
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 21
	Text15: 10
	Text17: 11
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 327863
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği]
	yeri: Seminer salonu
	Text1: Selen ÇAKIR
	Text12: Kahverengi Alabalık Hibritlerinin Bakteriyel Balık Hastalıklarına Karşı Dirençlerinin Belirlenmesi 
	Text20: Bu çalışmada, kahverengi alabalıklardan Salmo trutta labrax (L), Salmo trutta fario (F) ve Salmo trutta abanticus (A) ile bu balıkların birbirleriyle çaprazlanmasından elde edilen hibritlerin Yersinia ruckeri'nin ve Lactococcus garvieae'nın neden olduğu hastalıklara karşı balıkların dirençleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, deneme gruplarının herbiri için 180 adet balık kullanılmıştır. LD50 değerlerini belirlemek için 1x1010, 1x108, 1x106, 1x104, 1x102 ve 1x101 CFU bakteri balığın karın boşluğuna enjekte edilmiştir. Bakteri enjekte edilen balıklar 30 gün boyunca izlenmiştir. Y. ruckeri enfeksiyonun LD50 değeri 102,124 (1,012-3,421) - 105,514(4,859-6,155) CFU/balık arasında değişkenlik gösterirken, L. garvieae enfeksiyonu ise 106,541(5,820-7,316) - 109,661(8,934-10,495) CFU/balık arasında değişkenlik göstermiştir. Çalışmada, Y. ruckeri enfeksiyonuna en hassas grup Salmo trutta fario x Salmo trutta abanticus hibrit grubu (FA) olurken, L. garvieae enfeksiyonunda ise en hassas grup Salmo trutta labrax x Salmo trutta fario hibrit grubu (LF) olduğu belirlenmiştir. Y. ruckeri'ye karşı en dirençli grup Salmo trutta labrax x Salmo trutta labrax (LL) olurken; L. garvieae'ya karşı ise en dirençli grup Salmo trutta fario x Salmo trutta fario (FF) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bazı hibrit gruplar ebeveynlerine göre hastalıklara karşı daha hassas olmakla birlikte, dirençliliği yüksek hibrit  türler  yetiştiricilikte kullanılanılabilir.  
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