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İKİ FARKLI YEMİN GÖKKUŞAĞI 
ALABALIKLARININ BÜYÜME PERFORMANSI  
ve YEM MALİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Fatma Burcu Harmantepe∗ ve Şevket Büyükhatipoğlu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, SİNOP 
 
Özet:  Bu çalışmada, ticari alabalık yemi (A yemi) ile işletmede hazırlanan yemin (B yemi) gökku-

şağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) büyümesi ve yem giderlerini azaltması üzerine et-
kisi incelenmiştir. İki periyot halinde yürütülen denemenin I. periyodunda ortalama ağırlığı 
23g olan gökkuşağı alabalıklarından her bir havuza 1500 adet balık stoklanmıştır. Denemede I. 
gruba A yemi, II. gruba B yemi verilmiştir. 60 gün süren I. periyot sonunda gruplardan 
sırasıyla 90.69 ±0.33, 88.73 ±0.26 g ortalama ağırlıklar elde edilmiş ve gruplar arasındaki fark 
önemli (p<0.05) bulunmuştur. Denemenin II. periyodunda ortalama ağırlıkları 90.70 ±0.24 ve 
88.69 ±0.23 g olan gökkuşağı alabalıklarından her bir gruba 400’er adet balık stoklanmıştır. 60 
gün süren II. periyot sonunda gruplardan sırasıyla 265.11 ±1.62 ve 237.55 ±1.54 ortalama ağır-
lıklar elde edilmiş ve gruplar arasındaki fark önemli (p<0.05) bulunmuştur. I. periyot sonunda, 
yem dönüşüm oranı her iki grupta da 0.99, spesifik büyüme oranları sırasıyla 2.24 ve 2.19, 
protein etkinlik oranı, 2.02 ve 1.96 olarak saptanmıştır. II. periyot sonunda ise yem dönüşüm 
oranı sırasıyla, 1.18 ve 1.21, spesifik büyüme oranları 1.49, 1.64, protein etkinlik oranları, 1.68 
ve 1.64 olarak saptanmıştır. Toplam 120 günlük deneme sonunda gruplarda nitrojen birikimi 
sırasıyla % 38.58 ve % 36.36, nitrojen boşaltımı ise % 61.41 ve %63.64  olarak saptanmıştır. 
Araştırmanın I. periyodu sonunda saptanan ortalama ağırlıklar arasındaki farkın çok düşük ol-
ması ve ekonomik açıdan incelendiğinde B yeminin A yemine kıyasla % 43.37 karlılık sağla-
ması B yeminin 23-90 g ağırlığındaki balıklarda kullanılabileceğini göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Oncorhynchus mykiss, büyüme, nitrojen birikimi, 
tatlı su, farklı yem  

Abstract:  Effect of two different feeds on growth of rainbow trout 
and feed cost 
In this study, effects of a commercial trout diet (diet A) and a diet (diet B) made in a operation 
on growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and reduce the cost of diet were investi-
gated. The study was conducted in two periods: in the first period 1500 fish with an average 
weight of 23 g were stocked in each pond. The two experimental groups were fed with Diet A 
(I. group) and Diet B (II. group). At the end of the 60 days period, the average weight of the 
groups were 90.69 ±0.33 and 88.73 ±0.26 g and there was a significant differences between 
groups (p<0.05). In the second period, 400 fish with average weights of  90.70 ±0.24 and 88.69 
±0.23 g were stocked in each pond. At the end of the 60 days period, the average weights of the 
groups were 265.11 ±1.62 and 237.55 ±1.54 g and there was a significant differences between 
groups (p<0.05). At the and of the first period, feed conversion rate, specific growth rate and 
protein efficiency ratio were 0.99 and 0.99, 2.24 and 2.19, 2.02 and 1.96 while at the and of the 
second period they were 1.18 and 1.21, 1.49 and 1.64, 1.68 and 1.64 respectively in two 
groups. At the end of the total of 120 days, nitrogen retention and nitrogen excretion were 
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38.58 % and 36.36%, 61.41% and 63.64%, respectively in the groups. Because of the low dif-
ferences in average weight of the fish at the end of the first period and 43.37% profit of diet B 
comparing with diet A, it was shown that, diet B could be used for fish of 23-90 g. 
  
Keywords:  Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, growth, nitrogen retention, fresh water, 

different feeds 
 

Giriş 
Balık üretiminde tüm işletme giderlerinin 

%40-60’lık bölümünü yem giderlerinin oluş-
turduğu bilinmektedir. Balık yem sanayinde 
ana protein ve yağ kaynağı olarak kullanılan 
balık unu ve yağı fiyatlarının yüksek olması 
yem giderlerinin artmasına neden olmaktadır. 
Hayvansal protein açığının kapatılmasında 
önemli bir yere sahip olan balık 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için yem 
maliyetinin dolayısıyla balık üretim maliye-
tinin düşürülmesi gerekmektedir. Mevcut bu 
masrafların azaltılması yolunda gökkuşağı 
alabalığı yemlerinde bitkisel ve hayvansal 
hammaddelerin kullanım olanakları (Sanz ve 
ark., 1994; Gomes ve ark., 1995; Morales ve 
ark., 1994; De la Higuera ve ark., 1988; Bu-
reau ve ark., 2000; Cheng ve Hardy, 2002) ve 
ayrıca insan tüketiminde kullanılmayan midye 
eti (Aral ve ark., 1999), palamut, hamsi ve 
alabalık iç organı (Türker ve Büyükhatipoğlu, 
2006), köpek balığı sakatatı (Asgard ve Aus-
treng, 1985), balıkhane atıkları (Yıldırım ve 
ark., 1999), soya fasülyesi ilaveli sığır dalağı 
ve akciğeri (Kocaman ve ark., 1996) gibi ham 
maddelerin kullanım olanakları üzerine 
araştırmalar mevcuttur. Yem maliyetini 
düşürmek amaçlı yöntemler geliştirilirken 
yemin kalitesinin düşürülmemesine dikkat 
edilmelidir, çünkü yemin kalitesi, nitrojen 
metabolizması atım ürünlerini doğrudan et-
kilemektedir (Dosdat ve ark., 1995, 1996). 
Balık yetiştiriciliğinde uygun olmayan yem-
lerin kullanılması, balıklardaki nitrojen boşal-
tım oranını arttırarak su ortamının kirlenme-
sine ve yemin yeteri kadar değerlendirile-
memesine yol açarak önemli ölçüde üretim ve 
yem kaybına yani ekonomik kayba neden ol-
maktadır. Nitrojen, özellikle yoğun 
yetiştiricilik yapılan işletmelerde büyüme ve 
yaşama oranını sınırlayan önemli bir faktördür 
(Watanabe ve ark., 1987, Yiğit ve ark., 2002). 
Balığın büyüme performansı ve yem alım 
miktarı üzerine yemin nem içeriğinin etkisi pek 
çok balık türünde çalışılmış olup, balık türüne 
bağlı olarak değişim göstermektedir (Bromley, 
1980, Higgs ve ark., 1985, Hughes, 1989, Eka-

nem, 1996, Lee ve ark., 1997, Lee ve ark., 
2000, Grove ve ark., 2001). 

Bu çalışmada, yem maliyetini azaltmak 
amacıyla denemenin yürütüldüğü işletmede 
hazırlanan yem ile özel bir yem fabrikasına ait 
pelet yemin gökkuşağı alabalığının büyüme ve 
gelişmesine etkisiyle, yem giderlerinin azaltıl-
masına katkısı araştırılmıştır. 

Materyal ve Method 
Samsun ili Bafra ilçesindeki Derbent Ala-

balık Çiftliği’nde yürütülen araştırmada, 3 m 
çapında ve 1 m derinliğinde, yaklaşık 7 m3 
hacme sahip olan 2 adet yuvarlak beton havuz 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan gökku-
şağı alabalığı yavruları denemenin yürütüldüğü 
işletmeden temin edilmiştir. İki periyot halinde 
yürütülen denemenin I. periyodunda ortalama 
ağırlığı 23 g olan gökkuşağı alabalığı (On-
corhynchus mykiss) yavrularından her bir 
gruba 1500 adet (m3/214 adet = yaklaşık 5 kg) 
olmak üzere toplam 3000 adet balık stoklan-
mıştır. 120 gün süren denemenin 60 günlük I. 
periyodu sonunda balık ağırlığındaki artış ne-
deniyle stok seyreltilmiştir. II. periyot için her 
bir gruba 400’er adet balık stoklanmış (m3/57 
adet= yaklaşık 5 kg) ve stoklama yapılırken I. 
periyot sonunda elde edilen ortalama canlı 
ağırlık baz alınmıştır. Deneme süresince su 
sıcaklığı sabah - akşam olmak üzere günde iki 
kez ölçülmüş, ortalama 13.4 oC (12.7-14.5 oC) 
olarak tespit edilmiştir. Deneme başı, 15 günde 
bir ve deneme sonunda balıklar bireysel olarak 
0.1 g hassasiyetli terazide tartılmış, %30’nun 
uzunluğu 1mm bölmeli ölçüm tahtası kul-
lanılarak tespit edilmiştir. 

İki farklı alabalık yeminin kullanıldığı 
denemede özel bir yem fabrikasından temin 
edilmiş alabalık yemi (A yemi, Pınar Yem, 
İzmir; günümüzde ‘Çamlı Yem’ adıyla üretim 
yapmaktadır) ve denemenin yürütüldüğü işlet-
mede hazırlanan yem (B yemi) kullanılmıştır. 
Deneme süresince, balıkların büyümesine 
paralel olarak her iki yemin 2, 3 ve 4.5 mm 
çaplarındaki peletleri kullanılmıştır. B yeminin 
yapımında gövde ve kovan olmak üzere iki 
bölümden oluşan bir makine kullanılarak yem 
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hazırlanmıştır. Yemler hazırlanırken öncelikle 
kuru hammaddeler elendikten sonra makinenin 
gövde kısmında 10 dk süre ile karıştırılmış, 
üzerine balık yağı ilave edilerek 5 dk daha 
karıştırma işlemine devam edilmiştir. Son 
olarak hammaddelerin birbirine daha iyi 
yapışmasını sağlamak için su (kuru madde 
içeriğinin % 30’u oranında) ilave edilerek 10 
dk daha karıştırılmıştır. Homojen karışım elde 
edildikten sonra yem karması helezonik kollar 
yardımıyla makinenin kovan bölmesinin uç 
kısmında yer alan diskten geçirilerek pelet 
haline getirilmiştir. Deneme süresince iki 
günde bir yem yapılmıştır. Tablo 1’de işlet-
mede hazırlanan 2, 3 ve 4.5 mm çaplarındaki B 
yemlerinin formülleri, Tablo 2’de denemede 

kullanılan A ve B yemlerin besin maddesi 
kompozisyonları verilmiştir. Deneme süresince 
balıklar günde 3 kez 8:00, 12:00 ve 17:00 
saatlerinde doyuncaya kadar (ad. libitum) 
yemlenmişlerdir. 

Deneme başı ve deneme sonunda her grup-
tan 10’ar adet balık kimyasal analizler için 
örnek olarak alınmıştır. Yemler ve balık eti 
örnekleri üzerinde yapılan kimyasal analizlerde 
Weende Analiz Yöntemleri kullanılmıştır. 
Analizler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme 
Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Deneme 
sonunda elde edilen veriler t-testi ile analiz 
edilmiştir. 

 
Tablo 1. Denemede kullanılan B yeminin formülü 
Table 1. Formulation of diet B 

Pelet çapı Hammaddeler (g/kg) 
2 mm 3 mm 4.5 mm 

Hamsi unu 500 480 480
Soya küspesi 130 140 140
Bonkalite 299 309 309
Balık yağı 70 70 70
Vitamin karması1 0,3 0,3 0,3
Vitamin C 0,2 0,2 0,2
Bağlayıcı2 0,5 0,5 0,5

1 Vitamin Karması (IU veya mg/kg yem): Vitamin A; 1200 IU, vitamin D3; 120 IU, vitamin E; 12 mg, vitamin K3; 0.9 mg, 
vitamin B1; 1.2 mg, vitamin B2; 1.5 mg, vitamin B6; 1.2 mg, vitamin B12; 0.003 mg, niacin; 12 mg, cal-D- pant.; 2.4 mg, 
folik asit; 0.3 mg, D biotin; 0.03 mg, inositol; 15 mg, vitamin C; 15 mg, antioksidant; 0.75 mg, choline cloride; 72 mg. 

2  Lignosülfonat  

 

Tablo 2. Denemede kullanılan yemlerin besin maddesi kompozisyonları 
Table 2. Nutritional composition of diets 

A Yemi B Yemi Besin maddesi içerikleri 
2 mm 3 mm 4.5 mm 2 mm 3 mm 4.5 mm

Nem (%) 7,8 8,4 9,0 38,2 38,1 37,9
Ham protein (%, KM) 50,00 50,2 50,5 52,4 50,7 50,7
Ham yağ (%, KM) 13,7 11,8 14,8 15,2 15,7 15,7
Ham selüloz (%, KM) 4,5 3,5 6 7,2 6,9 6,9
Ham kül (%, KM) 13,8 12,6 10,6 9,1 9,3 9,3
Nitrojensiz öz madde (%, KM) 18 21,9 18,1 16,1 17,4 17,4
Ham enerji (kJ g-1)1 20,3 20,2 20,8 21,1 21,1 21,1
P : HE (mg kj-1) 24,6 24,9 24,3 24,8 24,0 24,0
Fiyat (YTL/kg)2 1.905 1.683 1.667 0.678 0.665 0.655

1 Ham enerji miktarı; protein, 23.6 kj g-1; yağ, 39.5 kj g-1; nitrojensiz öz maddeler, 17 kj g-1 değerleri kullanılarak hesaplan-
mıştır. 

2 A yemine ve B yeminin yapımında kullanılan ham maddelerin fiyatları 2007 yılına aittir. Balık unu; 1.400 YTL/kg, soya 
küspesi; 0.510 YTL/kg, bonkalite; 0.390 YTL/kg, balık yağı; 1.100 YTL/kg, Vit.C; 12.000 YTL/kg, Vit.Premix; 11.325 
YTL/kg, bağlayıcı; 5.733 YTL/kg. B yeminin fiyatı hesaplanırken, yem yapım aşamasında ilave edilen % 30 oranındaki su 
miktarı dikkate alınmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma  
Denemenin I. ve II. periyoduna ait ortalama 

ağırlıklar, kondüsyon faktörü, spesifik büyüme 
oranı, yem dönüşüm oranı ve protein etkinlik 
oranı Tablo 3’te verilmiştir. Şekil 1’de 15 
günde bir yapılan ara tartımlarda elde edilen 
ortalama ağırlıklar verilmiştir. I. periyot ve II. 
periyot sonunda en yüksek ortalama ağırlıklar 
A yemi ile yemlenen I. gruptan elde edilmiş 
olup her iki periyot sonunda da ortalama ağır-
lıklar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
(p<0.05) bulunmuştur. Gerek I. periyot gerekse 
II. periyot sonunda en yüksek spesifik büyüme 
oranı I. gruptan elde edilmiştir. Kondüsyon 
faktörlerine bakıldığında ise, I. periyot so-
nunda gruplar arasında fark görülmezken, II. 
periyot sonunda fark istatistiksel olarak önemli 
(p<0.05) bulunmuştur. 

Denemede her iki periyotta kuru madde ba-
zında en yüksek yem tüketimi yine A yemi ile 
beslenen I. gruptan (I. periyot; 66.2, II. periyot; 
205.39) elde edilmiştir. I. periyot sonunda yem 
dönüşüm oranı A ve B yemi ile beslenen 
gruplarda aynı olmakla birlikte II. periyot so-
nunda en iyi yem dönüşüm oranı I. gruptan 
(1.18) elde edilmiştir. Her iki periyotta da en 
iyi protein etkinlik oranı A yemi ile yemlenen 
I. grupta (I. periyot; 2.02, II. periyot; 1.68) 
tespit edilmiştir. 

Deneme sonunda en az nitrojen tüketimi ve 
en az nitrojen boşaltımı A yemi ile beslenen I. 
gruptan edilmiştir (Tablo 4). Bu da, A yemi ile 
alınan proteinin B yemi ile alınan proteine 
kıyasla daha az parçalandığı, daha fazla 
nitrojenin balık vücudunda tutulduğu ve sonuç 
olarak proteinlerin büyüme için kullanıldığı 
anlamına gelmektedir. 

Tablo 3. I. ve II. periyotlarda deneysel yemlerle beslenen gökkuşağı alabalıklarının büyüme performansları 
ve besin maddesi değerlendirme oranları 

Table 3. The growth performance and nutrient utilisation of rainbow trout fed by the experimental diets in period I and II 
I. Periyot II. Periyot  

I. grup II. grup I. grup II. grup 
Per. başı ort. ağırlık (g) 23,59 ±0,07a 23,85 ±0,07a 90,70 ±0,24a 88,69 ±0,23b 

Per. sonu ort. ağırlık (g) 90,69 ±0,33a 88,73 ±0,26b 265,11 ±1,62a 237,55 ±1,54b 

Per. başı kondüsyon faktörü 1,02 ±0,01a 1,02 ±0,01a 1,21 ±0,01a 1,20 ±0,01a 

Per. sonu kondüsyon faktörü 1,21 ±0,01a 1,20 ±0,01a 1,32 ±0,01a 1,28 ±0,01b 

Spesifik büyüme oranı1 (%) 2,24 2,19 1,79 1,64
Yem tüketimi (g, KM) 66,2 64,32 205,39 179,48
Yem dönüşüm oranı2 0,99 0,99 1,18 1,21
Protein etkinlik oranı3 2,02 1,96 1,68 1,64
Yaşama oranı (%) 97,13 97,27 98 98,5
1 Spesifik büyüme oranı = 100 x [ln(deneme sonu ortalama balık ağırlığı) – ln(deneme başı ortalama balık ağırlığı)] / deneme 

süresi 
2 Yem dönüşüm oranı = Yem tüketimi (kuru madde) / canlı ağırlık artışı 
3 Protein etkinlik oranı = Canlı ağırlık artışı / ham protein tüketimi (kuru madde) 
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Şekil 1. Deneme grupların ortalama ağırlıkları 

Figure 1. The average weights of the experimental groups 
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Tablo 4. Deneme başı ve sonu balık etinin kimyasal kompozisyonu ve nitrojen dinamiği 
Table 4.  The chemical composition of fish meat at the initial and the end of the experiment and 

nitrogen dynamic 
 Başlangıç I. grup II. grup 
Kuru madde (%) 24.89 25.1 24.8 
Ham protein (%) 86.89 87.01 87.29 
Ham yağ (%) 8.22 8.41 8.05 
Ham kül (%) 4.88 4.58 4.66 
  
Nitrojen (g N/kg)  
Tüketim1 90.68 92.89 
Birikim2 34.99 33.77 
Birikim (%) 38.58 36.36 
Boşaltım3 55.69 59.12 
Boşaltım (%) 61.41 63.645 

1 N tüketim = 1000 x [(yem tüketimi x yem içerisindeki N konsantrasyonu/100) / (Canlı ağırlık artışı)] 
2 N birikimi = 1000 x [(deneme sonu balık vücudundaki N konsantrasyonu/100) – (deneme başı balık vücudundaki 

N konsantrasyonu/100)/(canlı ağırlık artışı)] 
3 N boşaltım = N tüketim- N birikim 

 
Balığın büyüme performansı üzerine yemin 

nem içeriğinin etkisi balık türüne bağlı olarak 
değişmektedir (Lee ve ark., 2000). Bu dene-
mede de nem oranı %7.8-9 arasında olan 
yemlerle (ticari pelet yem), %37.9-38.2 
arasında olan yemler (işletmede hazırlanan ve 
kurutma işlemi uygulanmayan pelet yem) kul-
lanılmıştır. Nem oranı yüksek olan B yemi ile 
yemlenen balıklarda, nem oranı daha düşük 
olan A yemi ile yemlenen balıklardan daha az 
ağırlık artışı elde edilmiştir. Bunun nedeninin 
B yeminin nem içeriğinin yüksek olasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuca 
paralel olarak Higgs ve ark. (1985) dietteki 
nem içeriğinin pembe salmon yavrularında 
büyüme performansını önemli ölçüde etkile-
diğini ve büyümenin %10 ve 20 nem içeren 
yemle yemlenenlerde %7 ve %30 nem 
içerenlerden daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. 
Hughes (1989), yem içerisindeki nemin 
%30’un üzerine çıkmasıyla Atlantik salmon 
jüvenillerinde ağırlık kazancının azaldığını 
bildirmiştir. Bunların aksine Lee ve ark. 
(1997), Kore kaya balığının, Bromley (1980), 
kalkan balığının yemlerindeki nem oranının 
ağırlık kazancı ve yem alımını etkilemediğini 
bildirmişlerdir. Bromley (1980), deniz balık-
larının hiperosmatik çevrede yaşadıklarından 
dolayı su içtiklerini ve gastrik işlemler 
sırasında da su içtikleri için kuru olarak alınan 
yemin ıslandığını, buna bağlı olarakta yem 
içerisindeki nem miktarının  büyüme üzerine 
etkisinin olmadığını bildirmiştir. 

Yemin nem içeriğinin yanı sıra B yeminin 
yapımında kullanılan soya küspesi ve bonkalit-
enin büyümeyi etkilediği düşünülmektedir. 
Bitkisel hammaddeler, proteaz inhibitör (trip-
sin inhibitör), lesitin hemagglutinnins, protein 
antijen, fenolik bileşenler, oligosakkaritler 
(sindirilebilir karbonhidratın % 30), pitrik asit, 
tuzlar ve saponinler gibi anti nutrientler içerir. 
Bu antinutrientler balıkların amino asit, yağ 
asitleri ve mineral maddelerin sindirim, 
emilimini etkilemektedir (Francis ve ark., 
2001, Ostaszewska ve ark, 2005). Krogdahl ve 
ark. (1994); Olli ve ark. (1994), soya 
fasülyesindeki proteaz inhibitörünün, sal-
monidlerde protein sindirimini ve dolayısıyla 
büyümeyi azaltığını bildirmişlerdir. Bu durum, 
alabalıkların pankreatik enzimlerinin kara hay-
vanları ve diğer balık türlerinden daha hassas 
olması ve dolayısıyla daha kolay inhibe edil-
mesiyle açıklanmaktadır (Takii ve ark., 1998, 
Krogdahl ve Holm, 1983). Protein sin-
dirimindeki azalma, 1 kg canlı ağırlık elde 
etmek için daha fazla protein alımına ve 
dolayısıyla su ortamına daha fazla nitrojen 
salınımına neden olmaktadır. Medale ve ark. 
(1998) gökkuşağı alabalıklarının, Robina ve 
ark., (1995) çipura balıklarının yemlerinde 
soya küspesi miktarının artmasıyla nitrojen 
boşaltım miktarının arttığını bildirmişlerdir. 
Proteaz inhibitörünün yanı sıra yine bitkisel 
hammaddelerden buğday ürünlerinde bululan 
ve toplam fosforun %60-80’lik bölümünü 
oluşturan fitik asit, mağnezyum, çinko ve 
demir gibi mineral maddelerden yararlanmayı 
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(Skrede ve ark., 2002) ve ayrıca tripsin ve 
kemo tripsin gibi endojen proteazlara bağlana-
rak protein ve amino asitlerin sindirile-
bilirliğini azaltmaktadır. Bu antinutrisyonel 
faktörlerden proteaz inhibitörü sıcaklık, fitik 
asit miktarı ise sıcaklık ve fitaz enzimi ilavesi 
gibi bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerle 
azaltılabilmektedir. Bu araştırmada B yeminin 
yapımında ısı veya herhangi bir kimyasal işlem 
uygulamasının yapılmaması, proteaz inhibitörü 
ve fitik asitin proteinin sindirimine, mineral 
madde kullanılabilirliğine engel olup, nitrojen 
boşaltımının artmasına ve büyümede gerile-
meye yol açmasına neden olduğu düşünül-
mektedir. 

Denemede kullanılan yemlere ait ekonomik 
analiz sonuçları Tablo 5’ te verilmiştir. 
Deneme sonunda yapılan ekonomik analiz 
sonuçları incelendiğinde; I. periyotta A yemi 
ile yemlenen balıklarda 1 kg canlı ağırlık elde 
etmek için tüketilen 1.08 kg (kuru maddede= 
0.99 kg) yem 1.877 YTL’ ye, B yemi ile besle-
nen balıklarda ise tüketilen 1.59 kg (kuru 
maddede = 0.99 kg) yem 1.063 YTL’ye mal 
olmuştur. I. periyot sonunda B yemi A yemine 

kıyasla % 43.37 oranında karlılık sağlamıştır. 
II. periyotta A yemi ile beslenen balıklarda 1 
kg canlı ağırlık elde etmek için 1.29 kg (kuru 
maddede= 1.18 kg) yem 2.150 YTL’ye, B 
yemi ile beslenen balıklarda ise tüketilen 1.95 
kg (kuru maddede= 1.21) yem 1.297 YTL’ye 
mal olmuştur. II. periyot sonunda B yemi A 
yemine kıyasla % 39.67 oranında karlılık 
sağlamıştır (Tablo 5). Elde edilen ekonomik 
analiz sonuçları, yem maliyetini düşürmek 
amaçlı yapılan diğer araştırmalarla benzerlik 
göstermektedir. Bu araştırmalarda, büyüme ve 
yem değerlendirmenin düştüğü ancak yem 
maliyetinde bir karlılık elde edildiği 
bildirilmiştir (Yıldırım ve ark., 1999, Aral ve 
ark.,1999, Türker ve Büyükhatipoğlu, 2006). 

Sonuç 
Sonuç olarak, araştırmanın I. periyodu 

sonunda saptanan ortalama ağırlıklar arasın-
daki farkın çok düşük olması ve ekonomik 
açıdan incelendiğinde B yeminin A yemine 
kıyasla % 43.37 karlılık sağlaması B yeminin 
23-90g ağırlığındaki balıklarda kullanılabile-
ceğini göstermiştir. 

 
Tablo 5. Ekonomik analiz sonuçları 
Table 5. The result of economic analyses 

I. periyot II. Periyot  
I. grup II. grup I. grup II. grup 

Balık sayısı (adet) 1 500 1 500 400 400 
Balık gideri1 (YTL) 525 525 339.218 331.701 
Tüketilen toplam yem (kg) 106.725 153.498 89.360 114.870 
Yem gideri2 (YTL) 185.274 102.610 148.963 76.389 
Hasattaki ürün miktarı3 (kg) 132.150 129.400 103.923 93.595 
Satış geliri4 (YTL) 1 236 1 210 727.461 655.165 
Net kar5 (YTL) 525.726 582.390 239.280 247.075 
1kg balık başına kar6 (YTL) 3.978 4.501 2.302 2.639 

120 g; 0.350 YTL/adet, 90 g; 9.350 YTL/kg 
2Tablo 2’de verilen yem fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. 
3Hasattaki ürün miktarı hesaplanırken periyotlardaki balık ölümleri dikkate alınmıştır. 
490 g; 9.350 YTL/ kg, 250 g; 7.000 YTL/ kg 2007 fiyatları kullanılmıştır. 
5Net kar= Satış geliri- (Yem gideri + Balık gideri) 
61 kg balık başına kar = Net kar/ Hasattaki ürün miktarı 
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