfat, Cezbedici) 616 730 
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 Bölgede kentsel alana ve körfezlerin toplama havzasına düĢen yağıĢlardan 

meydana gelen kirlenme özellikle Yatağan ve Gökova‟da termik santrallerden dolayı 

asit karakterli yağıĢlardan kaynaklanmaktadır (Yıldız ve ark 2002). Çine, Milas ve 

Boğaz‟da üretilen feldspat madeninin ihracatı Güllük Körfezi sınırları içinde bulunan 

Güllük Limanı‟ndan yapılmaktadır. Gemiler taĢıdıkları yükün %15 kadar balans 

suyu olarak, dünyanın en kirlenmiĢ denizinden yani Adriyatik‟ten almaktadır. Güllük 

Limanı‟na ulaĢtıklarında aldıkları balans sularını boĢaltarak feldspat madeni 

yüklemektedir. Torba, Güllük, Güvecinlik, KıyıkıĢlacık ve Göltürkbükü‟nde bulunan 

balıkçı ve tur teknelerinin sintine ve pis sularını dökebileceği tesis olmaması, pis 

sularını dökmek için genelde üç mil açığa gitmemeleri, sonuç olarak sintine pis 

sularını dökmemesi gereken yere boĢaltmaları deniz kirliliğine neden olmaktadır. 

Bölgede bulunan balık çiftlikleri de doğrudan denizde kirliliğe neden olmaktadır 

(Yıldız ve ark 2002, Gier ve ark 2013).  

1.3.Antibiyotikler 

Antibakteriyel ilaçlar bakteri, mantar, aktinomisetler gibi mikroorganizmalar 

tarafından sentez edilen veya sentetik olarak hazırlanan düĢük yoğunluklarda bile 

bakterilerin geliĢmesini engelleyen veya onları öldüren biyoaktif maddelerdir (Kaya 

2007). Antibiyotikler genel olarak dokuz ana baĢlık altında sınıflandırılmaktadır. 

Bunlar; Beta-Laktamlar, Kinolonlar, Aminoglikozitler, Sülfonamid-diaminopirimidin 

kombinasyonları, Tetrasiklinler, Amfenikoller, Makrolidler, Linkozamidler ve diğer 

Antibiyotikler (Ġmidazoller, Rifamisinler)‟dir (TraĢ ve ark 2009). 

1.3.1. Su Ürünleri YetiĢtiriciliğinde Antibiyotik Kullanımı 

Balıklarda enfeksiyöz hastalıklardan en yaygın olanı bakteriyel kökenli 

olanlardır. Balıkları bakteriyel hastalıklardan korumak ve hasta olanları tedavi etmek 

amacıyla antibiyotiklere baĢvurulmaktadır (Avsever ve ark 2010). Antibakteriyel 

ilaçlar uzun süredir su ürünleri yetiĢtiriciliğinde kullanılmaktadır. 1930‟lu yıllarda 

sülfanilamid, 1950‟li yıllarda oksitetrasiklin su ürünlerinde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. ABD‟de yapılan araĢtırmalar güçlendirilmiĢ sülfonamidler üzerinde 

yoğunlaĢmıĢ ancak balıklarda kullanım için yasal izni 1985‟te verilmiĢtir (Erdoğdu 

2012).  
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Su ürünleri yetiĢtiriciliğinin geçmiĢ ilaç tedavileri sonucu bakterilerde ilaçlara 

karĢı direnç geliĢmiĢ olup enfeksiyöz hastalıkları tedavi edebilmek için ilaç seçimi 

sınırlı, pahalı ve bazı durumlarda da mümkün olmamaktadır. Su ürünlerinde yaygın 

antibiyotik kullanılmasına rağmen, tedavi ve kalıntı ile ilgili bilimsel çalıĢmalar belli 

türlerde yapılmıĢtır (Serrano 2005). 

Balıklarda zoonotik açıdan önemli balık bakterileri; Mycobacterium 

marinum, Nocardia spp., Edwardsiella tarda, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, 

Vibrio parahaemolyticus, Streptococcus iniae, Lactocoocus garviae, Micrococcus 

lylae, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigelloides, Erysipelotrix insidiosa, 

Escherichia coli, Salmonella spp., Raoultella ornithinolytica, Pseudomonas spp., 

Leptospira icterohaemorrhagiae, Yersinia ruckerii ve Stenotrophomonas 

maltophilia‟dır (Avsever ve ark 2010). 

Su ürünlerinde kullanılan ilaçlar ilaç içeren yemler aracılığıyla ve banyo 

uygulamaları Ģeklinde kullanılmaktadır. Türkiye‟de su ürünleri yetiĢtiriciliği için özel 

olarak hazırlanmıĢ ruhsatlı antibiyotikler mevcut olduğu gibi hayvanlar ve diğer 

alanlar için geliĢtirilen ürünler de kullanılmaktadır. 1 Mart 2015 tarihi itibariyle 

balıklar için Türkiye‟de ruhsatlandırılmıĢ 41 adet ruhsatlı antibakteriyel madde 

bulunmaktadır. Bu ilaçlardan 17‟si Florfenikol, 9‟u Sulfadiazin+Trimetoprim, 11‟i 

Oksitetrasiklin, 2‟si Amoksisiklin ve 2‟si de Enrofloksasin etken maddesini 

içermektedir. Kullanılan bu antibiyotikler genelde oral ve yem-ilaçlı premiks 

Ģeklinde uygulanmaktadır (GTHB 2015b). 

Su ürünlerinde ilaç kullanımına bağlı olarak antibiyotiklerin vücutta 

metabolitleri veya parçalanma ürünleri kalıntı olarak birikmektedir. Bu nedenle 

ilaçların kullanımı ve su ürünlerindeki ilaç kalıntı limitleri Türk Gıda Kodeksi‟nin 

2011/20 no‟lu tebliğinde belirlenmiĢtir. Buna göre balıkların kas dokusunda (kas-

derinin doğal oranında) Oksitetrasiklin ve 4-epimerleri toplamının MRL 100g/kg 

(ppb) olarak belirtilmiĢtir (Resmi Gazete 2011). 

Su ürünlerinde enfeksiyöz hastalıkların tedavisi ve önlemesinde Kinolonlar, 

Tetrasiklinler, Beta-laktam antibiyotikler, Sülfonamidler, Aminoglikozitler, 

Amfenikoller ve Makrolidler kullanılmaktadır. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110429M1-13.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110429M1-13.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110429M1-13.htm
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Kinolonlar   

Piscirikettsia salmonis, Vibrio ve Furunkulozis enfeksiyonları gibi gram 

negatif bakterilere etkilidirler. Balıklarda septisemi, üriner sistem, sindirim sistemi, 

solunum sistemi ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Fluorokinolonlar 

bakterilerin DNA jiraz enzimini inhibe ederek bakterisidal etki gösterirler. 

Yenilebilir dokulardaki kalıntılardan dolayı insanlar doğrudan toksik etki ya da 

zoonoz patojenlere karĢı direnç geliĢimi dolayısıyla insan sağlığı için risk 

oluĢturabilirler. Gıda değeri olan balıklarda kullanımı FDA tarafından uygun 

bulunmamaktadır. FDA, bu ilaçları izleme bakımından “yüksek öncelikli” olarak 

değerlendirmektedir (Yanong 2003, Baydan ve ark 2012). Enrofloksasin yemle 

verilme durumunda vücuttan atılma süresi uzun sürdüğünden 180 gün geçmeden 

insan tüketimine sunulmamalıdır (Kaya 2007). 

Beta-laktam antibiyotikler 

Beta laktam antibiyotikler balıklarda gram negatif ve gram pozitif bakterilere 

karĢı etkilidir. Bakteri hücre duvarının sentezini bozarak etkisini gösterirler. 

Balıkçılık sektöründe Frunkulozis enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. 

Amoksisilin balıklar için yem ile 80-160 mg/kg/gün (10 gün ) veya 40-80 mg/kg/gün 

(5 gün ), enjeksiyon Ģeklinde ise 10 mg/kg/gün dozunda kullanılır. Ampisilin 10 

mg/kg dozda hesaplanıp yeme katılarak veya ĠM yolla kullanılır (Kaya 2007, Baydan 

ve ark 2012). 

Sülfonamidler 

Sülfonamidler bakterilerde folik asit sentezini engelleyerek protein sentezini 

ve üremeyi durdururlar. Balıklarda bakteriyel ve bazı mantar enfeksiyonların 

tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. GeniĢ spektrumlu bir antibiyotik olup, gram 

pozitif ve gram negatif bakteriler ile Coccidia gibi protozoaların kontrolünde 

kullanılmaktadırlar. Balıklarda banyo Ģeklinde kullanımında etkileri yeterli değildir. 

Daha çok yeme karıĢtırılarak kullanılmaktadır. Balıklarda özellikle Furunkulozis ve 

Vibriozis‟in sağaltımında etkilidir. Yeme 1. gün 220 ppm, takip eden günlerde ise 

110 ppm miktarında katılarak 5-10 gün süreyle uygulanır. 

Sülfonamid-trimetroprim kombinasyonları balıklarda Kolumnaris hastalığı, 

hemorajik septisemi ve ülser hastalığının sağaltımında 50-75 mg/kg dozlarda 
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hesaplanıp yeme katılarak 5-10 gün süreyle verilmektedir (Kaya 2007, Baydan ve 

ark 2012). 

Aminoglikozidler 

Aminoglikozidler gram pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde kullanılırlar. Dünyada su ürünleri yetiĢtiriciliğinde özellikle somon balığı 

gibi türlerde aminoglikozid antibiyotiklerin kullanımında artıĢ görülmüĢtür. Bu tür 

antibiyotikler tüketiciler üzerinde yenilebilir dokularda toksik düzeyde ilaç kalıntıları 

bırakabilir. Bu gurup ilaçlar enjeksiyon yoluyla verildiği zaman gram negatif bakteri 

enfeksiyonlarına karĢı çok etkilidirler. Ancak balıklarda böbrek hasarı bildirilmiĢtir. 

Banyo ve oral yoldan verildiklerinde ise terapötik etkileri azdır (Kaya 2007, Erdoğdu 

2012). 

Amfenikoller 

Fenikoller bakterierin protein sentezini inhibe ederek etkirler. Florfenikol ve 

tiamfenikol sığır, domuz, kümes hayvanları ve balıkların enfeksiyon hastalıklarının 

tedavisinde kullanılmaktadır. Kloramfenikol bazı hassas kiĢilerde ölümcül aplastik 

anemi, ağır kemikiliği depresyonu Ģeklinde insanlarda ciddi toksik etkilere neden 

olduğundan AB dahil birçok ülkede gıda üreten hayvanlarda kullanımı 

yasaklanmıĢtır. Florfenikol balıklarının Furunkulosizisinde etkili geniĢ spektrumlu 

bir antibiyotiktir. Önerilen tedavi dozu yeme karıĢtırılarak günlük dozu 10 mg/kg (10 

gün)‟dır (Baydan 2012, Erdoğdu 2012). 

Makrolidler 

Eritromisin, Klaritromisin, Azitromisin, Fluritromisin, Troleandomisin, 

Spiramisin, makrolid grubu antibiyotiklerdir. Staphylococcus ve Streptococcus, 

Pneumokok, Enterokok gibi türleri içeren gram pozitiflere karĢı etkilidir. Makrolidler 

bakterilerin 50S ribozomal alt birimlere bağlanarak protein sentezini engellerler. 

Yem ile veya banyo Ģeklinde uygulamaktadır (Erdoğdu 2012, Kaya 2009). 

Antibiyotikler su kültüründe çoğunlukla yem ile nadiren de banyo ya da 

enjeksiyon yoluyla uygulanır. Yem ile antibiyotik uygulamada çiftlikteki hem hasta 

hem de sağlıklı balıklar etkilenir. Tüketilmeyen ilaçlı yemler balık çiftliklerinin 
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çevresinde ve altındaki sedimentte birikir. Balıklara uygulanan antibiyotiklerin 

vücuttan arınma süresi 500 
0
C/gün olarak belirlenmiĢtir (GTHB 2007). 

1.3.2. Tetrasiklinler ve su ürünlerinde kullanımı 

1940‟lı yıllarda keĢfedilen tetrasiklinler, gram pozitif ve gram negatif 

bakterilere, klamidyalar, mikoplazmalar, rickettsialar ve tek hücreli parazitlerde dahil 

olmak üzere geniĢ etki spektrumuna sahip antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler, 

Streptomyces türü mantar kültürlerinden elde edilmektedir (Choprave Roberts 2001). 

Nispeten ucuz antibiyotiklerden olup insan ve hayvanlardaki enfeksiyonların tedavisi 

ve önlenmesinde, ayrıca hayvan yemlerinde tedavi dozlarının altında büyüme 

hızlandırıcı olarak da kullanılmaktadır. Tetrasiklinler ve diğer antibiyotiklerin 

hayvanlarda büyümeyi hızlandırıcı olarak kullanılması nedeniyle bu uygulamanın 

insan patojenlerinin direnç geliĢtirmesine neden olabileceği endiĢeleri artmaktadır. 

Yapılarında asetat gruplarının glutamik asitle birleĢmesiyle ĢekillenmiĢ dört halkadan 

oluĢan hidronaftesen çekirdeği ile buna bağlı bir karboksamid grubu içerirler.  

Serbest haldeki tetrasiklinler amfoter nitelikli, suda az çözünen, açık sarı ile 

altın sarısı renklerde, hafif acı lezzetli kristalize toz maddelerdir. Amfoter oldukları 

için hem asitlerle hem de bazlarla kolaylıkla tuzlar oluĢtururlar (ġanlı 1999). Ġki veya 

üç değerli metal bileĢikleri (kalsiyum, demir, çinko, alüminyum ve magnezyum gibi) 

gastrointestinal kanalda tetrasiklinlerle Ģelat yaparak onları inaktive ederler bu Ģelat 

türevleri suda çözünmedikleri için bağırsaklardan emilmezler.  

Tetrasiklinler karaciğer tarafından kan dolaĢımından alınır, daha sonra safra 

yoluyla bağırsağa gönderilirler. Buradan tekrar emilip kana geçerler ve böbrekler 

yoluyla vücuttan uzaklaĢtırılırlar. Bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe 

etmek suretiyle bakteriyostatik etki, yüksek dozlarda ise bakterisit etki oluĢtururlar. 

Bakteri ribozomlarının 30 S‟lik alt birimine bağlanarak aminoasit transfer RNA‟nın 

bağlanmasını bloke ederler ve peptid zincirine amino asit eklenmesini imkansız hale 

getirirler. Protein sentezini inhibe etmek suretiyle etki yapan antibiyotikler içinde en 

az seçici olan antibiyotik grubudur. Memeli hücrelerindeki ribozomlarda da protein 

sentezini engelleyebilirler (ġanlı 1999, Choprave Roberts 2001, Kaya 2007, TraĢ ve 

ark 2009). Tetrasiklinlerin yapısal formülleri ġekil 1.3‟de verilmiĢtir (Bie ve ark 

2012). 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Chopra%20I%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Roberts%20M%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Chopra%20I%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Roberts%20M%22
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ġekil 1.3. Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin yapısal formülleri (Bie ve ark 2012). 

Tetrasiklinler insanlar, kümes hayvanları, sığır, koyun, domuz gibi evcil 

hayvanlarda ve su ürünleri yetiĢtiriciliğinde somon, yayın balığı ve ıstakoz 

enfeksiyonlarını kontrol etmek için kullanılırlar. Yine oksitetrasiklin, bal arılarında 

Bacillus larva veya Streptococcuspluton‟un neden olduğu yavru çürüklüğü 

hastalıklarını tedavi etmek için de kullanılır. Tetrasiklinlerin diğer uygulama alanları 

ise; Enviniaamylovara tarafından enfekte edilen meyve ağaçları, Mycoplasma 

tarafından enfekte edilen palmiye ağaçları, Xanthomonas campestis tarafından 

enfekte edilen tohumların tedavisinde kullanılırlar (Choprave Roberts 2001). 

Balıkları tedavi etmek için Klortetrasiklin, Oksitetrasiklin Tetrasiklin, Doksisiklin ve 

Tigeksilin kullanılmaktadır. Türkiye‟de balıklarda sadece oksitetrasiklin‟in kullanımı 

ruhsatlandırılmıĢtır (GTHB 2015b).  

Klortetrasiklin bakteriyel hastalıklarda yem ile 75 mg/kg 7 gün; doksisiklin 

Streptokokkozis‟te yem ile 20 mg/kg 7 gün süreyle uygulanmaktadır. Tetrasiklin 

hidroklorid ise süs balıklarında Hexamita‟ya karĢı devamlı banyo Ģeklinde 4-6 mg/L 

4 gün ve bakteriyel hastalıklarda ise yem ile 75 mg/kg 7 gün süreyle 

kullanılabilmektedir. Oksitetrasiklin sazanların, yılan balıklarının ve alabalıkların 

Aeromanas, Pseudomanas ve Vibrio enfeksiyonlarında yeme karıĢtırılarak ilk gün 75 

mg/kg 2, 3, 4 ve 5. günlerde 50 mg/kg olarak kullanılır. Frunkulozis‟de ilaçlı yem 1-

2 g/kg pelet yem 10 gün, mikobakteriyel hastalıklarda yem ile 75 mg/kg 10 gün ve 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Chopra%20I%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Roberts%20M%22
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bakteriyel hastalıklarda ise ilaçlı yemle 75 mg/kg 7-14 gün süreyle kullanılır (Arda 

ve ark 2005). 

Tetrasiklinlerin uzun etkili formülasyonları enjeksiyon bölgesinde steril 

kistlere neden olabilir. Banyo Ģeklinde tedavi yapıldığı zaman sert sularda bulunan 

kalsiyum, magnezyum iyonlarıyla Ģelat yaptığından önemli ölçüde etkinliği azalır. 

Bu durumda balıklarda biyoyararlanım %10‟un altına düĢebilir (Samanidou ve 

Evaggelopoulou 2007, Sekkin ve Kum 2011). Tetrasiklinler ıĢığa hassastırlar; 

tedavide banyo Ģeklinde kullanıldığında bozunarak kahverengiye dönerler. Bu Ģekli 

insan ve hayvanlar için toksik olabilir. Bu durumda havuzun suyu hemen 

değiĢtirilmelidir (Samanidou ve Evaggelopoulou 2007). 2005 yılında tigeksilinin 

dirençli enfeksiyonlara karĢı kullanılabileceği belirlenmiĢ ve önerilmiĢtir. 

AB 1970‟li yılların baĢlarında oksitetrasiklinlerin balıklarda büyüme 

hızlandırıcı olarak kullanımını balıktaki yan etkileri, çevreye ilaç salınımı, insan 

tüketimi için üretilen balıklarda ilaç kalıntısı bırakması ve patojen bakterilerin direnç 

geliĢtirmesi gibi istenmeyen durumlardan dolayı yasaklamıĢtır. ÇalıĢmalar 

oksitetrasiklinlerin kimi balık türleri için immünsupresif olduğunu göstermektedir 

(Choprave Roberts 2001, Samanidou ve Evaggelopoulou 2007). 

1.3.3. Su Ürünlerinde Kullanılan Antibiyotiklerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

Sucul çevrede uzun süre düĢük dozda antibiyotik kalması sedimentteki ve su 

yüzeyindeki bakterilerin direnç kazanmasına neden olabilir. Bu etki sediment ve suda 

önemli düzeyde biyoçeĢitliliğe yol açar. Su ürünleri yetiĢtiriciliğinde antibiyotik 

kullanımının doğrudan bir sonucu da su kültürü çevresinden insanlara dirençli 

patojen bakterilerin geçiĢidir (Serrano 2005, Sekkin ve Kum 2011). Bakterilerde 

direnç transferini değerlendirmek için iki risk dikkate alınmalıdır; 

 Sucul ortamdaki dirençli bakterilerden insana bulaĢma riski; yani 

yetiĢtiricilikte antibiyotik kullanımının doğrudan bir sonucu olarak insan 

bakteriyel patojenlerinde direnç artıĢı, 

 Ġnsan çevresindeki antibakteriyel direnç genleri içeren non-patojen 

bakterilerin bu genleri insan patojenlerine transferidir (Ramos ve Lyon 2000, 

Serrano 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samanidou%20VF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaggelopoulou%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samanidou%20VF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaggelopoulou%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Chopra%20I%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Roberts%20M%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samanidou%20VF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaggelopoulou%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17924582
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Uzun süre antibiyotikli yemlerle beslenen hayvanlarda kalıntı ve kronik 

toksisite problemleri ortaya çıkar. Bu maddeler toksik veya alerjik özellikte olabilir. 

Toksik etkiler hedef hayvanların ya da hedef dıĢı hayvanların ve insanların alması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı antibiyotikler kuĢ ve memeli bağırsaklarından düĢük 

düzeyde emilirler bu nedenle kalıntıları önemsizdir. Tilosin, spiramisin, olaquindoks 

ve carbadoksoral yoldan alındıktan sonra kolayca emilirler. Bu nedenle, 

bağırsaklardan hızla emilen antibiyotiklerin dokulardaki birikimine dikkat 

edilmelidir. Sucul ortamdaki bu ilaçların potansiyel toksik etkileri kimyasal 

kirlenme, canlılarda birikim ve mikrobiyal direnç geliĢimi olarak tanımlanmıĢtır 

(Serrano 2005, Sekkin ve Kum 2011). 

Ġnsanlar ve hayvanlar hayvansal ürünlerdeki kalıntılar yoluyla antibiyotiklere 

maruz kalabilirler. Ġnsanlarda ayrıca kalıntı içeren ürünlerle temasta da maruziyet 

olabilir. Her iki yollada toksisite, mutajenite ya da alerji gibi zararlara neden 

olabilirler (Serrano 2005). 

Antibiyotik kalıntılı besinlerin insanlarda faydalı bağırsak florası üzerine 

baskı uygulaması, doğal ya da kazanılmıĢ dirençli mikroorganizmaların artması, 

doğrudan ya da dolaylı olarak patojenik bağırsak mikroorganizmalarında direnç 

geliĢiminin artması, kolonizasyon direncinin bozulması ve bağırsak mikroflorasının 

metabolik enzim aktivitesinin değiĢmesi gibi etkileri olabilir. Mevcut bilgilere 

dayanarak, ß-laktam antibiyotikler (ampisilin, amoksisilin, sefalosporinler), 

tetrasiklin (oksitetrasiklin) ve makrolidler (eritromisin)‟in terapötik dozlarda insan 

bağırsak florası içerisinde enterobakterilere, enterokoklara ve çok sayıda anaerobik 

bakterilerde dirençli suĢların geliĢimi üzerinde etkili olduğu gösterilmiĢtir. Gönüllü 

denekler ile yapılan çalıĢmalarda bazı antibiyotiklerin düĢük dozlarda da insan 

bağırsak mikroflorası üzerine etkili olabileceği görülmüĢtür (Serrano 2005). 

Tetrasiklin grubu antibiyotikler halen balıklarda yaygın olarak kullanılmakta ve insan 

sağlığı açısından son derece önemli antibiyotikler grubunda yer almaktadır (Heuer ve 

ark 2009). 

1.3.4. Antibakteriyel Maddelerin Çevresel Etkileri 

Antibiyotiklerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde; bu maddelerin eko 

sisteme ne kadar bulaĢtığının, biriktiğinin ve dağılımının göz önünde bulundurulması 
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gerekmektedir. Ayrıca suda yaĢayan organizmalar, solucanlar, bakteriler, yaban 

hayatı ve istenmeyen alıcıların güvenliği üzerinde çeĢitli etkilerin de dikkate alınması 

gereklidir (Sekkin ve Kum 2011). Balık çiftliklerinin altındaki sedimentlerde 

bakterilerin geliĢmesini engelleyecek düzeyde antibakteriyel madde biriktiği rapor 

edilmiĢtir (Kümmerer 2008, Sekkin ve Kum 2011). 

Tetrasiklinler deniz suyunda Ca, Mg gibi iki değerli katyonlara bağlandığı 

için balıklardaki biyoyayarlanımı düĢüktür. Deniz sedimentlerinde oksitetrasiklin 

kalıntıları bir aylık süre boyunca çok kararlı olduğu görülmüĢtür. Yapılan bir 

araĢtırmada, çiftliklerin etrafında 10 farklı antibakteriyel madde, göletlerde sekiz 

antibakteriyal ve çiftlik atıklarından etkilenen nehir sularında ise dokuz 

antibakteriyel madde tespit edilmiĢtir. Bunlardan en çok bulunanlar; sülfametazin, 

oksitetrasiklin, tetrasiklin, sülfadiazin ve sülfametokzazol‟dur (Sekkin ve Kum 2011, 

Wei ve ark 2011).  

 Besin zinciri ve sucul ortamdaki canlılarda farmasötiklerin birikimi ve kronik 

toksisitesi hakkında bilgiler sınırlıdır (Christen ve ark 2010). Farmasötiklerin 

çoğunun 20 
0
C‟de 2-3 haftalık yarılanma ömrü vardır; ancak düĢük sıcaklıklarda 

parçalanma süresi uzar. Parçalanma için ortamda bakteriler gereklidir. Parçalanma 

için mikrobiyel aktivite gerektiği için steril topraklarda parçalanma oldukça azdır 

(Serrano 2005). 

Hayvansal atıksularda inhibitör konsantrasyonlarda bulunan antibakteriyaller 

çevresel mikroflorayı etkilemektedir. Bir çalıĢmada, 37 ppm konsantrasyonda 

tylosin‟in mikrobiyel aktiviteyi yavaĢlattığı için toprakta nitrojen mineralizayonunu 

azalttığı gözlemlenmiĢtir (Serrano 2005). ÇalıĢmalarda deniz sedimentlerindeki 

antibiyotik kalıntılarının mikrobiyal bozulma aracılığı ile ortadan kalkabileceği 

belirtilmiĢtir. Bir substrat ile bağlanan bileĢikler mikrobiyal bozunmaya uğramazlar. 

Antibakteriyel maddelerin ortamda düĢük düzeylerde bile mevcudiyeti mikrobiyel 

aktiviteyi azaltır. Bu yüzden çevredeki antimikrobiyal maddeler mikrobiyal aktivite 

gerektiren atıksuların ıslah edilme sürecini de olumsuz yönde etkiler (Bakal ve 

Stoskopf  2001, Serrano 2005). 

Deniz kafeslerinde su ürünleri yetiĢtiriciliği yem artıkları, balıkların kaçarak 

hastalık ve parazitlerin doğal ortama yayılması, kullanılan kimyasal maddeler ve 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X09004226
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ilaçlar gibi çeĢitli çevresel problemlere de yol açabilmektedir. Çiftlik artıklarının 

deniz çayırları üzerine etkisi ġekil 1.4‟de görülmektedir (Bingel ve ark 2005). Balık 

çiftliklerindeki yem ve diğer artıkların çevreye etkisini azaltmaya yönelik çalıĢmalar 

mevcuttur. Bu çalıĢmalarla ilgili örneklerden biri ġekil 1.5‟de sunulmuĢtur 

(Benmayor 2011). 

 

ġekil 1.4. Çiftlik artıkları ile kaplanan çayır. Salih Adası-Güllük Körfezi (Bingel 

2005). 

 

 

ġekil 1.5. Balık çiftliklerindeki yem ve diğer artıkların çevreye etkisini azaltmaya 

yönelik bir çalıĢma (Benmayor 2011). 
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1.3.5. Sedimentte Tetrasiklin AraĢtırmaları 

Coyne ve ark (1994), Ġrlanda‟nın Galway Körfezi‟nde bir somon balığı 

çiftliğinde deneysel olarak ilaç vererek terapötik dozda ilaç kullanımını takiben 

sedimentlerde HPLC metodu ile oksitetrasiklin araĢtırmıĢlardır. 10 gün boyunca 186 

kg verilen bölümde sedimentte 9,9 µg/g düzeyinde bulmuĢlar ve sedimentte 

yarılanma ömrünü 16 gün olarak tespit etmiĢlerdir. 12 gün boyunca 175 kg verilen 

bölümde ise sedimette 10,9 µg/g ve yarılanma ömrünü 13 gün olarak 

belirlemiĢlerdir.  

Capone ve ark (1996), Washington‟da somon çiftliklerinde antibakteriyel ilaç 

tedavisini takiben omurgasızlar ve sedimentlerde oksitetrasiklin, sulfadimetoksin ve 

ormetoprim kalıntısı araĢtırmıĢlardır. Çok az ilaç kullanılan çiftliklerin altındaki 

sedimentlerden ilaç tespit edilememiĢ, yaygın ilaç kullanılan çiftliklerden ise 0,5-4 

µg/g arasında oksitetrasiklin belirlenebilmiĢtir. Çiftliklere 30 m mesafedeki 

sedimentlerde de kalıtılar belirlenebilmiĢ, 100 m mesafede ise bulunamamıĢtır. 

Yarılanma ömrü 36 gün olarak tespit edilmiĢtir. Yoğun ilaç kullanılan çiftliğin 

altından yengeç ve istiridye örnekleri toplanmıĢ ancak antibiyotik kalıntısına 

rastlanmamıĢtır. Fakat çiftliklerin altından toplanan kırmızı kaya yengeci etinde 12 

gün boyunca 0,8-3,8 µg/g arasında oksitetrasiklin bulunmuĢtur. 

Okay ve ark (2012), Ġstanbul Boğazı ve Marmara Denizi‟nde 12 ayrı 

bölgeden yüzey sedimentinde solid-faz ekstraksiyon ve HPLC ile oksitetrasiklin, 

tetrasiklin, klortetrasiklin, enroflaksasin ve siprofloksasin araĢtırmıĢlardır. Örneklerin 

hiç birinde klortetrasiklin bulunamamıĢtır. DonmuĢ ve kurumuĢ deniz 

sedimentlerinde tetrasiklin ve oksitetrasiklinler 0-27,3 µg/kg miktarına kadar 

belirlenmiĢtir. Enrofloksasin ve siprofloksasini 1,3-34,1 µg/kg düzeyleri arasında 

tespit etmiĢlerdir. Yüksek düzeyde ölçülen örnekleme istasyonları göz önüne 

alındığında bu antibiyotiklerin çoğunun insan kaynaklı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

1.3.6. Balıklarda Tetrasiklin AraĢtırmaları 

 Bjorklund ve ark (1990), Finlandiya'nın güney-batı kıyılarında Baltık 

Denizi'nde 2 balık çiftliğinde, oksitetrasiklin tedavisinden sonra sedimentlerde ve 

doğal ortamda yaĢayan balıklarda antibiyotik kalıntılarını araĢtırmıĢlardır. Tedavinin 

son günü balıklarda 0,2-1,3 µg/g düzeylerinde kalıntıya rastlanmıĢtır. Bazı balık 
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örneklerinde ise 13 gün sonraya kadar oksitetrasiklin kalıntılarına rastlamıĢlardır. 

Balık çiftliği sedimentlerinde durgun ve anoksik koĢullar altında oksitetrasiklinlerin 

çok uzun süre kalıcı olabileceğini göstermiĢtir. Bozunmadan ziyade sedimentteki 

sızıntılar oksitetrasiklin miktarının azalmasındaki ana faktör olduğu 

düĢünülmektedir. Ayrıca bu araĢtırmada doğal ortamdaki balıkların bağırsaklarından 

izole edilen bakterilerin de oksitetrasikline dirençli olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Swapna ve ark (2012), Hindistan‟ın güneyinde büyük balık çitliklerinden 

toplanan 64 adet karides örneğinde Charm-II Assay metodu ile kloromfenikol, 

sülfonamid, tetrasiklin, eritromisin, streptomisin ve β-Laktamlar’ın kalıntılarını 

araştırmışlardır. İncelenen karides örneklerinde tetrasiklin, streptomisin ve β-

Laktam kalıntılarına rastlanmamıştır. ÇeĢitli karides örneklerinde kloramfenikol, 

sülfonamid ve eritromisin tespit edilmiĢtir. Kloromfenikol bir µg/kg‟den daha düĢük 

miktarlarda, sülfonamid ve tetrasiklin ise 100 µg/kg‟den düĢük miktarlarda tespit 

edilmiĢtir. 

Olatoye ve ark (2013), İbadan-Nijerya’da yayın balığı çiftliklerinden satışa 

hazır olan balıklardan ve lokantalardan yaklaşık 150 g olacak şekilde 160 adet kas ve 

karaciğer numunesinde HPLC metodunu kullanarak oksitetrasiklin kalıntısını 

araştırmışlardır. Karaciğer numunelerinde 234,3-987,5 µg/kg, kas dokusunda ise 

22,5-553,2 µg/kg arasında bulmuşlardır. Karaciğerde 43 numunede (%26,9) 600 

µg/kg ve filetolarda 30 numunede (%18,8) 200 µg/kg oksitetrasiklin ile Nijerya 

kodeksi MRL‟yi aĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

Barani ve ark (2014), Ġran‟da 2012 yılı boyunca rastgele seçilmiĢ 138 balık 

çiftliğinden alınan 138 adet gökkuĢağı alabalığı numunesinde ELĠSA metodunu 

kullanarak balık kas örneklerinde tetrasiklinler, sülfonamidler, florokinolonlar ve 

florfenikol kalıntılarını araĢtırmıĢlardır. Örneklerin 87 tanesinde tetrasiklin (1,43–

101,4 µg/kg), 24 tanesinde sülfonamid (4,03-90,4 µg/kg), 27 tanesinde 

florokinolonlar (6,75-99,8 µg/kg) ve 56 tanesinde florfenikol (0,11-172,6µg/kg) 

aralığında tespit etmiĢlerdir. Alabalık örneklerindeki antibiyotik kalıntıları Ġran 

ISIRI(2011)MRL limitini aĢmamıĢtır. ISIRI limitleri balık kasları için MRL 

tetrasiklinler (200 µg/kg), fluorokinolonlar (100 µg/kg), sülfonamidler (100 µg/kg) 

ve florfenikol (1000 µg/kg)‟dir. 
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UlaĢılabilen literatür ve tez taramalarında Ulusal Kalıntı Ġzleme Planı dıĢında 

balıklarda tetrasiklin kalıntı çalıĢmalarına rastlanmamıĢtır. 

 Muğla Bölgesi ülkemizde yetiĢtiricilikle üretimin %30‟unu teĢkil etmesi ve 

bu bölgedeki üretim çoğunlukla AB ülkelerine ihraç edilmesi,  

 Tetasiklinler geniĢ spektrumlu ve ucuz olması sebebiyle balık 

yetiĢtiriciliğinde oldukça yaygın olarak kullanılması, çevre Ģartlarında uzun 

süre bozulmadan kalması, insan sağlığı açısından son derece önemli 

antibiyotikler grubunda yer alması, 

 Su ürünleri yetiĢtiriciliği yapılan çiftliklerin çevresindeki doğal ortamda 

yaĢayan balıkların sucul çevre kirliliğinin biyoindikatörü olarak kabul edilen 

canlılardan biri olması nedeniye bu araĢtırmada bölgedeki 70 adet çiftliğin 

çevresinden avlanan balıklarda tetrasiklin (OTC, TC, CTC, DC) kalıntısının 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 

Hassas terazi CP 423 S (Sartorius, 1mg hassasiyette), mikro pipetler 10–100 

µl,  20–200 µl ve 100–1000 µl (Eppendorf), dispenser 50 ml (Optifix basic), çoklu 

vorteks (Heidolph), soğutmalı santrifüj rotina 35 R (Rettich), vorteks velp 2 x
3  

(Scientifica) hassas terazi SBP31 (Scaltec 0,1 mg hassasiyette), RC filtre 0.45 µm, 

paslanmaz çelik bıçak ve parçalayıcı (waring) alet ve malzemeleri kullanıldı. 

LC- MS/MS Cihazı; ZORBAX SB-C 18 4,6x 100 mm, 3,5 µm ebadında 

kolon, Liquid Chromatography (Agilent 1200), Degasser (Agilent 1200), LC Pompa 

(Agilent 1200), Otosampler (Agilent 1100) ve Mass Dedector (Agilent 6460). 

2.2. Kimyasal Maddeler ve Stok Solüsyonlar ve Standartlar 

 Referans standartlar: Oksitetrasiklin hidroklorid (Riedel De Haen 46598), 

tetrasiklin hidroklorid (Fluka 31741), klortetrasiklin hidroklorid (Riedel De Haen 

46133), doksisiklin siklat (Fluka33429) ve demeklosiklin hidroklorür (Sigma Aldrich 

d6140) kimyasal özellikleri analitik (%99,9) saflıktadır. 

 Asetonitril (Sigma Aldrich, 34851), formik fsit (Merck 2635), oksalik asit 

dihidrat (Merck), metanol (Sigma Aldrich 34885), titriplex (Na2EDTA Sigma), 

kimyasal olarak analitik saflıktadır. 

 OTC, TC, CTC, DC ve internal olarak kullanılan demeklosiklin stok 

solüsyonları 1 mg/ml olacak Ģekilde metanolde hazırlandı. Stok solüsyonlar 

tetrasiklin miks ve demeklosiklin çalıĢma standartlarını oluĢturmak için 2-100 µg/ml 

arasındaki konsantrasyonlarda metanol ile dilüe edildi.  

           Kalibrasyon standartları TC miks (OTC, TC, CTC, DC) içermeyen 2 g‟lık 

doku örneklerine 50, 100, 150, 200, 400 µg/kg olacak Ģekilde çalıĢma 

standartlarından yükleme yapıldı. Kalibrasyon standardının 50, 100 ve 150 µg/kg‟lık 

düzeyleri kalite kontrol örnekleri olarak seçildi. Bu örnekler metodun geri kazanım 

ve kesinliğini belirtilmesinde kullanıldı. 
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Mobil Faz A’nın Hazırlanması: 0,126 g okzalik asit, 200 ml suda çözülerek 1000 

ml‟lik balon jojeye alındı ve 2 ml formik asit eklendi. Saf su ile 1000 ml‟lik hacme 

tamamlandı. 

Mobil Faz B’ nin Hazırlanması: 1 ml formik asit 1000 ml‟lik balon jojeye konarak 

asetonitril ile hacme tamamlandı. 

% 70’lik MeOH Çözeltisi: 700 ml MeOH 1000 ml‟lik balon jojeye konuldu, 1000 

ml‟lik hacme saf su ile tamamlandı. 

0.1 M Na2EDTA: 3,72 g Na2EDTA bir miktar saf suda çözülerek 100 ml'lik balon 

jojeye aktarıldı. Saf su ile 100 ml'lik hacme tamamlandı. 

2.3. LC MS/MS Cihaz KoĢulları 

Pompa KoĢulları: T-flow: 0,8 mL/min, B Con % 10 Pressure limit: P. max: 300 bar, 

Kolon Fırını KoĢulları: Oven Temp: 35C, Oto Örnekleyici KoĢulları: Örnekleyici 

Sıcaklığı: 10 ºC, Enjeksiyon Hacmi: 20 µl.  

Kaynak Parametreleri 

 Gas Temp. : 350 
0
C, Gas Flow: 9 L/dak, Nebuliser: 40 psi, Sheath Gas Temp. : 400 

0
C, Sheath Gas Flow: 10 L/dak. 

Çizelge 2.1. Pompa Oranlama Programı: (BaĢlangıç Mobil Faz A:%90; Mobil Faz 

B:%10). 

2.4. AraĢtırma Bölgesi ve Örneklerin Temini 

AraĢtırmada kullanılan balık örnekleri, Muğla ili Güllük Körfezi civarındaki 

Göltürkbükü, Torba, Güvercinlik Körfezi‟nden kuzeye doğru KuĢadası‟na kadar olan 

Basamak 
Zaman 

(dakika) 

Mobil Faz A , ( 0,001 M 

Oksalik Asit ) (%0,2'lik 

Formik asit) 

Mobil Faz B,(% 0,1‟lik 

Formik Asit ) (%100 

Asetonitril) 

1 00.00 90 10 

2 01.00 90 10 

3 07.50 49 51 

4 08.00 90 10 
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bölgede yetiĢtiricilik yapan iĢletmelerin çevresinden olta avcılığı yöntemiyle sağlandı 

Avlanan çipura (Sparus aurata), mercan (Sparus pagrus) ve izmarit (Maena smaris) 

balıklarından elde edilen 70 adet balık örneği analiz için kullanıldı. Balıklar 

01.09.2013-01.12.2013 tarihleri arasında avlandı. Örnek temini denizin avlanmaya 

uygun oluĢuna göre (denizde dalga yüksekliği 2-4) balıklar 5 ayrı günde ve 25-35 

metre arası derinlikten avlandı ve balıklarda tür tayini yapıldı. Balıklar analiz 

edilinceye kadar -20 
0
C‟de saklandı. Balıkların avlandığı çalıĢma bölgesi ġekil 

2.1‟de, avlanan balıklar ve avlanma Ģekli ġekil 2.2 ve 2.3‟de sunulmuĢtur.  

 

ġekil 2.1. ÇalıĢmada kullanılan balıkların avladığı bölge (Gier ve ark 2013). 
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ġekil 2.2. ÇalıĢmada kullanılan balıkların avlanma yöntemi. 

 

 

ġekil 2.3. ÇalıĢmada kullanılan balıkların avlanma yöntemi. 
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Bu proje Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu‟nun 08.10.2013 

tarihli 2013/048 karar sayılı onayı (EK 1-A) ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.5. Kas Örneklerinin Analiz Ġçin Hazırlanması 

AraĢtırmada kullanılan balık örneklerinin analizi GTHB Bornova Veteriner 

Kontrol Enstitüsü Toksikoloji Laboratuvar‟ında (Ġzmir) gerçekleĢtirildi. 

DondurulmuĢ balıklar buzdolabında çözdürüldükten sonra sol operkulumun hemen 

arkasından dorsal yüzgeç ile yanal çizgi arasında kalan dorso-lateral bölgeden makas 

ve bıçak yardımıyla fletosu alındı (ġekil 2.4); yağ ve sinir içeren kısımları bıçak ile 

uzaklaĢtırıldı ve laboratuvar tipi blender ile homojenize edildi. Balıkların 

homojenizasyon aĢaması ġekil 2.5‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.4. Balık örneklerinde fletoların alınıĢ yöntemi. 
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ġekil 2.5. Balık örneklerinin homojenizasyonu. 

Kas doku örneğinden 50 ml‟lik polipropilen santrifüj tüpüne 2±0,02 g alındı. 

2 ppm'lik internal standarttan (demeklosiklin) 100 μl yükleme yapıldı ve 5 saniye 

vortekslendi. Üzerine 200 µl 0,1 M Na2EDTA ve 10 ml % 70'lik MeOH eklendi ve 

15 dakika vortekslendi. Sonra 18 dakika 3 
0
C‟de 4000 rpm‟de santrifüj edildi. 

Süpernatantın 200 µl‟si üzerine 1800 µl saf su eklendi ve birkaç saniye karıĢtırıldı. 

Seyreltilen ekstrakt 2 ml'lik enjektör ile alındı ve filtrelenerek viale aktarıldı. LC-

MS/MS sistemine 20 μl enjekte edildi. Balık örneklerinin ekstraksiyon ve analiz 

aĢamaları ġekil 2.6. ve 2.7‟de sunulmuĢtur. 
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ġekil 2.6. Balık örneklerinin ekstraksiyon aĢamaları. 

 

 

ġekil 2.7. Balık örneklerinin analiz aĢamaları. 
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2.6. Metot Validasyonu 

AraĢtırmada balık numunelerindeki Tetrasiklin antibiyotiklerin analizinde 

kullanılacak yöntemin validasyonu ve örneklerin analizleri Bornova Veteriner 

Kontrol Enstitüsü‟nün Oka ve ark (1998), Lykkeberg (2004), Granelli ve ark (2007, 

2009) tarafından bildirilen metotlardan faydalanılarak geliĢtirilen ve AB tarafından 

akredite edilen yöntemle gerçekleĢtirildi. Bu analiz yönteminde geçerlilik için, 

2002/657 AB direktifi ve Deney Metotları ve Deney Metotlarının Geçerli Kılınması 

Prosedürü rehber olarak alınmıĢ ve metot performans kriterleri belirlenmiĢtir (EC 

2002). 

Validasyon; bir cihazın, metodun veya ölçüm sisteminin hedeflenen amaca 

uygunluğunu ortaya koyan performans kriterlerinin objektif olarak test edilmesi ve 

yazılı kayıtlarla istatistiksel olarak kanıtlanmasıdır. Bir metodun karakteristik 

performansını belirleyen kriterler seçicilik (specifity), doğrusallık (linearity), geri 

kazanım (recovery), kesinlik (precision), tayin ve ölçüm limiti (sensitivity)‟dir (EC 

2002, Üney 2007, Aydın 2010). 

2.6.1. Seçicilik (Specifity) 

  Seçicilik; metodun analiz edilen örnek içerisinde, herhangi bir karıĢıklık 

olmadan sadece ölçümü amaçlanan analiz edilecek maddeyi belirleme yeteneğidir. 

Tayin edilecek maddelerin analiz sonuçları ortamda bulunan baĢka maddelerden 

etkilenmemelidir. 

  Aranan maddeleri içermeyen balık örnekleri kullanılarak kromatogramda 

OTC, TC, CTC, DC‟nin tespit aralıklarında balık ve diğer maddelerden 

kaynaklanan piklerin giriĢim yapıp yapmadığı incelendi. Tetrasiklin miks 

içermeyen 30 farklı balık kası dokusu örneği üzerine 50 µg/kg düzeyinde 

tetrasiklin standart ve internal standart yüklemesi yapıldı. LC-MS/MS ile 

analizinden elde edilen kromotogramlar incelendi. Ġnternal standart olarak 

ülkemizde ilaç olarak kullanılmayan tetrasiklinler ile aynı özellik gösteren 

demeklosiklin kullanıldı. 
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2.6.2. Doğrusallık (Linearity) 

Bir analitik metodun doğrusallığı (belirli sınırlar içerisinde) ölçülen analitin 

konsantrasyonu ile dedektör cevabının ne derece doğru orantılı olduğu ile belirlenir. 

Doğrusallık için, 7 farklı günde yapılan 50, 100, 200, 400 µg/kg aralığındaki 

kalibrasyon eğrilerinin korelasyon katsayısı bulundu. 

Yüklü örneklerden hesaplanan değerler, sistem tarafından koordineli olarak 

μg/kg olacak Ģekilde kaydedilmektedir. Kalibrasyon eğrisi, yüklü örneklerden elde 

edilen sonuçlar kullanılarak çizilir. Kalibrasyon eğrisi lineer olmalıdır (r
2 

≥ 0,999).  

 2.6.3. Geri Kazanım (Recovery) 

Bir analitin geri kazanım oranı, o analitten numune ortamına eklenen miktarın 

ortaya çıkardığı dedektör cevabın saf orijinal standardın cevabına oranıdır. Geri 

kazanım bir analitik metodun ekstraksiyon verimliliğini ölçerken belirli limitler 

içerisindeki sapmalar dikkate alınarak numune saflaĢtırma sırasında ortaya çıkan 

kayıpları da gösterir. % Geri kazanım: Ölçülen değer/teorik değer x 100 olarak ifade 

edilir. 

Geri kazanım çalıĢması 3‟er gün yapılan 3 farklı (50, 100, 150 ppb) 

konsantrasyonda 6 paralel çalıĢmanın sonucundan elde edildi. Tetrasiklin miks 

içermeyen kas doku örnekleri (2±0,02 g) üzerine sırasıyla 50, 100 ve 150 ppb‟lik 

yüklemeler yapıldı. Örnekler normal kas örneği gibi ekstraksiyon iĢlemlerine tabi 

tutuldu ve 20 μl‟si LC-MS/MS sistemine enjekte edildi. 

2.6.4. Kesinlik (Precision) 

Belirli analiz Ģartları altında tutulan aynı ya da benzer objelerin tekrarlanan 

ölçüm değerlerinin birbirine yakınlığının ifadesidir. Homojen bir test örneğinin, 

metotta tanımlanan durumlar altında tekrarlanan testlerinden elde edilen ölçüm 

sonuçları arasındaki dağılımın derecesini ifade eder. Bir metodun kesinliği 

tekrarlanabilirlik değerleri ile ifade edilir. 

Tekrarlanabilirlik aynı ölçüm koĢulları altında (aynı metot, tek bir operatör, 

aynı ekipman ve cihaz ile aynı laboratuar koĢullarında), kısa zaman aralığında 

gerçekleĢtirilen, aynı test örneğindeki birbirini izleyen ölçüm sonuçları arasındaki 
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yakınlığın derecesini ifade eder. Tekrarlanabilirlik çalıĢması 50, 100, 150 µg/kg 

yükleme yapılmıĢ örneklerle 3 gün ve 6 tekrarlı olacak Ģekilde gerçekleĢtirildi. 

2.6.5. Duyarlılık (Sensitivity) 

Duyarlılık bir analitik yöntemin saptayabildiği en küçük konsantrasyon değeri 

olup tespit sınırı [limit of detection (LOD)] ve hesaplanabilirlik sınırı [Limit of 

quantification (LOQ)] olarak ifade edilir. LOD, analit sinyalin geri plan gürültüden 

ayrılabilmesi için gereken en az analit miktarıdır. 

 Tespit sınırı ve hesaplanabilirlik sınırı 50 µg/kg tetrasiklin karıĢımından 

yapılan 36 enjeksiyon sonucu bulunan standart sapmadan hesaplandı. Standart 

sapmanın 3 katı tayin limiti (LOD), 6 katı ölçüm limiti (LOQ) olarak belirlendi.  
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3. BULGULAR 

3.1. Metot Validasyonu 

3.1.1. Seçicilik (Specificity) 

Bu araĢtırmada TC miks içermediği önceden analizle tespit edilen 30 farklı 

balık kası dokusu temin edilerek spike örnek analizleri yapıldı. Bu 30 farklı balık 

kası dokusu üzerine 50 µg/kg düzeyinde tetrasiklin standart ve internal standart 

(Demeklosiklin) yüklemesi yapılarak LC-MS/MS ile analizinden elde edilen 

kromotogramlar incelendi. Tetrasiklinler ve internal standardın çıkıĢ sürelerinde 

analizi engelleyecek giriĢim yapan pikler tespit edilmedi. TC miks içermeyen örneğe 

inernal standart yüklemesi sonrası alınan kromotogram ile balık örneklerinin analizi 

sonucu elde edilen kromotogram, ġekil 3.1, 3.2 ve 3.3‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1. Tetrasiklin miks içermeyen örneğe inernal standart yüklemesi sonrası 

alınan kromotogram.  

 

 

ġekil 3.2. Tetrasiklin miks içermeyen kas dokularına 50 µg/kg tetrasiklin miks 

yüklenmesi sonrası alınan kromotogram. 
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ġekil 3.3. Balık örneklerinin analizi sonucu elde edilen kromotogram. 

3.1.2. Doğrusallık (Linearity) 

Doğrusallık için, 7 farklı günde yapılan 50, 100, 200, 400 µg/kg aralığındaki 

kalibrasyon eğrilerinin korelasyon katsayısı bulundu. Korelasyon katsayısının (r
2 

≥ 

0,999) olduğu tespit edildi. Kalibrasyon eğrileri ġekil 3.4, 3.5, 3.6 ve 3.7‟de 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.4. Oksitetrasikline ait kalibrasyon eğrisi  
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ġekil 3.5. Tetrasikline ait kalibrasyon eğrisi  

 

 

ġekil 3.6. Klortetrasikline ait kalibrasyon eğrisi  
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ġekil 3.7. Doksisikline ait kalibrasyon eğrisi. 

3.1.3 Geri Kazanım (Recovery) 

Geri kazanım çalıĢması 3 farklı (50, 100, 150 µg/kg) konsantrasyonda 6 

paralel çalıĢmanın sonucundan elde edildi. Analizin geri kazanımları OTC için 

%100,5±3,51, TC için %101,3±4,65, CTC için %99±2.47, ve DC için %100,5±3,21 

olarak tespit edildi. 

3.1.4. Kesinlik (Precision) 

Gün içi tekrarlanabilirlik çalıĢması 50, 100, 150 µg/kg (ppb) yükleme 

yapılmıĢ örneklerle 6 tekrar olacak Ģekilde yapıldı. Elde edilen sonuçlar Excel 

programında hesaplandı. Elde edilen değerler 2002/657 sayılı Avrupa Birliği 

Direktifi kararlarına göre kabul sınırları içerisinde bulundu (EC 2002). (Çizelge 3.1).  

Çizelge 3.1. Oksitetrasiklin, Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Doksisiklin için gün içi 

tekrarlanabilirlik değerleri. 

Gün Ġçi Tekrarlanabilirlik 

Ortalama RSD (CV) OTC TC CTC DC 

50 ppb  3.1 3.1 2.8 2.5 

100 ppb  0.9 1.4 1.2 1.1 

 150 ppb 1.3 1.4 1.4 1.5 

Ortalama RSD 1.8 2.0 1.8 1.7 
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Günler arası tekrarlanabilirlik çalıĢması 50, 100, 150 µg/kg (ppb) yükleme 

yapılmıĢ örneklerle 3 gün 6 tekrarlı yapıldı. Günler arası tekrarlanabilirlik sonuçları 

Excel programında hesaplandı. Günler arası tekrarlanabilirlik sonuçları Avrupa 

Birliği (2002/657/EC) direktifinde belirlenen %VK değerleri (%15) altında bulundu 

(Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2. Oksitetrasiklin, Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Doksisiklin için günler arası 

tekrarlanabilirlik değerleri. 

Günler Arası Tekrarlanabilirlik 

 OTC TC CTC DC 

50 ppb 5.4 6.4 4.1 5.4 

100 ppb 4.4 5.9 3.3 4.2 

150 ppb 3.4 4.5 2.9 3.7 

ORT %RSD  4.4 5.6 3.4 4.4 

3.1.5. Duyarlılık (Sensitivity) 

Tespit sınırları (LOD) Oksitetrasiklin 11 µg/kg, Tetrasiklin 13 µg/kg, 

Klortetrasiklin 7,4 µg/kg) ve Doksisilin 9,4 µg/kg olarak belirlendi. Hesaplanabilirlik 

sınırları (LOQ) ise Oksitetrasiklin 22,2 µg/kg, Tetrasiklin 26 µg/kg, Klortetrasiklin 

14,9 µg/kg ve Doksisiklin 18,7 µg/kg olarak tespit edildi. 

3.2. Balık Örneklerindeki Sonuçlar 

Bu çalıĢmada, Muğla Bölgesi‟nde bulunan balık çiftliklerinin etrafından 

avlanan 40 adet çipura, 16 adet izmarit ve 14 adet mercan olmak üzere toplam 70 

adet balık örneğinde tetrasiklin grubu antibiyotiklerin (Oksitetrasiklin, Tetrasiklin, 

Klortetrasiklin, Doksisiklin) kalıntıları araĢtırıldı. ÇalıĢma sonunda Muğla 

Bölgesi‟nde bulunan balık çiftliklerinin etrafından avlanan 70 adet balıkta herhangi 

bir tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntısına rastlanmadı. 
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4. TARTIġMA 

Dünyada özellikle son otuz yıllık dönemde iç sular ve denizlerde avcılık ile 

elde edilen su ürünleri miktarı 90 milyon ton civarında sabit seyrederken endüstriyel 

su ürünleri yetiĢtiriciliği geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde hızla artarak yıllık 

66,6 milyon tona ulaĢmıĢtır. Dünyada yakın gelecekte avlanma ve yetiĢtiricilikle 

üretimin arasında makasın daralacağı ve yetiĢtiricilikle üretimin avcılıkla üretimi 

geçeceği öngörülmektedir. Sucul ortamdaki canlılar dünya gıda üretiminde önemli 

bir yere sahiptir. Modern yöntemlerle yapılan balık yetiĢtiriciliğinde sıklıkla hastalık 

sorunlarıyla karĢılaĢılmaktadır. 

Ġyi bakım, besleme, çevre koĢulları ve aĢılamalara rağmen, bakteriyel balık 

hastalıklarına karĢı antibakteriyel maddelere baĢvurulmaktadır. Antibakteriyel 

maddelerden tetrasiklinler tüm dünyada balık yetiĢtiriciliğinde yaygın olarak 

kullanılan antibiyotiklerdendir. Mevcut durum balık çiftliklerinin altındaki 

sedimentlerde ve çevresinde yaĢayan canlılarda tetrasiklinlerin bulunabilme 

ihtimalini artırmıĢtır. Tetrasiklinlerin sucul ortamlarda bulunma ve besin zincirine 

katılma ile ortaya çıkabilecek sorunlar böyle bir araĢtırmanın gerekliliğini 

göstermektedir. Bu araĢtırmada, sucul ortamlarda antibiyotik kirliliğinin düzeyini 

belirlemek amacıyla biyoindikatör olarak kabul edilen canlılardan biri olan 

çiftliklerin çevresinde yaĢayan balıklarda tetrasiklin kalıntısının belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

UlaĢılabilen literatür ve tez taramalarına göre yapılan bu çalıĢma, Türkiye‟de 

balık çiftliklerinin etrafından avlanan balıklarda LC MS/MS ile tetrasiklin 

kalıntısının belirlenmesine dair yapılan ilk araĢtırmadır. Bu çalıĢmada, Muğla 

Bölgesi‟nde bulunan balık çiftliklerinin etrafından avlanan 40 adet çipura, 16 adet 

izmarit ve 14 adet mercan olmak üzere toplam 70 adet balık örneğinde tetrasiklin 

grubu antibiyotiklerin (Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Doksisiklin, Oksitetrasiklin) 

kalıntıları araĢtırıldı. ÇalıĢma sonunda Muğla Bölgesi‟nde bulunan balık çiftliklerinin 

etrafından avlanan 70 adet balık numunesinde herhangi bir tetrasiklin grubu 

antibiyotik kalıntısına rastlanmadı.  

Yapılan analizler sonucu incelenen örneklerin hiç birinde tetrasiklin tespit 

edilememesi örnek alınan 70 balık çiftliği bölgesinin tetrasiklin grubu antibiyotik 

yönünden güvenli olduğunu ve bölgedeki diğer balık çiftliklerinin de tetrasiklin 
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grubu antibiyotik kontaminasyonu yönünden güvenli olabileceğini gösteren ümit 

verici bir durumu ifade etmektedir. Bu grup antibiyotikler yönünden analiz edilen 

örnekler pozitif çıksaydı kodekste yer alan MRL düzey ile (100 µg/kg) 

karĢılaĢtırılarak değerlendirmeler yapılacaktı. Yine bu örnekler araĢtırma kapsamında 

incelenen parametreler yönünden bu konuda yapılan diğer çalıĢmalardaki sonuçlarla 

karĢılaĢtırılacak ve muhtemel sebepleri yorumlanabilecekti. 

Biyolojik maddelerde farmasotikleri ve tetrasiklin kalıntılarını izlemek için 

ELISA (Zhao ve ark 2008, Kılınç ve ark 2010) ve Charm II gibi (Seğmenoğlu 2014) 

metotlarından yararlanılmaktadır. Bunların yanında örneklerde tetrasiklin 

kalıntılarının belirlenmesi için HPLC (Liu ve ark 2013, Gonzalez ve ark 2007), LC-

MS/MS (Lykkeberg ve ark 2004), HPLC-UV (Shariati ve ark 2009) ve UPLC/MS 

(Castellari ve ark 2009) ve Kapillar Elektorforez (Kowalski 2008) yöntemleri de 

kullanılmaktadır.  

Tetrasiklinlerin HPLC metodu ile analizinde örnek hazırlama nispeten zaman 

alan, zahmetli bir iĢtir ve pahalı kolonlar gerektirmektedir. Tetrasiklinlerin uçuculuk 

özelliği düĢük olduğundan Gaz Kromatografisi de rutin olarak analizler için uygun 

değildir (Kowalski 2008). LC MS/MS ve UPLC/MS metotları da pahalı araçları 

gerektirir (Liu ve ark 2013, Deng ve ark 2012). Bu araĢtırmada diğer yöntemlere 

göre daha hassas ve seçici olması nedeniyle numunelerin analizinde LC MS/MS 

yöntemi tercih edildi.  

AraĢtırmada balık numunelerindeki Tetrasiklin antibiyotiklerin analizi 

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü‟nün Oka ve ark (1998), Lykkeberg ve ark 

(2004), Granelli ve ark (2007, 2009) tarafından bildirilen metotlardan faydalanılarak 

geliĢtiren ve AB tarafından akredite edilen yöntemle gerçekleĢtirildi. Tetrasiklin 

grubu antibiyotiklerin validasyonu da geliĢtirilen bu yöntemle yapıldı. 

Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Doksisiklin ve Klortetrasiklin‟in 50 ila 400 µg/kg 

konsantrasyon ölçüm aralıklarında doğrusal olduğu belirlendi. Metodun geri 

kazanımları Tetrasiklin için %101,3; Oksitetrasiklin için %100,5; Doksisiklin için 

%100,5; Klortetrasiklin için ise %99,0 olarak tespit edildi. Tespit sınırları (LOD) 

Tetrasiklin 13 µg/kg, Oksitetrasiklin 11 µg/kg; Doksisilin 9,4 µg/kg; Klortetrasiklin 

7,4 µg/kg olarak bulundu. Hesaplanabilirlik sınırları (LOQ) ise Tetrasiklin 26 µg/kg, 
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Oksitetrasiklin 22,2 µg/kg; Doksisilin 18,7 µg/kg ve Klortetrasiklin 14,9 µg/kg 

olarak tespit edildi. Analizin tekrar edilebilir olduğu (her bir madde için VK< %15) 

Avrupa Birliği 2002/657/EC direktifinde belirlenen %VK değerleri altında bulundu. 

Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin geri kazanımlarının yaklaĢık %100 olması 

metodun geçerli olduğunu göstermektedir. Kullanılan metot prensip olarak Gbylik ve 

ark (2013) ve Blasco ve ark (2009)‟nın balık ve diğer hayvansal dokularda 

kullandıkları metotlarla da uyumludur. Genel olarak tüm bu validasyon sonuçları 

dikkate alındığında, balık kasında tetrasiklin grubu antibiyotiklerin analizinde 

kullanılan bu yöntemin uluslararası kabul edilebilir bir yöntem olduğunu 

göstermiĢtir.  

Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin çoğu insan ve hayvanlara uygulandıktan 

sonra idrar ve dıĢkı ile atılır. Bazı izleme çalıĢmaları tetrasiklinlerin hayvanlara 

uygulandıktan sonra %25-75 oranında çevreye aktif formda geçtiğini göstermiĢtir 

(Martinez 2009). Balık çiftliklerinde ise verilen antibiyotik miktarının yaklaĢık 

%75‟nin çevreye geçtiği tahmin edilmektedir (Grigorakis ve Rigos 2011).  

Tetrasiklinlerin maliyetinin düĢük olması, insan ve hayvanlardaki tedavi edici 

etkileri ve yetiĢtiricilikte yem katkı maddesi olarak kullanılması ve çevresel Ģartlara 

dayanıklı olması nedeniyle ekosistem için kontaminasyon kaynağıdır (Sorensen 

2000). Oksitetrasiklin ile yapılan deneysel bir çalıĢmada yaklaĢık altı ay süreyle 

deniz sedimentlerinde bozulmadan kaldığı gözlemlenmiĢtir (Samulsen 1989). 

Çevredeki antibiyotiklerin eliminasyonu biyotik ve non-biyotik yöntemlerle 

gerçekleĢmektedir. Biyotik olanlar bakteri ve mantarlar tarafından biyobozunma 

olarak gerçekleĢir. Non-biyotik olan süreçler ise hidroliz, fotoliz, sorbsiyon, 

oksidasyon ve redüksiyondur (Kümerer 2009). 

Antibiyotiklerde kompleks oluĢumu veya parçacıklara bağlanma hem 

antimikrobiyal aktivitede kayıplara hem de analizlerde tespit edilmede zorluklara 

neden olabilir. Tetrasiklinler deniz suyunda doğal olarak mevcut bulunan kalsiyum 

ya da magnezyum gibiiki değerlikli katyonlar ile kompleksler oluĢturabilir. Hem 

parçalanmaya hem de mineral maddelerle bağlanmaya yol açan humik asit benzeri 

maddelerin mevcudiyeti tetrasiklinlerin çevrede uzun süre kalmasına neden olabilir 

(Kümerer 2009). Tetrasiklin antibiyotikler asit ortamda daha dayanıklı fakat alkali 
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ortamda ise dayanıksızdırlar (Sorensen ve ark 2002). Deniz sedimentlerinde 

tetrasiklin bağlanmasının pH ve tuzlulukla ters orantılı olarak azaldığı 

bildirilmektedir (Xu ve ark 2010). Bu faktörler tetrasiklinler ve benzeri 

antibiyotiklerin deniz suyu ve sedimentlerdeki bulunma durumları ve çevreye etkileri 

açısından önemlidir. 

Tetrasiklin antibiyotiklerin bozunma ürünleri ıĢığa maruz kalma, katyon 

mevcudiyeti ve pH‟ya bağlı olarak Ģekillenir (Daghrir ve Drogui 2013). 

Tetrasiklinler ıĢığa karĢı oldukça hassastırlar. Samulsen (1989), deniz suyunda ve 

semimentte ıĢığa karĢı oksitetrasiklinin duyarlılığını araĢtırmıĢ, antibakteriyel 

maddelerin sedimentlerde daha dayanıklı olduğunu kanıtlamıĢtır. Su içinde serbest 

halde bulunan tetrasiklinler ıĢık gören bölgelerde birkaç gün ya da birkaç hafta içinde 

baĢlıca fotoliz yoluyla non-biyotik bozunmaya uğrayabilirler. 

Tetrasiklinler düĢük düzeylerde de mide-bağırsak rahatsızlıklarına, diĢlerde 

sararma ve karaciğer hasarına neden olabilir. Aynı zamanda duyarlı kiĢilerde alerjik 

reaksiyonlara da yol açabilirler. Uzun süreli kullanımda ilaca karĢı direnç 

problemlerine de neden olurlar (Nebot ve ark 2014). Sucul çevredeki antibiyotik 

kalıntısı düĢük düzeylerde bile olsa organik artıkların ekosistem için daha az zararlı 

olan inorganik maddelere çevrimini sağlayan bakterilerin geliĢmesini engelleyerek 

dolaylı olarak ötrofikasyona katkıda bulunduğu düĢünülmektedir. 

Dünyada sedimentlerde ve balıklarda antibiyotik kalıntılarının belirlenmesi 

üzerine yapılan araĢtırmaların sayısı giderek artmaktadır. UlaĢılabilen kaynaklara 

göre Türkiye‟de doğal ortamlarda yaĢayan balıklarda ve sedimentlerde antibiyotik 

kalıntısı ile ilgili yapılan çalıĢmalar yeterli düzeyde değildir. 

Hirsch ve ark (1999), Almanya‟da yer altı sularında, yüzeysel sularda ve 

çeĢitli arıtma tesislerinde yaptıkları izleme çalıĢmalarında tetrasiklin antibiyotiklerini 

tespit edememiĢlerdir. Bu veriler Lindsey ve ark (2001), Zhu ve ark (2001) ve 

Hamscherve ark (2002)‟nın aynı materyallerle yaptıkları analiz sonuçları ile 

uyumludur. Tetrasiklin antibiyotiklerin kanalizasyon çamuru ya da sedimentlerde 

kalsiyum gibi katyonlarla çökelti yapması, birikmesi ve organik maddelere güçlü bir 

Ģekilde bağlanması bu sonuçların elde edilmesinde etkili olduğu bildirilmektedir 

(Daughton ve Ternes 1999). Zira tetrasiklinler iki değerli metal iyonları ve p-



48 
 

diketonlar ile Ģelat oluĢtururlar. Proteinler ve silanolik gruplara güçlü bir Ģekilde 

bağlanırken (Oka ve ark 2000), çok değerli katyonlarla geri dönüĢümlü kompleksler 

oluĢtururlar (Bruhn 2003). Bir substrat ile bağlanan bileĢikler mikrobiyal bozunmaya 

uğramazlar (Bakal ve Stoskopf 2001). 

Jacobsen ve Berglind (1988), Norveç‟te balık çiftliklerinde deneysel ilaç 

uygulamasından sonra sedimentlerinde 12 haftaya kadar tetrasiklin varlığını 

antibakteriyel etkilere neden olabilecek düzeylerde tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

sedimentte oksitetrasiklinlerin yarılanma ömrünü yaklaĢık olarak 10 hafta olarak 

tahmin etmiĢlerdir.  

Roig ve ark (2011) Ispanya-Valensiya‟da toprak, su ve sedimentte solid faz 

ektraksiyon LC MS/MS metodunu kullanarak 17 farklı ilacı araĢtırmıĢlardır. 

Sedimentlerde tetrasiklin, norfloksasin ve diklofenak tespit edememiĢlerdir. Toprakta 

tetrasiklini ortalama 34,91 µg /kg düzeyinde tespit etmiĢlerdir. 

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Toksikoloji Laboratuarında Kalıntı 

Ġzleme Planı kapsamında 2006-2012 yılları arasında 613 su ürünü numunesinde 

tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntısı araĢtırılmıĢtır. BeĢ numunede okisitetrasiklinin 

izin verilen yasal sınırları (100 µg/kg) aĢtığı tespit edilmiĢtir (Erdoğdu 2012). 

Mevcut araĢtırmada, sucul ortamlardaki antibiyotik kirliliğinin düzeyini 

belirlemek için biyoindikatör olarak kabul edilen canlılardan biri olan çiftliklerin 

çevresinde yaĢayan balıklar tercih edilmiĢtir. 

Seymenoğlu (2014), 2011-2013 yıllarında Türkiye‟nin farklı bölgelerinden 

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar 

Laboratuarına gönderilen toplam 386 adet (2011 yılında 141 adet, 2012 yılında 125 

adet, 2013 yılında 120 adet) balık numunesinde tetrasiklin grubu antibiyotik 

kalıntısını Charm II metodu ile araĢtırılmıĢtır. Sonuçta, 2011 yılındaki numunelerden 

3 tanesinde tetrasiklin grubu antibiyotiklere rastlanılmıĢtır. Üç adet numunenin LC 

MS/MS ile yapılan konfirmasyonunda tetrasiklin grubu antibiyotiklerden 

oksitetrasiklin kalıntısı olduğu, bunun kodeks MRL (100 µg/kg)‟ı aĢtığı 

belirlenmiĢtir. 
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Fortt ve ark (2007), ġili-Cochamo‟da Atlantik somon çiftliklerinin 

yakınından avlanan 13 adet balık örneğinde oksitetrasiklin ve kinolonları HPLC 

metodu ile araĢtırmıĢlardır. Balıkların iki tanesinde 2 µg/kg ve 4 µg/kg kinolon grubu 

antibiyotik, bir tanesinde de 87 µg/kg düzeyinde oksitetrasiklin bulmuĢlardır. 

Denizden avlanan doğal ortam balıklarındaki oksitetrasiklin ve kinolon miktarları 

ġili balıkçılık otoritesinin kabul ettiği (tetrasiklin 100 µg/kg, kinolon 600 µg/kg) 

sınırların altındadır. 

Tittleimar ve ark (2007)‟nın Kanada‟da karides, deniz balıkları, tatlı su 

balıkları ve balık konservelerinden toplanan 30 numunede 39 farklı veteriner ilacı 

kalıntısını LC MS/MS metodu ile araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonunda tetrasiklin 

kalıntısı tespit edilememiĢtir. 

Kil-Bo ve ark (2010), Güney Kore‟de doğal ortamdan avlanan 108 adet balık 

örneğinde tetrasiklin grubu ile beĢ farklı florokinolon antibiyotik analizi 

yapmıĢlardır. Örneklerin hiçbirinde antibiyotik tespit edememiĢlerdir. Bu çalıĢma 

kapsamında incelenen 111 kültür balığı örneklerinin bazılarında ise oksitetrasiklin ve 

tetrasiklin kalıntıları 0-60 µg/kgaralığında tespit etmiĢlerdir. Bu düzeylerin Kore 

Gıda Kanunu‟nun izin verdiği maksimum limitlerin altında olduğu ve balıkların 

antibiyotik kalıntı seviyesi yönünden güvenli olduğu teyit edilmiĢtir. 

Olatoye ve Basiru (2013), Nijerya-İbadan’da yayın balığı çiftliklerinden satışa 

hazır olan balıklardan ve lokantalardan topladıkları 160 adet kas ve karaciğer 

numunesinde HPLC metodunu kullanarak oksitetrasiklin kalıntısı araştırmışlardır. 

Kas dokusunda 22,5-553,2 µg/kg, karaciğer numunelerinde ise 234,3-987,5 µg/kg 

arasında bulmuşlardır. Kas dokusunda30 numunede (%18,8), karaciğerde ise 43 

numunede(%26,9) 200 µg/kg ve 600 µg/kg oksitetrasiklin ile Nijerya kodeksi MRL‟yi 

aĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

Kim ve ark (2013), Güney Kore Gangwon-Gyeongbuk bölgesinde tatlı su 

gökkuĢağı alabalığında yaptıkları bir araĢtırmada Tetrasiklin, Oksolinik Asit, 

Siplofloksasin ve MalaĢit yeĢili kalıntılarını HPLC metodu ile araĢtırmıĢlardır. 

Tetrasiklin kalıntısı 200 µg/kg‟dan düĢük düzeyde bulunmuĢ ve Kore‟de belirlenen 

MRL‟den düĢük olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

javascript:QuickAuthor('Shim,%20Kil-Bo',%20'AU')
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Chaleshtori ve ark (2013), Ġran‟da marketlerde satılan 50 adet kültür 

gökkuĢağı alabalığı alınarak kızartma öncesi ve sonrası HPLC yöntemiyle 

oksitetrasiklin kalıntısını araĢtırmıĢlardır. Kızartmadan önce numunelerin 47 tanesi 

kızarttıktan sonra ise 38 tanesinde oksitetrasiklin kalıntısının Ġran MRL‟sinden (200 

µg/kg) yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir. Balığın kızartılması ile oksitetrasiklin 

kalıntısının azaldığı belirlenmiĢtir.  

Olusola ve ark (2012) taze ve donmuĢ balıklarda tetrasiklin düzeylerini, 

Chaleshtori ve ark (2013) ise kızartma öncesi ve sonrası tetrasiklin düzeylerini 

araĢtırmıĢlardır. Kızartma ve uzun süreli dondurma iĢlemlerinin balıklarda tetrasiklin 

seviyelerinin nispeten düĢtüğünü bildirmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmada elde edilen veriler Kil-Bio ve ark (2013)‟nındoğal ortamdan 

avlanan balıklarda yaptıkları çalıĢmada elde edilen verilere paralellik göstermektedir. 

Bjorklund ve ark (1990) yaptıkları deneysel çalıĢma ile tetrasiklin verilen çiftliklerin 

etrafındaki doğal ortamda yetiĢen balıklarda ilaç uygulaması tamamlandıktan 13 gün 

sonraya kadar avlanan balıklarda oksitetrasiklin kalıntısına rastlamıĢlardır. Ayrıca 

doğal balıkların bağırsaklarından elde edilen bakterilerin OTC‟ye dirençli olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Tedavi süresince çiftliklerin altından toplanan kırmızı kaya 

yengeçlerinin etinde de OTC kalıntısı belirlemiĢlerdir. Çiftlik çevresinden avlanma 

yoluyla örnek toplayan Bjorklund ve ark (1990) ve Fortt ve ark (2007) 

antibiyotiklerin sadece ilaç verilen kafeslerle sınırlı kalmayıp hedef dıĢı canlılara 

geçtiğini göstermiĢlerdir. 

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Kalıntı Ġzleme Planı kapsamında balık numunelerinde yapılan analiz sonuçlarında 

tetrasiklin için MRL‟ni (100 µg/kg) %0,8 oranında aĢtığı tespit edilmiĢtir. Yapılan bu 

çalıĢmada da balık örneklerinde tetrasiklin kalıntısına rastlanılmaması balık 

çiftliklerinde hastalıklara karĢı koruyucu aĢılamaların arttığını, antibiyotiklerin 

bilinçli kullandığını, iyi bakım ve beslenmeye bağlı olarak hastalığa hazırlayan stres 

faktörlerinin azaldığını ve buna bağlı olarak ilaç kullanımının azaldığı ifade 

edilebilir.  

Ayrıca yapılan bu çalıĢmada örneklerin toplanma süresince antibiyotik 

kullanılmadığını veya kullanıldıysa da tetrasiklinlerin denizde güneĢ ıĢığının 
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etkisiyle bozunma meydana gelebileceği, kalsiyum ve magnezyum gibi katyonlarla 

yaptıkları Ģelasyon sonucu çevredeki etkisinin azalabileceği düĢünülmektedir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER  

 Bu çalıĢmada Muğla Bölgesi‟ndeki balık çiftliklerinin etrafından avlanan 

balıklarda tetrasiklin kalıntısı tespit edilememiĢtir. Yine bu çalıĢmada balıklarda 

tetrasiklin kalıntıları düzeylerinin tespitini sağlayan geçerliliği denenmiĢ, akredite bir 

yöntemin rutin analizlerde kullanılabilinir olduğu teyit edilmiĢtir. 

 Yapılan analizlerde tespit limitleri üzerinde tetrasiklin kalıntısı bulunmaması 

çevre ve halk sağlığı açısından önemlidir. Zira sucul ortamda antibiyotik 

kalıntılarının bulunması sucul ortamdaki kontaminasyonun yanında ötrofikasyona da 

zemin hazırlamaktadır. 

 Analiz edilen balıklarda antibiyotik kalıntısı bulunmaması GTHB‟nın balık 

yetiĢtiricilerine yönelik yetiĢtiricilik ve gıda güvenliği konularındaki eğitim ve 

denetimlerinin katkısının olduğu ifade edilebilir. 

 Yem katkısı veya tedavi amacıyla kullanılan antibiyotiklerin arınma süresince 

balıklarda bulunabileceği her zaman göz önünde tutulmalıdır. 

 Antibiyotikler sadece tedavi amaçlı kullanılmalıdır. Balık çiftliklerinde büyüme 

hızlandırıcı olarak kullanılan antibiyotikler terapötik dozun altında kullanıldığından 

zoonoz bakterilerin de direnç kazanmasına sebep olmaktadır.  

 AĢılama, hastalıklara karĢı dirençli balık türlerin yetiĢtirilmesi, iyi bakım ve çevre 

koĢullarının iyileĢtirilmesi ve stres faktörlerinin azaltılması gibi koruyucu tedbirlere 

önem verilmelidir.   

 Balık çiftliklerinde kullanılan antibiyotiklerin çevresel etkilerinin 

değerlendirilmesi ile ilgili yapılacak araĢtırmalarda sedimentte de antibiyotik varlığı 

araĢtırılmalıdır. 

 Çiftliklerin etrafından avlanan balıklarda yapılacak araĢtırmalarda balıkların aynı 

gün yemiĢ oldukları yemler açısından mide içerikleri de antibiyotik varlığı yönünden 

araĢtırılmalıdır.  

 Sucul ortamda yapılacak antibiyotik kalıntı analizlerinde ortamda bulunan dirençli 

bakterilerin de belirlenmesi önemlidir. Zira doğal ortamdaki balıkların 
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bağırsaklarından izole edilen antibiyotiklere dirençli bakterilerin varlığı 

antibakteriyel kontaminasyonun bir göstergesi olabilir.
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7. EKLER 

 Ek A: Etik Kurul Kararı 
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 8. ÖZGEÇMĠġ  

Muğla‟nın Köyceğiz ilçesinde 1977 yılında doğdu.  Ġlk ve orta öğrenimini 

Muğla Ortaca‟da tamamladı. 1994 yılında Ortaca Lisesi‟nden mezun oldu. 1995 

yılında girdiği Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi‟nden 2000 yılında mezun 

oldu. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji-Toksikoloji 

Anabilim Dalında 2003 yılında yüksek lisansını tamamladı. Ġki yıl özel sektörde, iki 

yıl da serbest Veteriner Hekimlik yaptıktan sonra 2006 yılında Yozgat ili ġefaatli 

Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‟nde Veteriner Hekim olarak göreve 

baĢladı. 2008 yılından beri Muğla Ġli Ortaca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü‟nde görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

 


