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FARKLI ORANLARDA ENGİNAR (Cynara scolymus L.) YAPRAĞI ÖZÜ 
KULLANILAN YEMLERLE BESLENEN LEVREK (Dicentrarchus labrax 

L.)’LERİN, BÜYÜME PERFORMANSI VE VÜCUT KİMYASAL 
KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ* 

 
Determination Of Growth Performance And Body Chemical Composition Of 
European Sea Bass (Dicentrarchus Labrax L.) Fed With The Diet Including 

Different Levels Of Artichoke (Cynara Scolymus L.) Leaf Extract 
 
Ataman Altuğ ATICI            Mahmut Ali GÖKÇE 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı          Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, farklı seviyelerde (0, 1, 2, 3 ve 4 g/kg yem; sırasıyla G1, G2, G3, G4 
ve G5) enginar (Cynara scolymus) yaprağı özü (EYÖ) içeren yemlerle beslenen 
levrek (Dicentrarchus labrax L. 1978)’lerin büyüme performansları ve vücut 
kimyasal kompozisyonları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, ortalama 
başlangıç ağırlıkları (BA) 23±1,35 g olan yavru bireyler 15 tanka (450 L) 3 
tekerrürlü gruplar halinde stoklanmış ve deneme 75 gün sürmüştür. Su sıcaklığının 
ortalama 13,8±0,50°C olduğu deneme verilerine göre, G5’teki Son Canlı Ağırlık 
(SCA), Günlük Büyüme Oranı ve Yem Çevirim Oranı (YÇO)’nın diğer gruplara 
oranla daha iyi olduğu belirlenmiştir. Deneme sonunda tüm vücut besin 
içeriklerinde protein,  kuru madde ve yağ değerlerinde gruplar arasında istatistiksel 
açıdan farklılıklar oluşmuş, deneme gruplarının protein seviyeleri kontrol (G1) 
grubuna göre yüksek çıkmıştır (P<0,05). Karaciğer Somatik İndeksi (KSİ)  gruplar 
arasında bir fark oluştururken (P<0,05), en düşük değer G4’teki bireylerde 
oluşmuştur. Viseral Somatik İndeks (VSİ) en düşük G5’te oluşurken, Toplam Yağ 
(TY) en düşük G4’te gerçekleşmiştir. Yüksek seviyelerde (3, 4g/kg yem) EYÖ 
katkısının özellikle düşük su sıcaklıklarında yoğun yetiştiricilik yapılan işletmelerde 
kullanımı önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Dicentrarchus labrax, Kış koşulları, Enginar,  
 
ABSTRACT* 
In this study, the effects of diets including different levels artichoke (Cynara 
scolymus) leaf extract (1, 2, 3, 4 and 5 g/kg diet; G1, G2, G3, G4 and G5 
respectively) on growth performance and body composition of sea bass fingerlings 
(Dicentrarchus labrax) were inversigated. The sea basses that average body 
weight were 23±1,35 g were stocked in 15 tanks (450 L) as triplicate groups and 
experiment lasted for 75 days. According to the experimental data that average 
water temperature was 13.8±0.50°C, the last live weight (LLW), Daily Growth Rate 
(DGR) and Feed Conversion Rate (FCR) of fifth group (G5) were better than the 
other groups. Content of whole-body protein, dry matter and fat levels were 

                                                           
* Aynı başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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different statistically between the groups, protein levels of experimental groups 
were higher than the control group (p<0.05). Hepato somatic index (HSI) were 
different among the groups (p<0.05), the lowest level was observed in individuals 
of the fourth group (G4) The lowest Visceral somatic index occured in G5 and the 
Total fat (TY) was the lowest in fourth group (G4). As a concequence, use of high 
levels of (3, 4, g/kg) artichoke leaf extract in entansive aquaculture systems and 
low temperature conditions can be recommended. 
Key Words:, Dicentrarchus labrax, Winter conditions, Artichokes,  
 
GİRİŞ 
Su ürünleri yetiştiriciliği, ülke ekonomisine sürekli katkı sağlaması yanında insan 
beslenmesine olan yüksek düzeydeki hayvansal protein gereksinimi açısından da 
önemli bir rol oynamaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin bilincinde olan 
toplumlar hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanmasında su ürünlerinden yüksek 
oranda yararlanmaktadır (FAO, 2004; Akbulut, 2004). 
Ülkemiz denizlerinde var olan Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.) 
yüksek kalitede ete sahip bir balık türüdür ve Akdeniz bölgesi için büyük öneme 
sahip kültür balığıdır (Alpbaz, 2005). Avrupa deniz levreği, tüm Akdeniz’den, 
İngiltere’nin kuzey sahillerine ve Kanarya Adaları’na kadar yayılım gösterir (Fırat ve 
Saka, 2006).  
Yetiştiricilikte ekonomik etkinliği artıracak önemli unsurların başında kültüre 
alınacak türlerin diğer biyolojik özelliklerinin yanında, ekolojik özelliklerin iyi 
bilinmesi, teknolojik olanaklardan yararlanılması ve canlının gereksinim duyduğu 
besin maddelerini karşılayacak uygun yem hammaddelerinin seçilmesidir. Bu 
bağlamda bu koşulların yem formüllerinde de yerine getirilmesi bu katkıyı 
artıracaktır (Demir, 1997). 
Yetiştiricilikte verim arttırıcı unsurların uygun bir şekilde yerine getirilmesinde etkili 
olan sıcaklık tüm canlı organizmaların üzerine olduğu gibi balıkların da tüm 
yaşamsal faaliyetlerini etkilemektedir (Dikel, 2009). Sıcaklık balıkların fizyolojik 
prosesleri üzerine anahtar etkisi özelliğine sahiptir (Brett ve Groves 1979). Her 
balık türünün canlı kalması ve büyümesi için o türe özgü bir sıcaklık dizinine sahip 
olduğu bilinir. Bu termal tolerans dizini içinde optimal sıcaklıklarda maksimal 
büyüme elde edilir. Sıcaklık artışı ile besin alımı da maksimuma doğru artar 
(Jobling, 1997). Genellikle maksimum yem alımı büyüme için belirtilen optimal su 
sıcaklığının birkaç derece üzerinde meydana gelir. Metabolizma hızı sıcaklığın 
artması ile üstel olarak artış gösterir ve verilen herhangi bir sıcaklık değerinde yem 
alımı ve metabolik oran arasındaki fark, büyüme için kullanılabilecek enerjiyi 
belirler (Brett ve Groves, 1979; Jobling, 1994). Kültüre alınan türler için bu 
parametreler gerçekten de çok önemlidir. Bir başka deyişle sıcaklık; alınan besinin 
büyümeye çevrilmesindeki yeterliliği maksimize etmek açısından çok önemlidir 
(Jobling, 1994; Carter ve ark., 2001). 
Günümüzde gelişen yem sanayisi ile birlikte doğal yem katkı maddelerine bir 
yöneliş vardır. Gerek ekolojik kaygılar ve gerekse tüketici sağlığı ile ilgili 
düşünceler, üreticileri ve araştırmacıları doğal maddelerin daha çok kullanımına 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-1 

 

 - 153 - 

yöneltmiştir. Bunlardan birisi de enginardır.  Enginar günümüzde pek çok yerde 
insan gıdası olarak yetiştirilmektedir. 
Enginar (Cynara scolymus L.) yaprağı güçlü bir karaciğer koruyucusudur. 
İçeriğindeki sinarin karaciğerde kolestrol üretimini azaltır, karaciğeri toksinlerin 
zehirli etkilerinden korur ve zararlı kimyasalların zararlı etkilerini geriye çevirerek 
karaciğer hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder. Kandaki yağ, trigliserit ve 
kolistineraz seviyelerini düşürür. Karaciğerdeki ve beyaz adipoz doku gibi diğer 
dokulardaki yağları harekete geçirir ve kan dolaşımına giren bu yağlar, akabinde 
vücudun enerji ihtiyacında kullanılır. Ayrıca sinarin safra salgılanmasını arttırarak, 
vücuttaki fazla yağ asitlerinin nötralize edilmesine yardımcı olur (Anonim, 2011). Bu 
nedenle bilinen birçok faydasından dolayı bazı firmalar enginar yaprağı özü 
üretmeye başlamış ve enginar yaprağı özü katkı maddesi hayvan besleme 
alanında yemlere eklenerek etkileri incelenmiştir.  
Yetiştiricilikte verim artışını kısıtlayıcı bir unsur olmakla birlikte türe özgü sıcaklık 
değerlerinin sürekli olması doğal ortamdaki kafes yetiştiriciliğinde mümkün 
olmamaktadır. Yetiştiricilikte özellikle kış koşullarında olabilecek verim kaybının en 
az düzeyde gerçekleşmesi istenmektedir.  
Bu amaçla, bu çalışmada, ülkemizde yoğun yetiştiriciliği yapılan levreklerin kış 
koşullarına rastlayan semirtme döneminde yemlerine eklenecek enginar yaprağı 
özü katkı maddesinin balıkların gelişimine ve besinsel kompozisyonuna etkisinin 
ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL ve METOD 
Deneme, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait Yumurtalık Deniz 
Balıkları Araştırma ve Üretim İstasyonu deneme ünitesinde Aralık - Mart ayları 
arasında olmak üzere kış mevsiminde gerçekleştirilmiştir. Denemede kullanılan ve 
ortalama başlangıç ağırlıkları 23,00±1,35 g olan levrek yavruları zarar görmemeleri 
için anestezik madde (phenoxyethanole; Sigma, St. Louis, MO) ile bayıltılmıştır. 
Balıklar bireysel olarak 0,1 g hassasiyetli terazide tartıldıktan sonra, 450 L hacimli 
tanklara rastgele 25 adet ve 3 tekerrürlü olacak şekilde stoklanmıştır. Deneme 
süresi 75 gün olan çalışmada toplam 15 tank kullanılmıştır. 
Deneme süresince günlük olarak sabah, öğlen ve akşam için sıcaklık ve oksijen 
ölçümleri OxyGuard® Norveç marka oksijen-metre kullanılarak yapılmıştır. 
Deneme tanklarındaki suyun özellikleri, pH 7,5, oksijen içeriği 5,7 mg/l ve sıcaklığı 
13,8±0,50°C olmuştur. Deneme alanının aydınlık:karanlık rejimi 12:12 saat olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Çalışmada bütün gruplarda % 50 ham protein, %18 ham yağ 
içeren yem kullanılmıştır. 
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Çizelge 1. Denemede kullanılan yemlerin içeriği 

                                                                             GRUPLAR 

Ham maddeler (g/kg) 1  2 3 4 5 

Balık unu 470 470 470 470 470 
Balık yağı 110 110 110 110 110 
Mısır Gluteni 220 220 220 220 220 
Dekstrin 100 100 100 100 100 
CMC1 55 54 53 52 51 
DCP2 25 25 25 25 25 
Vitamin karışımı 10 10 10 10 10 
Mineral karışımı 10 10 10 10 10 

EYÖ3 (g/kg) 0 1 2 3 4 

TOPLAM 1000 1000 1000 1000 1000 

Hesaplanan Kimyasal Kompozisyon (% kuru madde) 

Ham protein 50,836 50,852 50,868 50,884 50,900 
Ham yağ 18,134 18,140 18,146 18,152 18,158 
Ham Kül 8,189 8,250 8,311 8,372 8,433 
Nişasta 16,655 16,677 16,698 16,720 16,742 
Selüloz 2,541 2,495 2,449 2,402 2,356 
NÖM4 23,229 23,237 23,246 23,255 23,264 
Toplam Enerji (GE)5  (MJ/kg) 22,306 22,308 22,310 22,311 22,313 
P:E6 22,790 22,795 22,801 22,806 22,812 

1 CMC: Karboksi metil selüloz. 
2 DCP: Dikalsiyum fosfat 
3 EYÖ: Enginar yaprağı özü 
4 NÖM (Nitrojensiz Öz Madde): 100 - (Ham Protein + Ham yağ +  Kül + Selüloz). 
5 Gross Enerji (GE) (MJ/kg): 23.4 MJ/kg protein, 39.2 MJ/kg yağ ve 17.2 MJ/kg 
NÖM. 
6 P:E = Protein / Enerji oranı 
  
Başlangıç (BA), ara ölçümler ve son ağırlık (SA) ölçümleri bireysel olarak 0,1 g 
hassas terazi ile alınmıştır. Denemede, gelişme performansı ve yem verilerinin 
değerlendirilmesi için aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır: 
 
Spesifik Büyüme Oranı (SBO) = (ln SA – ln BA) / gün sayısı ×100, (Company ve 
ark., 1999), 
Günlük Büyüme Oranı (GBO) = GBİ = (SA1/3 –BA 1/3) * 100 / t (Boujard ve ark., 
2004). 
Yem Çevirim Oranı (YÇO) = Tüketilen yem miktarı (g) / canlı ağırlık kazancı (g) 
(Santinha ve ark, 1999). 
Günlük Yem Alım Oranı (%) (GYA) = Verilen yem miktarı (g) * 100 / (son ağırlık + 
başlangıç ağırlığı) / 2 * gün sayısı) (Ruyet ve ark, 2004). 
PEO= Canlı ağırlık kazancı (g) / protein alımı (g), (Skalli ve ark., 2004). 
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PPD=[ (Kazanılan vücut proteini (g))/Yemle alınan protein (g)] x100 (Steffen, 
1989). 
Karaciğer Somatik İndeks (KSİ) =  Karaciğer ağırlığı (g) / balık ağırlığı (g), 
(Company ve ark., 1999). 
Visceral Somatik İndeks (VSİ) =  Tüm iç organ ağırlığı (g) / balık ağırlığı x 100(g), 
(Company ve ark., 1999). 
Toplam Yağ (%) (TY) = Periviseral yağ (%) + Peritonal yağ (%) (Fountoulaki ve ark, 
2009). 
Yaşama Oranı(%) (YO) = (Canlı Balık Sayısı / Başlangıçtaki balık sayısı) x 100 
 (Pechsiri ve Yakupitiyage, 2005). 
YMK= [((YÇO(kontrol) - YÇO(deneme)) × 1000 × Yem fiyatı (TL/kg)) - (EYÖ fiyatı 
(TL/kg))] 
 
Bulgular ve Tartışma 
Deneme sonunda büyüme parametreleri olarak, son canlı ağırlık kazancı (SCA), 
yem çevrim oranı (YÇO), spesifik büyüme oranı (SBO), günlük büyüme oranı 
(GBO), günlük yem alımı (GYA), protein etkinlik oranı (PEO), prodüktif protein 
değeri (PPD) ve yaşama oranı (YO) değerleri belirlenmiştir (Çizelge 2.). 
 
Çizelge 2. Deneme (75 gün) sonunda grupların büyüme ve yem değerlendirme 

parametreleri (%). (n=3, ortalama±standart sapma). 

 
Ağırlıkça büyüme, genel anlamda uzunluk ve ağırlık artışı olarak kabul edilse de bu 
deyim, balıklar için ağırlık artışı anlamına gelmektedir (Hoşsu ve ark., 2003). 
Balıklarda ağırlıkça büyümeye etki eden faktörlerin başında su sıcaklığı 
gelmektedir. Juvenil levreklerin büyümelerinin 11-15ºC’lerde durduğu, 22-

                 GRUPLAR 

 1 2 3 4 5 

BA 23,00±1,40 23,00±1,26 23,00±1,60 23,00±1,23 23,00±1,22 

SCA 40,15±0,66b 40,28±0,62b 40,22±0,35b 40,99±0,41ab 41,39±0,53a 

SBO 0,74±0,03 0,75±0,05 0,74±0,07 0,77±0,04 0,78±0,02 

PEO 1,01±0,02ab 0,97±0,03b 0,97±0,04b 1,03±0,05a 0,99±0,02ab 

PPD 34,12±0,39c 35,55±0,34b 35,61±0,39b 35,14±0,76bc 37,08±0,56a 

GBO 0,77±0,03b 0,78±0,03ab 0,78±0,02ab 0,80±0,03ab 0,82±0,03a 

YÇO 2,35±0,04a 2,24±0,08ab 2,35±0,05a 2,22±0,06b 2,16±0,08b 

GYAO 1,18±0,04a 1,13±0,02ab 1,18±0,04a 1,10±0,05b 1,16±0,03ab 

YO 70,26±0,21d 70,12±0,02d 87,44±0,20b 72,67±0,03c 88,02±0,04a 

YMK          0    +210,18    -192,20   +67,83   +152,71 
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25ºC’lerde hızlı bir biçimde devam ettiği ve 2-3ºC’lerle, 30-32ºC’lerin ise öldürücü 
limitler olduğu bildirilmektedir (Barnabe, 1991). 
Yapmış olduğumuz denemede başlangıç ağırlıkları (BA) 23,00 g olan bireylerin son 
ağırlıklarına (SA) bakıldığında gruplar arasında istatistiksel açıdan oluşan farkla 
(p<0.05) beraber, 41,39 g ile beşinci grup bireylerinin ağırlıkları, kontrol (40,15 g) 
ve diğer gruplara göre daha yüksek düzeyde çıkmıştır. Deneme başında (Aralık) 
15.8°C olan su sıcaklığı deneme sonunda 11.5°C’ye düşmüş ve deneme süresince 
ortalama 13.8°C olmuştur. Özellikle kış döneminde su sıcaklığına bağlı olarak balık 
türlerinin birçoğunun büyüme oranında düşüş gözlenmekle beraber çoğu türde 
ağırlık kaybı da meydana gelebilmektedir (Dobsen ve Holmes, 1994; Gall ve ark, 
1992). Bu durumda deneme balıklarındaki ağırlık artışı düşük su sıcaklığına 
rağmen, EYÖ’nün en çok kullanıldığı grupta en yüksek düzeyde meydana gelmiş 
olması ile EYÖ’nün kış koşullarındaki levrek juvenil büyültmesinde faydalı olacağı 
düşünülebilir.  
Belirli bir yetiştirme koşulunda stoklanan balıkların büyüme potansiyellerini doğru 
tahmin etmek, enerji veya günlük verilecek yem miktarını doğru hesaplamada 
öncelikli bir durumdur. Bu amaç için genelde kullanılan formül ise spesifik büyüme 
oranıdır. SBO, çoğu araştırmacı tarafından yaygın olarak balıklarda büyüme oranı 
olarak tanımlanmaktadır (Metailler, 1986; Hoşsu ve diğ., 2003).  
Yaptığımız çalışmada SBO’nda gruplar arasında istatistiksel açıdan bir fark 
bulunmamasına rağmen (p>0,05), rakamsal olarak en yüksek SBO 0,78 ile 
dördüncü grupta oluşurken, kontrol grubunda 0,74 şeklinde gerçekleşmiştir. 
GYAO açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). 
Denemedeki Günlük Yem Alım Oranları (GYAO), en yüksek 1,18 ile birinci ve 
üçüncü grupta oluşmuş, en düşük GYAO ise 1,10 ile dördüncü grupta 
gerçekleşmiştir. Burada dördünü grup bireyleri daha az günlük yem tüketmekle 
birlikte kontrol grubuna gere daha iyi bir büyüme göstermiştir. Bu da, bu koşullarda 
EYÖ’nün miktarının artması ile yem tüketiminin değilse bile yemden yararlanmanın 
olumlu olarak etkilendiği izlemini vermektedir. Su sıcaklığının daha yüksek olması 
durumunda gruplar arasındaki farkın daha da artabileceği muhtemeldir.  Hidalgo ve 
ark. (1987), su sıcaklığının juvenil levreklerin büyümesi ve yem alımı üzerine 
yaptıkları öncü çalışmalarda isteğe bağlı yem alımının sıcaklıkla artma eğiliminde 
olduğunu saptanmışlardır.  
Claridge ve Potter (1983), Severn nehri ağzındaki levreklerin büyüme özelliklerini 
belirlemeye çalışmışlardır. Bu araştırıcılar, levreklerin günlük büyüme oranının, 
öncelikle su sıcaklığı tarafından belirlendiğini öne sürmüşlerdir. Su sıcaklığı dikkate 
alarak yaptığımız çalışmada istatistikî fark oluşarak (p<0.05), günlük büyüme oranı 
(GBO), 0,82 ile en yüksek beşinci grup (G5) bireylerinde oluşmuştur. 
Zanuy ve Carillo (1985), levrek balığının hem deniz suyu hem de acı suda iyi bir 
yem değerlendirme oranının 1,5 ile 3,0 arasında olduğunu bulmuştur. Denemede 
YÇO gruplar arasında istatistiksel açıdan bir fark oluşturmuştur (p<0.05). Bu 
denemede, kış koşullarında yaptığımız ve ortalama sıcaklık değeri 13,8°C olan 
çalışmada Yem Çevirim Oranını (YÇO) en düşük 2,16 ile beşinci grup (4g/kg EYÖ) 
(G5) ve 2,22 ile (3g/kg EYÖ) dördüncü grup (G4) bireylerinde bulunmuştur. Bu 
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değerin JICA (Anonim, 2010) tarafından hazırlatılan rapora göre Türkiye’de çipura 
ve levrek yetiştiriciliği yapan kafes işletmelerindeki 2.10 ile 2.12 arasında olan 
YÇO’na yakın ve kontrol grubundan da düşük olduğu düşünülürse, EYÖ’nün farklı 
seviyelerde ve farklı su sıcaklıklarında yeme eklenmesi ile daha da olumlu 
sonuçların ortaya çıkabileceği izlenimi oluşmaktadır. 
Protein etkinlik oranı (PEO) deneme periyodunda kazanılan canlı ağırlığın (g) 
yemle alınan ham proteine oranından hesaplanmasıdır (Skalli ve ark., 2004). 
Gruplar arasındaki PEO’nda istatistiksel açıdan bir fark oluşmakla beraber 
(p<0.05), en yüksek PEO 1,03 ile G4’te oluşmuştur. 
Deneme sonundaki yem maliyet kazancı (YMK) değerlendirildiğinde kontrol 
grubuna göre deneme gruplarında G2’de 210,18 TL’lik bir yem tasarrufu 
sağlandığı, ikinci gruptan sonra 67,83 TL ile G4 ve 152,71 TL ile G5’te yem 
tasarrufu sağlandığı, ancak G3’ün 192,20 TL ile kontrol grubuna göre yem giderini 
arttırdığı görülmektedir (1 ton yem üzerinden değerlendirilmiş olup, yem fiyatı 2,88 
TL/kg, EYÖ fiyatı 94,30 TL/kg olarak alınmıştır). YÇO’nın G5’te en düşük olmasına 
rağmen, yem maliyet kazancının G2’ye göre yüksek çıkmasının nedeni EYÖ’nün 
G2’de 1g/kg oranında G5 ise 4g/kg oranında kullanılmasıdır. Deneme gruplarında 
G3 hariç EYÖ’nün yem maliyetinde sağlamış olduğu ekonomik kazanç da 
değerlendirildiğinde, EYÖ’nün yem katkı maddesi olarak kullanılması üreticiler için 
açık bir şekilde kazanç getirecektir. 
 
Çizelge 3. Enginar yaprağı özü katkılı yem ile 75 gün süresince beslenen levrek 

bireylerinin tüm vücut besin madde kompozisyonları ve somatik 
indeksler (n=3, ortalama±standart sapma). 

                           GRUPLAR 

 1 2 3 4 5 

Protein 16,93±0,15c 17,86±0,11b 17,80±0,11b 17,52±0,16b 18,54±0,16a 

Kuru madde 33,60±2,72a 29,76±0,54ab 30,52±0,38ab 27,91±0,42b 29,23±0,40b 

Kül 3,88±0,08c 4,02±0,05b 4,25±0,08a 3,75±0,07c 4,09±0,09b 

Yağ 8,43±0,23a 7,86±0,04b 8,52±0,18a 5,64±0,07d 6,73±0,18c 

KSİ 1,92±0,15a 1,72±0,26d 1,81±0,10b 1,51±0,15e 1,76±0,15c 

VSİ 4,59±0,21a 4,57±0,19a 4,22±0,21ab 3,99±0,22b 4,23±0,18ab 

TY 2,55±,010a 2,21±0,02c 2,41±0,05b 1,61±0,05e 1,87±0, 64d 

 
Çizelge 3’e göre G5’teki bireylerin ham protein oranı 18,54 olup, diğer gruplara 
göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Diğer gruplardaki bireylerin protein oranı 
da sırasıyla 17,86 (G2), 17,80 (G3) ve 17,52 (G4) olmuştur. En düşük protein oranı 
ise 16,93 ile G1 (kontrol)’deki bireylerde belirlenmiştir.  Gruplardaki bireylerin yağ 
oranları arasında da istatistiksel açıdan farklılıklar gözlenmiştir (p<0.05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-1 

 

 - 158 - 

Karaciğer Somatik indeks (KSİ), üreme dönemi hariç her dönem boyunca enerjinin 
karaciğere düşen kısmını görmemize yardımcı olur (Nunes ve Hartz, 2001). KSİ 
değerlerine bakıldığında en yüksek değere 1,92 ile birinci grupta, en düşük değere 
ise 1,51 ile dördüncü grup bireylerinde rastlanılmıştır.  
Viseral Somatik İndeks (VSİ), iç organların ağırlığının tüm vücut ağırlığına oranıdır. 
Genellikle verilen besinin viseral organlar üzerine etkisini saptamak için kullanılır 
(Cheng ve ark., 2005). Denemeye ait VSİ değerlerine bakıldığında, gruplar 
arasında istatistiksel açıdan fark (p<0.05) oluşurken, en düşük VSİ değerine 
dördüncü grup (3,99)’ta, en yüksek VSİ değerine ise kontrol grubunda (4,59) 
rastlanılmıştır.   
 
Sonuç 
Yem Çevirim Oranına (YÇO) bakıldığında en iyi değer enginar yaprağı özü (EYÖ) 
seviyesi (4g/kg) yüksek olan (G5) beşinci grupta (2,16±0,06) gerçekleşmiştir. Bu 
durum EYÖ’nün, optimum ve yüksek sıcaklık koşullarında denemeye değer bir 
katkı maddesi olduğunu işaret etmektedir. 
Gruplara ait besin kompozisyonları değerlendirildiğinde protein ve lipit içerikleri 
açısından da en iyi değerlerin beşinci (4g/kg EYÖ) grupta olduğu görülmüştür. 
Yetiştiricilikte verilen yemin proteine dönüşmesi istendiğinden balıkta özellikle iç 
organlarda yağ seviyesinin düşük,  etteki protein miktarının da yüksek olması 
arzulanmaktadır. Elde edilmiş olan sonuç, bu amaca hizmet edildiğini 
göstermektedir. 
Özellikle düşük su sıcaklıklarında EYÖ’nün yüksek seviyede kullanıldığı gruplarda 
Yaşama Oranı (YO)’nın kontrol ve diğer gruplara göre yüksek olmasının önemi 
yetiştiricilik açısından değerlendirilmelidir. Yapmış olduğumuz çalışma kış 
koşullarında denendiği için, aynı çalışmanın levreklerin optimum büyüme gösterdiği 
su sıcaklıklarında da denenmesini önerilmektedir. 
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