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ÖZET 

KARADEMİR, F. (2018). İstanbul’da tüketime sunulan midye dolmaların 

mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Çalışmada, İstanbul’da satışa sunulan midye dolmaların mikrobiyolojik 

kalitesinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da açıkta satışa sunulan 

200 midye dolma numunesinin mikrobiyolojik kalitesi incelenmiştir. Toplam mezofilik 

bakteri (TMAB), toplam koliform bakteri, Escherichia coli, Staphyloccoccus aureus, 

Vibrio spp, Salmonella spp ve Listeria monocytogenes araştırılmıştır. 

Midye dolmalarda TMAB sayısı en az 2 x 102 kob/g, en çok 2 x 109 kob/g; 

koliform bakteri sayısı en az < 101 kob/g, en çok 5 x 106 kob/g,  E. coli en az < 101 

kob/g, en çok 5,6 x 102 kob/g ve S. aureus sayısı en az < 101 kob/g, en çok 9,8 x 104 

kob/g değerlerinde bulunmuştur. Ortalama olarak ise, midye dolmalarda TMAB, 

koliform bakteri, E. coli ve S. aureus sayıları sırasıyla 1,5 x 108 kob/g, 4,5 x 104 kob/g, 2 

x 102 ve 6 x 103 olarak belirlenmiştir. Çalışmada Vibrio spp. 4 adet örnekte tespit 

edilmiştir. Yapılan biyokimyasal testlerle, tamamı V. alginolyticus olarak identifiye 

edilmiştir. Salmonella spp. ve L. monocytogenes hiçbir numuneden izole edilememiştir.  

Sonuç olarak, İstanbul’da tüketime sunulan midye dolma numunelerinin yapılan 

mikrobiyolojik analizlerinde Salmonella spp. ve L. monocytogenes. Fakat örneklerin 

hijyenik kalitesinin düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle, üretim teknolojisinin 

kalitesinin iyileştirilmesi ve sanitasyon koşullarının geliştirilmesi gereklidir.   

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyolojik Kalite, Midye Dolma, Halk Sağlığı, Escherichia 
coli, koliform bakteri. 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: TYL 2016 - 20953  
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ABSTRACT 

KARADEMİR, F. (2018). Microbiological Quality of Stuffed Mussels Consumed in 

Istanbul. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Food Hygiene 

and Technology. (MSc Thesis). Istanbul.   

 

This study was aimed to determine the microbiological quality of stuffed 

mussels consumed in Istanbul. A total of 200 stuffed mussels were collected in Istanbul. 

The samples were investigated for total mesophilic aerobic bacteria (TMAB), total 

coliform bacteria, Escherichia coli, Staphyloccoccus aureus, Vibrio spp, Salmonella spp 

and Listeria monocytogenes.  

In the result, TMAB, total coliform bacteria, E. coli and S. aureus were ranged 

between 2 x 102 - 2 x 109 cfu/g, < 101 - 5 x 106 cfu/g, < 101 - 5,6 x 102 cfu/g and < 101 - 

9,8 x 104 cfu/g, respectively. The mean of TMAB, total coliform bacteria, E. coli and S. 

aureus were determined 1.5 x 108, 4.5 x 104 kob/g, 2 x 102 and 6 x 103 cfu/g, 

respectively. On the other hand, Vibrio spp. was detected in four stuffed mussel 

samples. All were identified as V. alginolyticus. Salmonella spp. ve L. monocytogenes 

were not determined in the samples. 

The results indicated that stuffed mussel was not contaminated by Salmonella 

spp. and L. monocytogenes but, the hygienic quality was low. Therefore, it is essential 

to ensure improving the quality of production technology and developing the sanitation 

strategies. 

 

Key Words: Microbiological Quality, Stuffed Mussel, Public Health, Escherichia coli 

Coliform bacteria. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. TYL 2016 - 20953 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Artan dünya nüfusunun yanı sıra sanayinin gelişmesiyle beraber çalışan birey 

sayısında artış, yoğun tempoda çalışma gibi etkenler bilindik beslenme alışkanlıklarında 

değişikliklere yol açarak hazır gıdalara ve alternatif protein kaynaklarına yönelmeye 

sebep olmaktadır (Kaban ve Kaya, 2006; Güven ve Aysel, 2016).  

 

Yaşadığımız coğrafya, denizler, göl, gölet, baraj gölleri ve akarsular yönünden 

zengin olduğundan (8,333 km’lik kıyı şeridi ve 177,714 km uzunluğunda akarsu 

kaynakları) su ürünleri bakımından büyük önem taşımaktadır (Yazıcıoğlu, 2015). 

Denizlerimiz ve iç sularımız, su ürünleri çeşitlerinin avlanması ve yetiştirilmesi için 

uygun ekolojik özelliklere sahiptir. Ülkemizde önemi bulunan kabuklu su ürünlerinin 

başında kara midye (Mytilus galloprovincialis) gelmektedir. Diğer türler; kıllı midye 

(Modilous barbatus), akivades (Tapes decussatus), kidonya (Venus verrucosa), istiridye 

(Ostrea edulis), kum midyesi (Venus gallina) ve taş midyesi (Arca sp)'dir. Su ürünleri 

iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra çoklu doymamış yağ asitleri, vitamin ve 

mineraller yönünden de zengindir (Karayücel ve ark, 2004). 

 

Su ürünleri hızlı bozulabilen yapıda olduğu için hazır tüketimde dikkat edilmelidir 

(Varlık ve ark., 2004). Su ürünlerinde ölüm sonrası oluşan değişimleri belirlemede 

duyusal tazelik değerlendirmesi, belli kalite dereceleri baz alınarak koku, görünüş, tat 

ve dokunma duyularının kullanımıyla tespit edilmektedir. Su ürünlerinin taze iken 

onlara has renk, doku, koku ve lezzet gibi duyusal özelliklerinde ölüm sonrası meydana 

gelen bu değişimler tazelik kaybının göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tazeliğini 

yitirmiş kabukluların kabukları açık yada hafif aralanmış durumda, hoş olmayan kokuya 

sahip olduğu, etlerinin ise normal rengini kaybetmiş olduğu belirtilmektedir (Varlık ve 

ark., 2007).   

Su ürünlerinde kontaminasyon, birincil (primer) ve ikincil (sekonder) olarak 

gerçekleşmektedir. Primer bulaşmada, bulunduğu coğrafya ve çevresel koşullar etkili 

olmaktadır. Alet – ekipman, personel ve işleme şartları, haşereler, depolama koşulları, 

paketlendikleri maddeler de sekonder kontaminasyona sebep olmaktadır (Demirel, 

2009). Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da açıkta satılan midye dolmaların mikrobiyolojik 
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kalitesinin belirlenmesidir. Bu amaçla farklı semtlerde sokakta satılan midye 

dolmalardan örnekler toplanmıştır. Toplam mezofilik bakteri, toplam koliform bakteri, 

Escherichia coli, Staphyloccoccus aureus, Vibrio spp, Salmonella spp ve Listeria 

monocytogenes araştırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Midyenin Biyolojik Özellikleri 

Kara midye veya Akdeniz midyesi olarak bilinen Mytilus galloprovincialis, 

Mollusca (yumuşakça) şubesinin bivalvia (çift kabuklular) sınıfında Mytilidae 

familyasına ait ülkemizde yayılım gösteren bir üyesidir.  

 

Alem: Animalia (Linnaeus, 1758) 

Şube: Mollusca (Linnaeus, 1758) 

Sınıf: Bivalvia (Linnaeus, 1758) 

Alt sınıf: Pteriomorphia (Beurlen, 1944) 

Takım: Mytiloida (Férussac, 1822) 

Aile: Mytilidae (Rafinesque, 1815) 

Cins: Mytilus (Linnaeus, 1798) 

Tür: Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) 

 

Mytilus cinsine ait midyeler dünyanın tropik sularından kutup bölgelerine kadar 

çok geniş bir yayılım göstermektedir. Genellikle midyeler 6 – 9 m derinliklerde 

yaşamalarına rağmen, Kuzey Denizi’nde 17 m’ye kadar, Batlık Denizi’nde ise 30 – 40 

m’ye kadar derinliklerde bulunmaktadır (Kumlu, 2001). Ülkemizde M. galloprovincialis 

yayılım gösterirken, Atlantik kıyılarında ise Mytilus edulis yaygın olduğu 

bildirilmektedir. Çevre koşullarına yüksek adapteye sahip olan M. galloprovincialis, en 

istilacı 100 su ürünleri türü arasında yer almaktadır (Lowe ve ark., 2000). 

 

Midye (Mytilus galloprovincialis)’in kabuğunun rengi siyah, siyahımsı, mavi, 

koyu mor, kahverengi ve kahverenginin tonları arasında değişmektedir. Kabukları; 

anteriör kenar, posteriör kenar, ventral kenar ve dorsal kenar olmak üzere dört bölümden 

oluşmaktadır. Anteriör kısımda kabuklar sıkıca kapalıdır. Bisus iplikçiklerinin çıktığı 

kenar ventral kenardır. Ventral kenar düz bir yapıdayken dorsal kenar kavisli bir yapıya 

sahiptir (Uysal, 1970). Midyenin dış görünümü (Kumlu, 2001) ve midyenin organları 

Şekil 2 – 1 ve 2 – 2 ‘de verilmiştir (Kırtık, 2014). 
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Şekil 2-1: Midyenin dış görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-2: Midyenin organları 

 Kabuğun açıldığı uç kısım, posterior kenar olarak adlandırılmaktadır. Dorsal 

kenarın ön kısmında boynuz gibi bir yapı (ligament) vardır. Bu yapı, ölen midyede 

kasların kapama kuvvetini yitirip ligamentin aksi yöndeki elastik özelliği sebebiyle 

kabuklar kapanmamaktadır. Midyelerin sağ kabukları sol kabuklarından yaklaşık 1 mm 

büyüktür. Midyelerin kabuklarında büyüme çizgileri bulunmaktadır, bu çizgiler 

umbodan küçük dairelerle başlayarak birbirine paralel olarak devam etmektedir. 

Midyenin büyüme hızına etkin herhangi bir durum söz konusu olduğunda bu çizgilerde 

anormallikler (sıklaşma, yukarı doğru kabarma veya aşağı çökme) görülebilmektedir 

(Uysal, 1970). Sudaki partikülleri süzerek beslenen midyeler saatte 10–15 L suyu 

süzebilmektedir. Midyenin boyutu, partikülün miktarı ile boyutu, suyun sıcaklığı ile 

akıntısı etkili olmaktadır (Bayne ve ark., 1976). Yeteri kadar beslenemediklerinde 

büyüme hızları yavaşlamaktadır (Langdon ve Newell, 1990). Midyelerin solunumda 

kullandıkları suyun akış şeması Şekil 2 – 3’de verilmiştir (Dame, 2012).  
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Şekil 2-3: Midyede suyun akış şeması (Dame, 2012). 

 

Midyeler, bulundukları bölgelere göre değişen büyüme oranına bağlı olarak cinsi 

olgunluğa 6 – 12 ay arasında ulaşmaktadır. Üreme döneminde bireylerin erkek veya dişi 

olduğu gonad renklerinden ayırt edilebilmektedir. Gonadlar erişkin erkeklerde krem-

beyaz, dişilerde ise portakal sarısı renginde olmaktadır. Cinsiyet durumunu ayırt etmek 

kabuklar kapalı iken mümkün olmamaktadır. Ancak midye kabuğu su içinde hafif 

açıldığında renk durumu anlaşılabiliyorsa cinsiyetleri belirlenebilmektedir. Midyeler 

ayrı eşeyli olmanın yanında seyrek olarak da hermofrodit olarak görülmektedir. 

Midyelerin yumurta ve sperm salımı direk olarak genital açıklıklarından su içine 

doğrudur (Walne, 1979). Sperm ve yumurta su içerisinde karşılaştığı zaman döllenme 

gerçekleşmektedir. 
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2.2. Besin Değeri Olarak Midye 

Midye, protein açısından zengin gıdaların başında gelmektedir. Zorunlu alınması 

gereken lösin, izölösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin gibi 

aminoasitleri barındırmaktadır. Protein değerinin yanında sindirilebilirlik oranının da 

oldukça yüksek olduğu ifade edilmektedir. Midye (M. galloprovincialis) için nispi 

sindirilebilirlik kat sayısı % 86,5, gerçek sindirilebilirlik kat sayısı % 91,5, biyolojik 

değer % 74,8 ve net kullanılabilir protein % 68,4 olarak belirtilmektedir (Uysal, 1970).  

 

A, B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile selenyum, kalsiyum, demir, magnezyum, 

fosfor mineralleri bünyesinde toplayan besin değeri yüksek bir üründür. Düşük enerji 

değeri ile de diyetetik gıda özelliği taşımaktadır (Göğüş ve Kolsarıcı, 1992). Tekli 

doymamış yağ asidi olan oleik asit (C18:1) miktarının önemli düzeyde olduğu ifade 

edilmektedir. Oleik asit, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp ve damar sağlığını 

koruması, kemik gelişimi, sinir sistemi ve prostat sağlığının korunmasına yardımcı 

olmaktadır (Eseceli ve ark.,2006; Kaya ve ark., 2004). Kara midyeye ait besin değerleri 

Tablo 2.1’de verilmektedir (Göğüş ve Kolsarıcı, 1992). 

 

Tablo 2-1: Kara midyeye ait besin değerleri (Göğüş ve Kolsarıcı, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midye (100 g) Çiğ Pişmiş Kızartılmış 

Nem (g) 81,82 63,64 61,55 

Enerji (kcal/kj) 74/310 148/619 202/845 

Protein (g) 12,77 25,55 14,24 

Yağ (g) 0,97 1,95 11,15 

Kül  (g) 1,87 3,74 2,16 

Karbonhidrat (g) 2,57 5,13 10,33 
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2.3.  Midyenin Tüketim Şekilleri 

Dünya’da kişi başı ortalama balık tüketimi senede 19,2 kg, Avrupa Birliği’nde ise 

ortalama 24 kg olarak bildirilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen balık tüketimi 

ortalama 8 kg olduğu belirtilmektedir (Atar ve Alçicek, 2009). En yüksek balık tüketimi 

yılda 25 kg ile Karadeniz bölgesi olurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

0,5 kg’dır  (Yazıcıoğlu, 2015).  

 

Dolma ve tava en sık tüketilen biçimlerdir. Bununla birlikte, midye eti hafif 

pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Fırında, kızartılarak, haşlanarak, buharda 

pişirilerek veya dumanlanarak tüketime sunulmaktadır.  

 

Dolma; kabukları açılana kadar kaynatılarak, iç pilavın eklenmesiyle yeniden 

kaynatılarak tezgâhlarda tüketime sunulmaktadır. Öncelikle, midyelerin kabukları 

yıkanır, sonra kavisli tarafları bıçakla kesilerek kabuk ayrılmadan içleri açılmaktadır. 

Üzerindeki iplikler kesilerek tekrar yıkanmakta ve içinde pirinç, zeytinyağı, kuru soğan, 

kuru üzüm, fıstık, tuz, nane, karabiber, tarçın, yenibahar, şeker ve pul biber ve sarımsak 

bulunan iç pilav kabukların içine konulmaktadır. Kabuklar pişerken açılmaması için 

iplikle bağlanıp tencereye dizilerek üzerine su eklenerek pişirilmektedir (Göğüş ve 

Kolsarıcı, 1992). 

 

Şekil 2-4: Satışa sunulan midye dolma 
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Tava; un, yumurta, soda ve karbonata batırılmış midyelerin çöp şişe dizilerek 

tarator sosuyla servise sunulmuş şeklidir. 

 

Midye konserve, diğer tüketim şekillerindedir. Konservede sirke, tarçın, 

yenibahar, karabiber, defneyaprağı, sarımsak, karanfil ve hardal tohumu 

kullanılmaktadır. 

 

2.4. Midye Dolmadaki Mikrobiyolojik Tehlikeler 

Midyelerin mikrobiyel floraları avlandıkları suların mikrobiyolojik özelliklerine 

göre şekillenmektedir. Yetiştikleri alanlarda kanalizasyon bağlantısı olduğunda, bu 

alanlardan toplanan midyelerin tüketilmesi insan sağlığı için risk taşımaktadır (Wekell 

ve ark. 1994, Plusquellec 1995). Midyeler, yaşadıkları ortamda suyu filtre etmek 

suretiyle beslendikleri için besin öğeleri ile beraber birçok kimyasal ve biyolojik 

zararlıları da bünyelerinde depolayabilmektedir. Bu nedenle kabuklularda 

mikroorganizmaların konsantrasyonunun çevreleyen sulardan çok daha yüksek olması 

beklenilmektedir (Abad ve ark., 1997). Ayrıca midyenin hazırlık, depolama, taşıma, 

satış aşamalarında ortam ve personel kaynaklı bulaşmalar da olmaktadır (Kök ve ark., 

2015).  

 

2.4.1. Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri 

Gıdalarda bulunan toplam mezofilik aerob bakteri sayısı (TMAB) gıda 

işletmelerindeki hijyen ve sanitasyon ile gıdanın işleme ve depolama koşullarının bir 

göstergesi olarak önem taşımaktadır. İnsan patojenlerinin büyük bir kısmı vücut 

sıcaklığına adapte olmuş mezofilik bakterilerdir (Doğan ve Tükel, 2000). 

 

Samsun’da satışa sunulan midyelerde yapılan çalışmada TMAB sayısı 1,4 x 102 

– 1,5 x 103 kob/g olarak tespit edilmiştir (Özçakmak, 1999). 

 

İstanbul’da Tatlısu (2002) yaptığı çalışmada % 63 oranındaki midye dolma 

örneklerinde TMAB sayısının 105 kob/g değerinin üzerinde olduğu belirtilmiştir. 
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İzmir’de midye dolmaların iç yüzeylerinden alınan örneklerde sonbahar – kış 

aylarında %16’sında; ilkbahar – yaz aylarında alınan örneklerin % 72’sinde 105 kob/g 

üzerinde değer görülmüştür (Üzgün, 2005). 

 

Çolakoğlu ve ark. (2006) Çanakkale’de, inceledikleri midye dolma örneklerinde 

TMAB sayısını 9,9 x 104 ile 2,1 x 107 kob/g arasında tespit edilmiştir.  

 

Bingöl ve ark. (2008) İstanbul’da midye dolmaların mikrobiyolojik kalitesi 

üzerine yaptıkları çalışmada TMAB sayısının 1,0 x 102 ile 3,2 x 107 kob/g arasında 

olduğunu saptamışlardır. 

 

Hampikyan ve ark. (2008), İstanbul’da toplanan midye dolmalarda TMAB sayısı 

1,2 x 103 ile 2,3 x 107 kob/g arasında saptamıştır. 

 

Alakavuk (2009), TMAB sayısını kış mevsiminde 103, yaz mevsiminde ise 104 

oranında tespit etmiştir.  

 

Ergönül ve ark. (2014), İzmir’de, 100 adet midye dolma örneğinin 

mikrobiyolojik kalitesini inceledikleri çalışmada, TMAB sayısı 101 ile 104 kob/g 

arasında tespit etmişlerdir.  

 

Kök ve ark (2015), İzmir ve Aydın illerinde yaptıkları çalışmada 102 – 106 kob/g 

TMAB saptamıştır.  

 

Yüce (2016) midye dolma numunelerinde TMAB sayısını 107 kob/g saptamıştır. 

 

Akar (2017)’nin deniz ürünlerinde yaptığı çalışmada 1,6 x 101 – 9,2 x 106 kob/g 

arasında TMAB tespit edilmiştir. 
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2.4.2. Toplam Koliform ve Escherichia coli 

Koliform grubu bakteriler, Enterobacteriaceae familyası içinde olup, fakültatif 

anaerob, gram (-) ve spor oluşturmayan bakterilerdir. Koliform grubu bakteriler gıda 

güvenirliği açısından fekal kontaminasyonun en önemli indikatörü olarak 

değerlendirilmektedir. Başlıca; Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter cloacae, E. coli ve Klebsiella pneumoniae bulunmaktadır (Uğur ve ark., 

1999). Fekal koliform bakteriler, total koliform bakterilerin bir alt grubu olup, dışkı 

kaynaklı olan tüm üyeler "fekal koliform" olarak adlandırılmaktadır. fekal koliform 

olarak tanımlanan bakterilerin büyük çoğunluğu E. coli suşları oluşturmaktadır. E. coli 

insan ve hayvanların normal mikroflorasında bulunmaktadır (Erol, 2007). Besinlerde 

koliform mikroorganizma bulunması kötü sanitasyon koşullarının, yanlış pastörizasyon 

uygulamalarının veya pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşmaların olduğunun 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Guiraud, 2003).  

 

Samsun’da satışa sunulan midyelerin incelendiği bir çalışmada E. coli sayısının 

5 – 50 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Özçakmak,1999). 

 

İstanbul piyasasında satılmakta olan midye dolmaların kalite düzeylerinin 

belirlenmesi için yapılan çalışmada örneklerin % 52’sinin koliform yükünün 102 kob/g 

değerini geçtiği, örneklerin % 45’inde ise fekal koliform yükünün 40 kob/g değerini 

aştığı tespit edilmiştir (Tatlısu, 2002).  

 

Üzgün (2005) İzmir’de farklı mevsimlerde midye dolma örnekleri toplanmıştır. 

Sonbahar-kış döneminde örneklerin iç kısmının % 20'sinde koliform ve % 8'inde fekal 

koliform bakteri sayısı >2400 MPN/g olarak tespit edilmiştir. 

 

İtalya’da 600 midyenin incelendiği araştırmada, % 4,46’sında fekal koliform 

bakteriler ve % 3,5’inde E. coli saptanmıştır (Normanno ve ark., 2006). 

 

İstanbul’da yapılan bir çalışmada 168 midye dolma örneğinin 130'unda koliform 

tespit edilmiştir (Bingöl ve ark., 2008).  
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Alakavuk (2009) midye dolma örneklerinde kış mevsiminde 103, yaz 

mevsiminde 102 koliform bakteri saptanmıştır.  

 

Ankara'da yapılan bir çalışmada ise midye dolmaların % 30'unun E. coli varlığı 

nedeniyle tüketilmeye uygun olmadığı tespit edilmiştir (Ateş ve ark., 2011).   

 

İzmir’de yapılan bir çalışmada koliform bakteri ve fekal koliform bakteri sayısı 

<101 oranında tespit edilmiştir (Durgun, 2013).  

 

Akar (2017)’nin deniz ürünlerinde yaptığı çalışmada <10 – 1,3 x 104 kob/g 

arasında koliform bakteri tespit edilmiştir. 

 

2.4.3. Staphylococcus aureus 

İlk kez Alexander Ogston tarafından 1882 yılında enfeksiyonlara neden olduğu 

belirtilmiştir (Adams ve Moss, 1995). Gram pozitif, aerob ya da fakültatif anaerob 

Micrococcaceae familyasında yer almaktadır. Hareketsiz olup, spor oluşturmamaktadır 

ve 7 – 48 °C sıcaklık aralığında gelişim göstermektedir. Tek, çift, dörtlü, kısa zincir 

oluşturacak şekilde veya düzensiz kümeler şeklinde görülebilmektedir. Optimum 

gelişme sıcaklığı 37°C, uygun pH değeri ise pH 6–7’dir. 0,83 – 0,99 su aktivitesi 

aralığında gelişim göstermektedir. En çok % 20 tuz oranında üreyebilmekte ve % 10 tuz 

oranında toksin oluşturmaktadır (Erol ve ark., 1999). 

 

Toksini ısıya dayanıklı olan S. aureus intoksikasyon 1 – 6 saat gibi kısa bir 

sürede kendini göstermektedir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, tansiyon 

düşmesi, bağırsaklarda aşırı hareketlilik ve ateş semptomları arasındadır. Rahatsızlığın 

süresi genellikle 1 – 2 gündür, çok nadir olarak ölüme sebebiyet vermektedir. 30 dakika 

60 ºC’de yapılan pastörizasyon S. aureus bakterilerini elimine etmekte fakat toksini 

etkisiz hale getirmemektedir. S. aureus, deriden, ağızdan veya burundan 

yayılabilmektedir (Hanashiro ve ark., 2004). S. aureus bulunması hijyenik olmayan bir 

şekilde gıdaya temasın olduğunun göstergesidir ve personel hijyeni için önemli bilgiler 

vermektedir (Christison ve ark., 2008).  
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İstanbul’da yapılan bir çalışmada midye dolmaların S.aureus sayısının tehlikeli 

sayılabilecek değerlerde olduğu tespit edilmiştir (Tatlısu, 2002).  

 

Üzgün (2005) İzmir’de midye dolma örneklerinin 37'sinde S. aureus saptamıştır. 

 

Çanakkale ilinde satılan midye dolmaların mikrobiyolojik kalitesinin 

belirlenmesi için yapılan çalışmada ise S.aureus sayısı 101 ile 104 kob/g arasında tespit 

edilmiştir (Çolakoğlu ve ark., 2006). 

 

Papadopoulou ve ark. (2007) 30 adet midyenin % 56,6 ‘sında S.aureus 

saptanmıştır. 

 

İstanbul ilinde satılan midye dolmaların mikrobiyolojik kaliteleri üzerine yapılan 

bir çalışmada 168 midye dolma örneğinin 40'ında S.aureus'a rastlanmıştır (Bingöl ve 

ark., 2008).  

 

İstanbul’da farklı mevsimlerde örnek alınan midye dolmalarda S. aureus değeri 

kış ve yaz mevsiminde 102 olarak tespit edilmiştir (Alakavuk, 2009).  

 

Ankara'da satılan midye dolmalarla yapılan bir çalışmada ise % 76,6'inde 

tüketilmeye uygun olmayan düzeyde S. aureus varlığı tespit edilmiştir (Ateş ve ark., 

2011).  

 

İzmir’de yapılan bir çalışmada midye dolmalarda S. aureus sayısı <101 oranında 

saptanmıştır (Durgun, 2013). 

 

2.4.4. Vibrio spp. 

Gıda ve sular aracılığıyla insanlarda enfeksiyonlara yol açan en önemli patojen 

türler, V. cholera, V. vulnificus ve V. parahaemolyticus’tur (). Virgül şeklinde kısa ve 

kıvrık, gram negatif, fakültatif anaerobik, katalaz pozitif, çoğu türü oksidaz pozitif, 

hareketli bakterilerdir. Vibrio spp., tatlı ve tuzlu sularda, kanalizasyon sularında, 

toprakta, insan ve hayvan bağırsağında yaşamaktadır.  

V. parahaemolyticus, en sık rastlanan gıda enfeksiyonu etkenidir (Thompson ve ark., 
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2004). Özellikle çiğ deniz ürünleri ile temas etmiş yüzeylerin tatlı su ile yıkanması V. 

parahaemolyticus inaktivasyonuna neden olmaktadır. V. cholerae fekal kirlenmeye 

maruz kalmış sular aracılığıyla kolera hastalığına yol açmaktadır (Guiraud, 2003). 

 

Deniz ürünlerinin (midye, karides, yengeç, ıstakoz ve benzeri deniz kabukluları 

gibi) V. parahaemolyticus kökenli gıda zehirlenmelerine sebep olduğu ve ölümlerin 

olabileceği bildirilmiştir (Özkaya ve Kuleaşan, 2000). 

 

V. vulnificus invasif enfeksiyonlara sebep olan bir türdür. Çoğunlukla 

istiridyelerden bulaşmaktadır. Bağırsak infeksiyonları ile belirgindir. Deniz ürünlerinde 

yeterli ısısal işlem (60°C’de 15 dakika) Vibrio türlerini yok etmede yeterli olmaktadır 

(Ünlütürk ve Turantaş, 2002).  

 

İtalya'da 62 midye numunesinde Vibrio spp. türlerinin varlığı açısından test 

edilmiş ve örneklerin % 48,4'ünde Vibrio spp. saptanmıştır (Ripabelli ve ark, 1999).  

 

Samsun’da satışa sunulan midyelerin incelendiği bir çalışmada 35 örneğin hiç 

birinde V. parahaemolyticus 'a rastlanamamıştır. (Özçakmak,1999). 

 

Tatlısu (2002) ve Alakavuk (2009) İstanbul’da yaptıkları çalışmalarda, midye 

dolma örneklerinde V. parahaemolyticus ve V. cholera bulamamıştır. 

 

Cavallo ve Stabili (2002) inceledikleri 30 midye örneğinde V. vulnificus, V. 

cincinnatiensis, V. orientalis, V. anguillarum, V. marinus, V. hollisae saptamıştır.  

 

İzmir’de yapılan bir çalışmada 6 midye dolma örneğin kabuk kısmında >140 

MPN/ml'nin üzerinde Vibrio spp. bulunmuştur (Üzgün, 2005).  

 

Normanno ve ark. (2006), İtalya’da 600 adet midye incelemişlerdir. Araştırmada 

sonucunda, örneklerin % 10,6’sında Vibrio spp., % 7,83’ünde V. parahaemolyticus, % 

2,83’ünde V. vulnificus izole edilmiştir.  
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Durgun (2013) inceledikleri midye dolmalarda <101 oranında Vibrio spp izole 

etmiştir.  

 

2.4.5. Salmonella spp 

Alman araştırıcı Gaertner tarafından 1888 yılında, et tüketimi sonucu şekillenen 

enfeksiyon etkeni olarak bulunmuştur. Gram negatif, çubuk formunda, spor 

oluşturmayan, çoğu sahip oldukları peritrik flagellaları ile hareketli, fakültatif anaerob, 

katalaz pozitif, oksidaz negatif, Enterobactericea familyasında yer alan 

mikroorganizmalardır. Salmonella spp. mezofilik bakteriler grubunda olup genellikle 

5,8 – 47˚C dereceler arasında üremektedir (Zhou ve ark., 2010).  

 

Salmonella spp dışkı kaynaklı bir bakteridir. Dolayısıyla, insan ve hayvan 

bağırsaklarında bulunmasının yanı sıra, kanalizasyon sularında, bu sular ile kontamine 

olmuş toprak, kıyı ya da içme sularında, bitkilerde, haşerelerde bulunmaktadır (Erol, 

2007). Salmonella spp zehirlenmelerindeki semptomlar, kontamine olmuş gıda 

tüketiminden 6–48 saat sonra, ani baş ağrısı, titreme, kusma, ishal ve ateş ile kendini 

göstermektedir. Uzun süren semptomlar genellikle yaşlılarda, bebek ile çocuklarda, 

vücut kırgınlığı olanlarda, bağışıklık sistemi bozuk ya da baskılanmış bireylerde kendini 

göstermekte ve genellikle bu kişilerde ölümlere neden olabilmektedir (FDA, 2001).  

 

İtalya’da 600 midyenin incelendiği araştırmada, örneklerin % 0,16’sında 

Salmonella spp tespit edilmiştir (Normanno ve ark., 2006).  

 

Alakavuk (2009) İstanbul’da yapılan bir çalışmada midye dolma örneklerinde 

Salmonella spp tespit edilememiştir.  

 

İkiz ve ark. (2016) yapmış oldukları bir çalışmada, 200 adet midye numunesi 

toplanmıştır ve % 8,5 oranında Salmonella spp. izole edilmiştir. 

 

Yüce (2016) İstanbul’da yapılan bir çalışmada Salmonella spp saptanmamıştır. 

 

Donmuş olarak satışa sunulmuş midye örneklerinin incelendiği bir çalışmada 

örneklerin % 58’inde Salmonella spp tespit edilmiştir (Bayizit ve ark., 2003).  
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Papadopoulou ve ark. (2007) midyelerde Salmonella spp tespit edilememiştir. 

 

2.4.6. Listeria monocytogenes 

Çubuk şeklinde, gram pozitif, aerobik, katalaz pozitif, oksidaz negatif, spor 

oluşturmayan, hareketli bakteridir. 20–25 °C'de hareketli, 37 °C'de hareket daha zayıftır. 

Yüksek konsantrasyonlardaki (%10-12) tuzlu ortamlarda çoğalmaktadır (Farber, 1991; 

Norrung, 2000). Metil Red, Voges-Proskauer ve katalaz reaksiyonları pozitif, indol, 

oksidaz ve üre reaksiyonları negatiftir. Karbonhidratlardan asit oluşturur, fakat gaz 

meydana getirmezler (Müller, 1988) ve hemolitiktirler; kanlı agarda ß-hemolisis 

oluştururlar. L. monocytogenes, L. innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri ve L. 

grayi önemli Listeria spp türlerindendir (Kimura, 2006). Bu türler arasında, L. 

monocytogenes, L. innocua ve L. ivanovii patojen olarak belirtilmektedir (Ünlütürk ve 

Turantaş, 2002; Kimura, 2006). Listeria spp çevrede, toprakta, suda, kötü kaliteli 

silajlarda yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile buradan hayvanlara, hayvan 

dışkılarından tekrar çevreye bulaşmaktadır. İyi bir sanitasyon uygulanmadığında, gıda 

maddelerinin üretimi, taşınması ve tüketimi sırasında ürünlere de bulaşmaktadır.  

 

L. monocytogenes, insanlarda Listeriosis hastalığına neden olmakta ve son 

yüzyılın en önemli gıda kaynaklı patojenleri arasında gösterilmektedir (ICMSF, 1994; 

Farber ve ark., 1996). Tüketime sunulan dondurulmuş karides, ıstakoz, midye ve yengeç 

etlerinde % 26 oranında L. monocytogenes’in bulunduğu bildirilmiştir (Weagant ve ark., 

1988; Hartemink ve Georgsson, 1991). 

 

İspanya’da satışa sunulan 40 taze midye örneğinin 3’ünde L. monocytogenes 

bildirilmiştir (Embarek, 1994).  

 

Yeni Zelanda’da midye örneklemelerinde yapılan çalışmada L. monocytogenes 

tespit edilmiştir (Brett ve ark.,1998). 

 

Göksoy ve ark. (2006) Aydın’da 50 midye örneğinin 5’inde L. monocytogenes 

tespit edilmiştir.  

 



 

 

16

Soultus ve ark (2014); Yunanistan’da yaptıkları çalışmada 102 midye 

numunesinin 8’inde Listeria spp. tespit ettiklerini bunlardan sadece birinin L. 

monocytogenes olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Terzi ve ark. (2015) 25 örneğin hiçbirinde L. monocytogenes tespit edememiştir.  

 

İstanbul’da yapılan çalışmada sadece bir midye dolma örneğinde L. ivonovii 

saptanmıştır (Yüce, 2016). 

 

İkiz ve ark. (2016), 200 adet midye örneğinin % 5’inde L. monocytogenes izole 

edildiğini bildirmişlerdir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

 

3.1.1. Örnekler 

İstanbul ilinin farklı ilçelerinden, seyyar satıcı tezgahında yada perakende satış 

noktalarının önlerinde satışa sunulan 200 adet midye dolma numunesi 2016- 2018 

döneminde her bir örnek 5 adet midye olmak üzere toplanarak steril tek kullanımlık 

poşetlerde, kuru buz ve strafor kutu içerisinde kısa sürelerde soğuk zincir kırılmadan 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

mikrobiyoloji laboratuarına ulaştırılmıştır. 

3.1.2. Besiyerleri 

Alkaline Peptone Water (APW), (Oxoid CM 1028) 

Baird Parker Agar (Oxoid-CM1127) 

Brillance Listeria Agar’a (CM1080) 

Brillance Listeria Differential Supplement (SR228) 

Brillance Selective Supplement (SR227) 

Buffered Peptone Water (BPW, CM 0509) 

Lysine Dekarboksilaz Agar (LIA, CM0381) 

Microbat 12 L (MB1128) 

Microbat 24 E  (MB1131) 

One Broth Listeria Base (CM1066) 

One Broth Listeria Selective Supplement (SR0234) 

Plate Count Agar (PCA, CM 0463) 

Rappaport Vasiliadis Soya Broth (RVS, CM 0866) 

RPLA Test Kiti 

TBX Agar (Merck, 1.01406) 

Triple Sugar Iron (TSI, CM0277) 

Violet Red Bile (VRB) Agar (Merck, 1.01406) 

Xylose Lysine Desoxycholate (XLD, CM 0469) 
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3.1.3. Cihazlar 

Hassas Terazi: Velp 

Etüv: Elektromag M420B, Heraeus ( 0-70 ˚C) 

Su Banyosu: Nüve 

Stomacher: Interscience 

Vorteks: Velp 

Stomacher (Interscience) 

Uğur Derin Dondurucu 

3.1.4. Diğer 

Peptonlu Su 

Ringer Solüsyonu 

Pipetler 

Salmonella Antiserum 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Örneklerin Analize Hazırlanması 

Laboratuara getirilen numuneler aseptik şartlarda steril bir cam kap içine alındı 

ve kabın ağzı kapatıldı. Aseptik şartlarda 10 g alındı ve üzerine 90 ml steril %0,1’lik 

peptonlu su ilave edildi. Stomacher’de steril bir poşet içinde 30 saniye homojenize 

edilerek elde edilen solüsyon, steril bir pipetle 1 ml çekilerek 9 ml ringer solüsyonu 

bulunan deney tüplerine aktarıldı. Böylece önce 102’lik, aynı işlemler tekrarlanarak 103, 

104 ve 105’lik dilüsyon sıvıları elde edildi (ISO 6887-1, 1999). 

 

 

Şekil 3-1: Midye dolma örnekleri  
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3.2.2. Mikrobiyolojik Analizler 

3.2.2.1. TMAB Sayımı 

Hazırlanan dilüsyondan Plate Count Agar’a (PCA, CM 0463) dökme plak ekim 

yapıldı. 30 °C’de 72 saat inkübasyondan sonra üreyen koloniler sayıldı (ISO 4833, 

2003).  

 

Şekil 3-2: Plate Count Agar üzerinde üreyen koloniler  

 

3.2.2.2. Toplam Koliform Bakteri Sayımı  

Hazırlanan dilüsyondan Violet Red Bile (VRB) Agar (Merck, 1.01406) 

besiyerine dökme plak yöntemine göre ekimler yapıldı. Petriler 37°C’de 48 saat 

inkübasyona bırakıldıktan sonra 1-2 mm çaplı koyu kırmızı renkli koloniler koliform 

grup bakteri olarak değerlendirildi (APHA, 1992). 
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Şekil 3-3: Violet Red Bile Agar üzerinde koyu kırmızı renkli koliform kolonileri  

 

 

3.2.2.3. E. coli Sayımı  

Hazırlanan dilüsyondan TBX Agar (Merck, 1.01406) besiyerine dökme plak 

yöntemine göre ekimler yapıldı. Petriler 44°C’de 24 saat inkübasyona bırakıldıktan 

sonra 1-2 mm çaplı yeşil mavi renkli koloniler E. coli olarak değerlendirildi (ISO 

16649-1, 2001).  

 

Şekil 3-4: TBX Agar üzerine yeşil-mavi renkli E. coli kolonileri  
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3.2.2.4. S. aureus Sayımı  

Hazırlanan desimal dilüsyonlardan içine Egg Yolk Tellurite Emulsion (Oxoid 

SR054) katılmış Baird Parker Agar (BPA; Oxoid-CM1127) besiyerine yayma plak 

yöntemine göre 0,1’er ml yayılarak ekimler yapıldı. Ekim yapılan plaklar 37˚C’de 

inkübasyona bırakıldıktan sonra siyah, parlak ve koloni çevresinde temiz zon olan 

koloniler sayılarak, Rabbit Plasma (Oxoid-R21050) ile doğrulandı. Koagülaz pozitif S. 

aureus olarak değerlendirildi (ISO 6888-1, 2006).  

Midye dolmalardaki toksin varlığının tespiti amacıyla da SET RPLA test kiti 

(Oxoid TD900) kullanıldı. Örnekler (10’ar g) 90 ml NaCl solüsyonu (% 0,85) ile 

karıştırıldıktan sonra santrifüj edildi ve filtrelerden geçilerek stafilokok 

enterotoksinlerine (A, B, C, D) duyarlı lateks reaktifleri ile muamele edildi. İnkübasyon 

sonucunda aglütinasyon görülen kuyucuklar pozitif olarak kabul edilmiştir (Crass ve 

Bergdoll, 1986). 

 

 

Şekil 3-5: BPA üzerinde siyah, parlak ve koloni çevresinde temiz zon olan S. aureus kolonileri  

 

3.2.2.5. Vibrio spp. Sayımı 

Numunelerden 25 g alınarak, üzerine 225 ml %3 NaCl içeren Alkaline Peptone 

Water (APW), (Oxoid CM 1028) ilave edildi. 37 °C’de 24 saat inkübasyondan sonra 

TCBS (Oxoid, CM333) Agar besiyerine öze ile sürme yapılarak ve 35-37°C’de 18-24 

saat inkübasyona bırakıldı. Üreyen mavi-yeşil koloniler şüpheli olarak kabul edilerek, 

doğrulama amacıyla Microbat 24 E (MB1131) ile doğrulandı (ISO 21872-2, 2007). 
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Şekil 3-6: TCBS Agar üzerinde mavi-yeşil renkli şüpheli koloniler  

 

3.2.2.6. Salmonella spp Aranması 

Midye dolma numunesinden 25 g alınarak, üzerine 225 ml Buffered Peptone 

Water (BPW, CM 0509) ilave edildi. 35 °C’de 20 saat inkübasyondan sonra pipetle 1 

ml alınarak, Rappaport Vasiliadis Soya Broth (RVS, CM 0866) ekim yapıldı. 42 °C’de 

24 saat inkübasyon sonunda, öze ile XLD agara geçildi 37 °C’de 20–24 saat petriler 

inkübe edildi. XLD agar ortamında koloniler merkezleri siyah pembe koloniler şüpheli 

olarak kabul edilerek, doğrulama amacıyla üre, TSI (Triple Sugar Iron, CM0277), 

Lysine Dekarboksilaz Agar (LIA, CM0381), üre (CM0071) ve antiserum testleri (O ve 

H-Vi polivalan antiserum) yapıldı (ISO 6579, 2002).  

 

3.2.2.7. L. monocytogenes Aranması 

Midye dolma numunesinden 25 g alınarak, üzerine 225 ml One Broth Listeria 

Selective Supplement (SR0234) katılmış One Broth Listeria Base (CM1066) ilave 

edildi. 30 °C’de 24 saat inkübasyon sonunda, içerisinde Brillance Selective supplement 

(SR227) ve Brillance Listeria Differential Supplement (SR228) bulunan Brillance 

Listeria Agar’a (CM1080) ekim yapıldı. 37 °C’de 24 saat petriler inkübe edildi. Haleli 

yeşil-mavi renkli koloniler, Microbat 12 L (MB1128) ile doğrulandı (AFNOR, 2009; 

ISO 11290-1, 2017). 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada, İstanbul’da seyyar satıcı tezgahında yada parekende satış 

noktalarının önlerinde satışa sunulan 200 midye dolma numunesinin mikrobiyolojik 

kalitesi klasik kültür tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Numunelere ait TMAB, 

koliform bakteri ve E. coli ve S. aureus sayıları Tablo 4.1’de, dağılımları Tablo 4.2’de, 

Vibrio spp., Salmonella spp. ve L. monocytogenes varlığı Tablo 4.3’de verilmiştir. 

Tablo 4-1: Midye dolma örneklerinde tespit edilen TMAB, koliform bakteri ve 

E. coli ve S. aureus sayıları 

Bakteriler 
Midye Dolma 

En Düşük En Yüksek Ortalama 

TMAB (kob/g) 2 x 102 2 x 109 1,5 x 108 

Koliform Bakteri (kob/g) <101 5 x 106 4,5 x 104 

E. coli (kob/g) <101 5,6 x 103 2 x 102 

S.aureus (kob/g) <101 9,8 x 104 6 x 103 

 

Tablo 4-2: Midye dolma örneklerinde tespit edilen TMAB, koliform bakteri ve 

E. coli ve S. aureus sayılarının dağılımları 

Bakteriler (kob/g) 
Bakteri Sayılarının Dağılımı 

<101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

TMAB  - - 9 1 1 27 58 44 56 4 

Koliform Bakteri 23 6 35 60 68 7 1 - - - 

E. coli 47 116 29 8 - - - - - - 

S.aureus  28 112 33 2 25 - - - - - 

  

 Midye dolmalarda TMAB sayısı en az 2 x 102 kob/g, en çok 2 x 109 kob/g; 

koliform bakteri sayısı en az <101 kob/g, en çok 5 x 106 kob/g,  E. coli sayısı en az <101 

kob/g, en çok 5,6 x 102 kob/g ve S. aureus sayısı en az <101 kob/g, en çok 9,8 x 104 

kob/g değerlerinde bulundu. Ortalama olarak ise, midye dolmalarda TMAB, koliform 

bakteri, E. coli ve S. aureus sayıları sırasıyla 1,5 x 108 kob/g, 4,5 x 104 kob/g, 2 x 102 ve 

6 x 103 olarak bulundu. Midye dolma örneklerin 9 adedinde 102, 1 adedinde 103, 1 

adedinde 104, 27 adedinde 105, 58 adedinde 106, 44 adedinde 107, 56 adedinde 108 ve 4 
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adedinde 109 oranlarında TMAB sayısı tespit edildi. Koliform bakteri sayısı, 

numunelerin 23 adedinde <101, 6 adedinde 101, 35 adedinde 102, 60 adedinde 103, 68 

adedinde 104, 7 adedinde 105 ve 1 adedinde 106 oranlarında bulundu. E. coli bakteri 

sayısı, örneklerin 47 adedinde <101, 116 adedinde 101, 29 adedinde 102 ve 8 adedinde 

103 oranlarında tespit edildi. S. aureus sayısı ise, midye dolmaların 28 adedinde <101, 

112 adedinde 101, 33 adedinde 102, 2 adedinde 102 ve 25 adedinde 104 oranlarında 

bulundu. Örneklerin yapılan analizlerinde, Stafilokokal entratoksin tespit edilememiştir.  

 

Tablo 4-3: Midye dolma örneklerinde Vibrio spp., Salmonella spp. ve L. 

monocytogenes varlığı 

Numune Adet Vibrio spp. Salmonella spp. Listeria spp.  L. monocytogenes 

Midye Dolma 200 4 (% 2,0) - 3 (% 1,5) - 

 

Çalışmada Vibrio spp. 4 adet örnekte tespit edildi. Yapılan biyokimyasal 

testlerle, tamamı V. alginolyticus olarak identifiye edildi. Salmonella spp. ve L. 

monocytogenes hiçbir numuneden izole edilmedi. Listeria spp. dört adet midye dolma 

numunesinde tespit edildi. Bunun 3 adedi L. gray, 1 adedi ise L. ivanovii olarak 

bulundu. 

 

Türk Gıda Kodeksinin 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayı ile yayınlanan 

Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde (TGK, 2011) belirtilen işlenmiş çift kabuklu 

yumuşakçalar ve tüketime hazır her türlü salata, şarküteri ürünleri ve soğuk mezeler 

kriterleri açısından midye dolmaları mikrobiyolojik açıdan değerlendirmek mümkündür. 

İşlenmiş çift kabuklu yumuşakçalar kısmında, örneklerde Salmonella spp. ve L. 

monocytogenes olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, bu çalışmada analize 

alınan midye dolma örneklerinin hepsi insan tüketimine uygundur. Tüketime hazır her 

türlü salata, şarküteri ürünleri ve soğuk mezeler kısmında ise, Salmonella spp. ve L. 

monocytogenes yanında enterotoksin olmamalı ve  E. coli sayısı ise 101’i  geçmemelidir. 

Buna göre de, toplanan örneklerin 153’ü (% 76,5) E. coli açısından tüketime uygun 

değildir.  
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5. TARTIŞMA 

Midyelerin avlandıkları suların mikrobiyel kalitelerine göre floraları 

biçimlenmektedir (Wekell ve ark. 1994, Plusquellec 1995). Midyenin hazırlık, 

depolama, taşıma, satış aşamalarındaki ortam ve personel şartları bulaşmalara sebep 

olmaktadır (Varlık, 2004). TMAB sayımı ile gıda işletmelerinde sanitasyonun 

yeterliliği, gıdanın muhafaza şartları, gıdanın raf ömrü, mikrobiyal kontaminasyon 

düzeyi hakkında tahmin yapılabileceği belirtilmektedir (Banwart 1989). Bu çalışmada 

midye dolmalarda TMAB sayısı, 2 x 102 – 2 x 109 kob/g olarak saptanmıştır. Marmara 

Denizi’nde özelliklle de İstanbul çevresinde evsel ve endüstriyel atıklar sonucu yüksek 

oranda mikrobiyolojik yük bulunması, saatte yaklaşık 10 litre suyu filtre eden midyeler 

için önemli bir kontaminasyon kaynağıdır. İstanbul’da Hampikyan ve ark. (2008), 

midye dolmalarda TMAB sayısını en az 1,2 x 103 ile en çok 2,3 x 107 kob/g arasında 

saptanmıştır. Çolakoğlu ve ark. (2006) Çanakkale’de, TMAB sayısını 9,9 x 104 ile 2,1 x 

107 kob/g arasında belirlemiştir. Bingöl ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada TMAB 

sayısını en az 1,0 x 102 ile en çok 3,2 x 107 kob/g olarak ifade etmiştir. Kök ve ark. 

(2015), İzmir ve Aydın illerinde yaptıkları çalışmada, TMAB sayısı 102 – 106 kob/g 

oranında belirlemiştir. Yüce (2016) İstanbul’dan topladığı midye dolma numunelerinde 

TMAB sayısını 107 kob/g vermiştir. Tatlısu (2002) yaptığı çalışmada toplanan 

numunelerin % 63’ünün TMAB değerinin 105 kob/g düzeyinde olduğu belirtilmiştir. 

İzmir’de midye dolmaların iç yüzeylerinden alınan örneklerde sonbahar ve kış aylarında 

% 16’sında; ilkbahar - yaz aylarında alınan örneklerin % 72’sinde 105 kob/g üzerinde 

değer görülmüştür (Üzgün, 2005). Bu değerlerden daha düşük olarak, Samsun’da satışa 

sunulan midyelerde yapılan çalışmada TMAB sayısı 1,4 x 102 - 1,5 x 103 kob/g olarak 

tespit edilmiştir (Özçakmak, 1999). Alakavuk (2009), yaptığı mevsimsel çalışmada kış 

mevsiminde 103, yaz mevsiminde ise 104 oranında midye dolmalarda TMAB sayısını 

tespit etmiştir. Ergönül ve ark. (2014), İzmir’de, midye dolmalarda mikrobiyolojik 

TMAB sayısını 101 ile 104 kob/g arasında olduğunu bildirmiştir.  

 

Koliform bakteriler ve E. coli indikatör mikroorganizmalar olarak 

değerlendirilmekte ve bir gıdada indikatör mikroorganizma varlığının belirlenmesi veya 

bu indikatörün gıdada belirli bir limitin üstünde bulunması, gıdanın patojen ve 
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toksijenik mikroorganizmalarla bulaşabilecek koşullarda üretilip tüketime 

sunulduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Temiz 1999). Bu çalışmada, 

koliform bakteri sayısı < 101 kob/g, en çok 5 x 106 kob/g tespit edilmiştir. Aksu (1996) 

ve Öner ve Erol (1997) yapmış oldukları çalışmalarda, koliform bakteri sayıları sırasıyla 

2,9 x 103 ve 5,9 x 102 olarak saptamıştır. Bu sonuçlardan farklı olarak, Durgun (2013), 

midye dolma örneklerinde koliform bakteri ve fekal koliform bakteri sayısı <101 

oranında tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada (Üzgün, 2005), sonbahar-kış döneminde 

örneklerin iç kısmının % 20'sinde koliform ve % 8'inde fekal koliform bakteri sayısı 

>2400 MPN/g olarak tespit edilmiştir. 2008 yılında yapılan çalışmada %77’sinde 

koliform bakteri saptanmıştır (Bingöl ve ark., 2008). 2009 yılında yapılan çalışmada kış 

mevsiminde 103, yaz mevsiminde 102 koliform bakteri saptanmıştır (Alakavuk, 2009). 

Ankara'da satılan 600 midye dolma üzerine yapılan bir çalışmada ise %30'unda 

tüketilmeye uygun olmayan düzeyde E.coli varlığı tespit edilmiştir (Ateş ve ark., 2011). 

İstanbul’da koliform bakteri yönünden midye dolmalar incelendiğinde, örneklerin 

%52’inde 102/g üzerinde tespit edilmiştir (Tatlısu, 2002). Yaptığımız çalışmada 

%89’unda 102/g üzerinde tespit edilmiştir.  Bu farklılık, midyelerin avlandıkları ortamın 

mikrobiyolojik kalitesinin düşük olmasından ve işleme – muhafaza koşullarının 

yetersizliğinden olabileceğini düşünülmektedir. 

 

S. aureus, gıdaların hazırlanması aşamasında yetersiz personel hijyeni ortaya 

koyan önemli bir kriterdir. Bu çalışmada S. aureus sayısı en az < 101 kob/g, en çok 9,8 x 

104 kob/g değerlerinde bulunmuştur. Çolakoğlu ve ark. (2006), Kök ve ark. (2015) ve 

Alakavuk (2009) bulguları, bu çalışmaların sonuçlarına benzerlik göstermektedir. 

Bingöl ve ark. (2008) midye dolma örneklerinin %23’ünde S. aureus tespit etmiştir. 

İzmir’de midye dolma örneklerinin 37'sinde S. aureus saptanmıştır (Üzgün, 2005). 

Ankara'da sokakta satılan midye dolmalarla yapılan bir çalışmada ise % 76,6 'inde 

tüketilmeye uygun olmayan düzeyde S. aureus varlığı tespit edilmiştir (Ateş ve ark., 

2011). Buna karşılık, İzmir’de yapılan bir çalışmada midye dolmalarda S. aureus sayısı 

<101 oranında saptanmıştır (Durgun, 2013). Öner ve Erol (1997) ve Aksu (1996) ise, 

midye dolma örneklerinde S. aureus’a rastlamadığını ifade etmiştir. Çalışmalarda tespit 

edilen konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar, numune alma periyotları ve çalışmaların 

yapıldığı yerlerden kaynaklanmış olabilir. 
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Midyeler, yaşadıkları ortamdaki büyük miktarda suyu filtre ederek Vibrio spp. 

gibi patojen bakteriler ile kontamine olmaktadır (Cook ve ark., 2002). Bu çalışmada, 

Vibrio spp. 4 adet örnekte tespit edilmiştir ve hepsinin V. alginolyticus olduğu 

belirlenmiştir. Numunelerde, V. parahaemolyticus ve V. cholera saptanmamıştır. Aynı 

şekilde, Tatlısu (2002) ve Alakavuk (2009) İstanbul’da yaptıkları çalışmalarda, midye 

dolma örneklerinde V. parahaemolyticus ve V. cholera bulamadıklarını bildirmişlerdir. 

Özçakmak (1999), 35 örneğin hiçbirinde V. parahaemolyticus 'a rastlamadıklarını ifade 

etmiştir. Buna karşılık, Normanno ve ark. (2006) İtalya’da araştırdıkları 600 çiğ midye 

örneğinin 64’ünde (% 10,6) Vibrio spp. pozitif bulmuştur. Baffone ve ark. (2000) 37 

midye örneğinin 7’sinde Vibrio spp. izole etmişler ve bunların 6’sında V. alginolyticus, 

1’inde ise V. parahaemolyticus saptamışlardır. Cavallo ve ark. (2002) midyelerde V. 

vulnificus, V. cincinnatiensis, V. orientalis, V. anguillarum, V. marinus, V. hollisae izole 

ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Üzgün (2015) bir çalışmada 6 midye dolma örneğinin 

kabuk kısmında >140 MPN/ml Vibrio spp. tespit etmiştir. Ripabelli ve ark. (1999), 62 

midye örneğinin % 48,4'ünde Vibrio spp.izole etiklerini bildirmişlerdir. Çalışmaların 

sonuçlarında ortaya konulan çeşitlilikler, midyelerin avlandıkları çevre şartlarından, 

işlenme koşullarından, numune alma ve izolasyon metotlarından ileri gelebilir.  

 

Midye tüketimiyle insanlara geçen en önemli patojen bakterilerin başında gelen 

Salmonella spp. kontaminasyonunun kaynağı midyelerin avlandıkları kirli sular olarak 

belirtilmektedir (Şeker ve ark., 2003). Midye dolma örneklerinin hiçbirinde Salmonella 

spp. tespit edilememiştir. Benzer sonuçlar, Alakavuk (2009), Papadopoulou ve ark. 

(2007) ve Yüce (2016) tarafından yapılan çalışmalarda alınmıştır. Buna karşılık, 

incelenen örneklerin Normanno ve ark. (2006) % 0,16’sında; Şeker ve ark. (2003) % 

4,8’inde ve Bayizit ve ark. (2003) % 58’inde Salmonella spp. izole etmişlerdir. 

İstanbul’da İkiz ve ark. (2016) tarafından yapılan bir çalışmada ise, 200 çiğ midye 

örneğininin 17’sinde Salmonella spp. tespit edildiği bildirilmiştir. Midyeler üzerine 

yapılan diğer çalışmalarda, Fas’ta Setti ve ark. (2009) % 10 ve Meksika’da Simental ve 

Martinez – Urtaza (2008) % 7,4 oranında Salmonella spp. saptamışlardır. Salmonella 

spp. varlığı ve kontaminasyon düzeyi bakımından çalışmalar arasındaki farklılık, alınan 
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örneklerin orijinleri, muhafaza koşulları, satışa sunuluş şekli (ambalaj yada açık) ve 

örnekleme teknikleri arasındaki farklılıktan ileri gelebilir.  

 

Bu çalışmada incelenen 200 adet midye dolma numunesinin 4’ü Listeria spp. 

açısından pozitif bulunmuştur. Bunların 3 tanesinde (% 1,5) L. gray ve 1 tanesinde (% 

0,5) L. ivanovii tespit edilmiştir. Numunelerin hiçbirinde L. monocytogenes izole 

edilmemiştir. Listeria ve türlerin midye dolmalarda olmaması yada düşük düzeylerde 

tespit edilmesi, Listeria spp.’nin sularda nadir olarak bulunması şeklinde açıklanmıştır 

(Kılınç, 2001). Fuchs ve Sirvas (1991), su ürünlerindeki düşük tuz konsantrasyonunun 

ve laktik asit birikmesi sonucu düşen pH’ın inhibitör etkisinin olabileceğini belirtmiştir.  

Bu çalışmada saptanan bulgulara benzer değerler Türkiye’de (Terzi ve ark., 2015; Yüce, 

2016), Brezilya’da (Antoniolli ve ark., 1998) ve Yunanistan’da (Soultus ve ark., 2014) 

yapılan çalışmalarda  ortaya konmuştur. Diğer taraftan, % 7,6 (Embarek, 1994), % 5 

(İkiz ve ark., 2016), % 4,5 (Laicar ve ark., 1998) ve % 10 (Göksoy ve ark., 2006) 

düzeylerinde L. monocytogenes tespit etmişlerdir. Kuanberg (1988), su ürünlerinin 

Listeria spp. ile ancak işleme sırasında bulaşabileceğini ileri sürmüştür. Loncarevic 

(1998) ise, işletmelerde uygulanan sıcak su yâda sıcak buhar ile yapılan temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemlerinin Listeria spp. üzerinde oldukça etkili olacağını vurgulamıştır.   

 

Midye dolmaların mikrobiyolojisi hakkında kapsamlı araştırma sayısı oldukça 

azdır. Bu çalışma ile İstanbul’da satışa sunulan midye dolmaların mikrobiyolojik 

kalitesinin ortaya konması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, İstanbul’da tüketime sunulan 

midye dolma numunelerinin yapılan mikrobiyolojik analizlerinde Salmonella spp. ve L. 

monocytogenes tespit edilmemiştir. Fakat örneklerin hijyenik kalitesinin düşük olduğu 

görülmüştür. Çalışmanın İstanbul’da yapılması en önemli neden olarak görülmektedir. 

Çünkü İstanbul ülkemizin kentsel anlamda en gelişmiş ve dolayısıyla da endüstriyel 

manada en büyük kentidir. Bu faktörler yaşam kaynaklarının daha fazla kirlenmesine 

neden olmaktadır. Midyelerin özellikle mikrobiyolojik yükü, yaşadıkları veya 

yakalandıkları ortamın mikrobiyal kalitesi ile bağdaşmaktadır. Bu ortamların, 

kanalizasyon ile bağlantısı ve çöplerle yüksek kirliliği varsa tüketilmeleri halk sağlığı 

açısından büyük riskler getirmektedir (Wekell ve ark., 1994). İstanbul’da artan nüfusu 

ile birlikte deniz kirliliğine en fazla maruz kalmakta olan  yerleşim birimlerindendir.  
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Ayrıca midye dolma, geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Kendisine özgü bir 

teknolojisi yâda işleme ve muhafaza aşamalarında standardizasyonu bulunmamaktadır. 

Bu da, gerek üretimde kullanılan alet ve malzemelerin gerekse, üretimde görevli 

personelin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin tam uygulanmamasına neden 

olmaktadır. Diğer taraftan, tedarikçi kontrollünün de olmaması nedeniyle midye dolma 

yapımında kullanılan ham maddelerin (pirinç, baharat ve diğer malzemelerin) kalitesi 

düşük olabilmektedir.  

 

Su ürünleri çok çabuk bozulabilen gıda kaynakları olarak bilinmektedir (Cennet, 

2007). Ürünlerin özellikle kabukluların toplanma sonrasında ve satışa sunulurken soğuk 

muhafaza altına alınması gerekmektedir (Aydın ve Büyükünal, 2004). Isıl işlemi 

uygulanmış ve çiğ ürünlerin aynı alanlarda depolanması engellenerek çapraz 

kontaminasyonlar engellenmektedir. Böylece, ürünlerin raf ömrü korunmuş olmaktadır 

ve çapraz kontaminasyonlardan dolayı gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmektedir. 

Fakat, genellikle midye dolma üretiminde çalışan personelin hijyen açısından yeterli 

bilgiye sahip olmaması ve midye dolmaların açıkta satılması nedeniyle uygun olmayan 

sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Lucca ve Torres (2004), açıkta satışa sunulan gıdaların 

bozulmasına neden olan en önemli etkenlerin uygun olmayan kaplarda depolanması, 

çöp kutularının ağzının açık olması ve satış yapılan ortamlarda hayvan ve böceklerin 

varlığı olarak bildirmişlerdir. 

 

Uygun hammadde seçimi, etkili ısıl işlem uygulanması, alet, ekipman ve personel 

hijyenine dikkat edilmesi, satışa ambalajlı şekilde sunulması gibi önlemler midye 

dolmaların kalitesi ve tüketici sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Güvenli 

gıda için GMP (Good Manufacturing Practices, İyi Üretim Uygulamaları), GHP (Good 

Hygienic Practices, İyi Hijyen Uygulamaları) ve HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gibi yönetim sistemlerini 

üretiminin her noktasında uygulamak tüketici sağlığı açısından için gereklidir. 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi

MS Office Programları İyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

- 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

Doğa fotoğrafçılığı, deniz kenarında gözlem yapmak, mikroskop çalışmaları, 

dökümantasyon sistemi geliştirme, müzik dinlemek ve resim yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


