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ÖZ 
 

Bu araştırmada Köyceğiz Dalyanı’nda bulunan 200 adet Mavi Yengeç (Callinectes sapidus 
RATHBUN, 1896) populasyonunun morfometrik özellikleri araştırılmıştır. 

 
Populasyonun et kompozisyonunu belirlemek amacıyla göğüs ve kıskaç etlerinde ham protein, 

yağ, ham kül ile nem oranları araştırılmıştır. Erkek bireylerin göğüs etinde ham proteinin yeterince 
yüksek olduğu(%15.54), dişi bireylerde ise ham külün biraz daha fazla olduğu (%2.38) belirlenmiştir. 
Yağ içeriğinin erkeklerin kıskaç etinde en düşük (%0.99) olduğu gözlemlenmiştir. Kıskaç etindeki 
protein içeriği erkek ve dişide birbirine hemen hemen eşdeğer içerikte bulunmuştur (%15.57 ve 
%15.60). 
 

Anahtar Kelimeler: Köyceğiz dalyanı, Mavi yengeç, Morfometrik özellikler, Et kompozisyonu. 
 

SOME MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS AND MEAT COMPOSITION OF 
THE BLUE CRAB (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) FOUND in KÖYCEĞİZ 

LAGOON SYSTEM 
 

ABSTRACT 
 

In this study the morphometric characteristics of the 200 blue crabs (Callinectes sapidus 
RATHBUN, 1896) which are found in Köyceğiz Lagoon System were investigated. 

 
The raw protein, fat, raw ash and moisture contents at their thorax and crab meat were analysed to 

determine the meat composition of the population. It was determined that the raw protein in the chest 
meat of the male species is much higher (15.54%) than that of the female species whereas the raw ash 
in the female species was a little higher (2.38%) than in the male species. The fat content of the clamp 
meat in the male species was observed the lowest (0.99%). However the raw protein of the clamp meat 
in the both male and female species was found in the nearly equivalent content (15.57% and 15.60%). 
 

Keywords: Köyceğiz lagoon system, Blue crab, Morphometric characteristics, Meat composition. 
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1. GİRİŞ 
 
Mavi Yengeç (Callinectes sapidus 

RATHBUN, 1896) dünyada ve Türkiye’de ticari 
amaçla avcılığı yapılan en önemli yengeç türleri 
arasında yer alır. Ülkemizde de Ege ve Akdeniz 
sahillerinde tüketimi ve önemi gittikçe artmak-
tadır. 

 
Yengeçler yenilebilir et kaliteleri ile değerli 

bir su ürünü olup, gelişmiş ülkelerde endüstrileri 
kurulmuştur. Bu endüstride çeşitli işleme kade-
melerinden geçen yengeçler, üç tip ürün halinde 
üretilmektedir. Bunlar yengeç eti, bütün yengeç, 
yengeç atıkları şeklindedir. Atık denilebilecek 
yengeç parçaları kabuklar, kitin, protein kon-
santrasyonları, atık etler ve sakatatlardır. Bun-
lardan atık etler fazla miktarda protein ve mine-
ral içerdiğinden dolayı sığır, domuz, kümes 
hayvanları ve balık beslenmesinde kullanılmak-
tadır. Kabuklardan elde edilen kitin maddesin-
den kitinoz elde edilmekte ve bu maddeden teks-
tilde, mürekkep ve yapıştırıcı yapımında, koz-
metik sanayiinde kullanılmaktadır  (Paul ve 
Haefner, 1985). 

 
Denizlerimizde bulunan Mavi Yengeç’in 

çeşitli özellikleriyle ilgili olarak; Archambault 
vd. (1990), Montfrans vd. (1991), Enzenrob vd. 
(1997), Gökoğlu ve Oray (1997), Türeli vd. 
(1998), Türeli (1999), Atar vd. (2001), Türeli 
vd. (2001), Zaitsev ve Öztürk (2001), Atar ve 
Seçer (2003), Özcan (2003), Özcan ve Akyurt 
(2006) araştırmalarda bulunmuşlardır. 

 
Bu çalışma ile Köyceğiz Gölü ve lagün sis-

teminde yoğun olarak bulunan ve gün geçtikçe 
bölge ve ülkemiz halkı tarafından sevilerek tü-
ketilen, ekonomik açıdan önemi gittikçe artan 
Mavi Yengeç (C. sapidus)’in bazı morfometrik 
özelliklerinin ve et kompozisyonunun belirlen-
mesi amaçlanmıştır. 

 
2. MATERYAL 

 
Mavi Yengeç (C.sapidus)’in taksonomisi 

Alvarez (1968)’e göre aşağıda gösterildiği gibi-
dir. 

 
Filum   :Arthropoda 
Classis   :Crustacea 
Subclassis  :Malacostraca 
Series   :Eumalacostraca 
Ordo      :Decapoda 
Supersection :Reptantia 
Section   :Brachyura 
Superfamilia :Brachyrhyncha 
Familya   :Portunidae 
Genus   :Callinectes 
Species   :C. sapidus 

 
 

2.1. Yaşam Alanları 
 
Mavi Yengeç Atlantik kökenli olup dağılım 

alanı Nova Scotia’dan Kuzey Atlantik’e kadar-
dır. Zamanla Avrupa sularına geçerek Fransa, 
Danimarka kıyıları ile Akdeniz’e yerleşmiştir 
(Türeli, 1999). İsrail’de ve Mısır’ın Nil Nehri 
deltasında da populasyon oluşturmuştur. Yumu-
şak zemini tercih etmektedir ve sık sık kendisini 
zemine gömmektedir. Esas yaşam alanı kıyısal 
olup, 35 m derinlikte bulunmaktadır. Normalde 
tuzlu, sıcak tropikal sularda yaşamalarına karşın 
%o00 ile %o90 arasında değişen tatlı sudan yük-
sek tuzlu alanlara kadar farklı alanlarda dağılım 
göstermektedir. Sadece dişi bireylerde göç olayı 
görülmektedir (Türeli, 1999). 

 
2.2. Morfometrik ve Anatomik Özellikleri 

 
İki çifti beslenme ve savunma işlevine sahip 

olan kıskaç şeklini almış 5 çift ayağa sahiptir. 
Kıskaçları izleyen 3 çift ayak yürüme işini, son 
çift ise yüzme işini üstlenmiştir. Mavi Yengeç, 
yürüme ayakları ile iyi bir yürüyücü ve petal 
ayakları ile de hızlı bir yüzücüdür.  Karapas ve-
ya kabuk genişliği uzunluğun 2-5 katı kadardır. 
Genişliğinde her bir kenarında iki ışın vardır, 
kabuk önde incelmektedir. Gözlere kadar kenar-
larda 8 adet yan ışınlar bulunmaktadır. Vücut 
yüzeyi kalsiyumlu kitin dış iskelet ile çevrilmiş-
tir. Gözler kısa bir sap üzerinde serbest hareket 
edebilmektedir. Kabuk yüzeyinde renk koyu 
yeşilden kahverengimsi yeşile kadar değişebil-
mektedir (Şekil 1). Erkek bireylerin kıskaç par-
çalarının ucu mavidir (Türeli, 1999). Erkek bi-
reylerde abdomen Y şeklinde, dişilerin ergin 
olmayanlarında üçgen, ergin bireylerinde ise 
yarım ay şeklindedir (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 1. Mavi Yengeç (C. sapidus RATHBUN, 
1896)’in Total Görünümü (Türeli, 1999) 
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ERKEK 
 

 
 

DİŞİ 
 
Şekil 2. Mavi Yengeç (C. sapidus RATHBUN, 1896) Erkek ve Dişi Bireylerinin Dorsal ve Ventralden 
Görünümü. 
 
 
3. METOD 
 

Araştırma ile ilgili örneklemeler Kasım 
2004 ile Ocak 2006 tarihleri arasında Köyceğiz 
lagün sisteminde yürütülmüştür. Örnekler Köy-
ceğiz Gölü’nden Ege Denizi’ne açılan kanallar-
da mevsimsel olarak toplanmıştır. Örneklerin 
toplanmasında olta ve kepçe kullanılmıştır. 
Ucuna tavuk derisi yem olarak takılmış olta la-
gündeki kanalların zeminine indirilmiş, tavuk 
derisini kıskaçları ile tutarak yemeye başlayan 
yengeçler yüzeye çekilerek toplanmıştır. Kepçe 
ile avlanmada Köyceğiz Lagün sisteminde bulu-
nan dalyandaki kuzulukların dibinde yoğun ola-
rak bulunan yengeçler toplanmıştır. 

 
Alınan yengeçler karaya çıkarıldığında içe-

risinde buzlu su olan ısı yalıtımlı dolaplara ko-
narak Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-

tüsü’ne getirilerek erkek ve dişiler ayrılmış ve 
0.01 g hassasiyetli terazi ile ağırlıkları ölçülmüş-
tür. Ağırlık birimi olarak gram kullanılmıştır. 
Ayrıca örneklerin morfometrik ölçümleri de ya-
pılmıştır. Bunlar; lateral ışın içermeyen Kısa 
Karapas Genişliği (KKG), lateral ışın içeren 
Uzun Karapas Genişliği (UKG), frontal ışın içe-
ren Karapas Uzunluğu (KU), Vücut Derinliği 
(VD)’dir.  Bu ölçümlerde kumpas kullanılmış ve 
ölçü birimi olarak cm alınmıştır. Daha sonra öl-
çüm değerlerinin temel istatistiksel verileri he-
saplanmış ve aralarındaki ilişkiler belirlenmiştir 
(Paul ve Haefner 1985; Türeli, 1999). 

 
Et kompozisyonunu belirlemek amacı ile İs-

tanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme 
Ana Bilim Dalı laboratuarında nem, kül, yağ ve 
ham protein tayinleri yapılmıştır. Bunun için 10 
adet (5 dişi, 5 erkek) birey kullanılmıştır. Protein 
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tayini için Kjeldahl yöntemi, yağ tayini için 
Soxhelet yöntemi kullanılmıştır (Türeli vd., 
1998; Türeli, 1999). 

 
4. BULGULAR 

 
4.1. Morfometrik Değerler 

 
Bu çalışma Kasım 2004 ve Ocak 2006 ta-

rihleri arasında yapılmıştır. Köyceğiz dalyan 
bölgesinden toplam 107 adet Mavi Yengeç top-
lanmıştır. İncelenen populasyondaki bireylerin 
%32.71’inin erkek, %67.28’sinin ise dişi olduğu 

belirlenmiştir. 
 
Mavi Yengeç populasyonun uzun karapas 

genişliği (UKG) frekans dağılımı Şekil 3’de 
gösterildiği gibi bulunmuştur. Uzun karapas ge-
nişliği değeri dişilerde ortalama 16.8±1.72 ve 
erkeklerde 15.94±2.22 olarak saptanmıştır. Er-
kek, dişi ve toplam bireylerin ortalama UKG, 
KU, W, KKG, VD değerleri Tablo 1’de göste-
rilmiştir. Tablo 1’deki değerlerden anlaşıldığı 
gibi sadece UKG dişi bireylerde yüksek, diğer 
özellikler açısından (KU, W, KKG, VD) düşük 
olarak saptanmıştır. 

 
 

Şekil 3. Köyceğiz lagün sisteminden yakalanan mavi yengeç (c. Sapidus   rathbun, 1896)’in karapas 
genişlik-frekans dağılım grafiği. 
 
Tablo 1. Mavi Yengeç Bireylerinde Morfometrik Ölçümlerle İlgili Ortalama Değerler 

 
Cinsiyet (n) UKG (cm) 1.     KU 

(cm) 
W(g) 2. KKG 

(cm) 
3. VD 

(cm) 
 

Dişi (72) 
16.8±1.71 
(14-19.5) 

6.82±0.42
(6-8) 

 

185.87±55.1
(100.2-330.2) 

 

12.79±1.05 
(10.7-15.2) 

3.95±0.33
(3.1-4.8) 

 
Erkek (35) 

15.94±2.22 
(14.1-20.7) 

 

7.07±0.67
(5.9-7.7) 

274.4±104.03
(124.95-539.2) 

13.16±1.53 
(10.6-16.5) 

4.02±3.39
(3.5-4.9) 

 
Toplam (107) 

16.03±1.89 
(14-20.7) 

6.9±5.53
(5.9-8) 

 

214.82±85.48
(100.2-539.2) 

 

12.91±1.24 
(10.6-16.5) 

3.97±0.36
(3.1-4.9) 

 

 
 
4.2. Et Kompozisyonu 
 

Mavi Yengeç populasyonunu oluşturan er-
kek ve dişi bireylerin kıskaç ve göğüs etindeki 
ham protein, yağ, nem, kül, değerleri belirlen-
miştir (tablo 2). Ham proteinin erkek bireylerin 
kıskaç etinde en yüksek (16.10), dişilerin göğüs 

etinde en düşük (12.00) düzeyde olduğu sap-
tanmıştır. Yağ, nem, kül değerlerinde erkek ve 
dişilerde farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır (tab-
lo 2). Ham protein değerleri erkek bireyleri kıs-
kaç ve göğüs etinde (16.10; 15.16) daha yüksek 
bulunmuştur. Yağ, nem, kül oranları ile dişi bi-
reylerde daha yüksek değerler göstermiştir. 
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Tablo 2. Mavi Yengeç’lerde Erkek ve Dişi Bireylerin Göğüs ve Kıskaç Etlerinin Besin Maddeleri 
Oranları (%) 
 

 
Cinsiyet 

Organlar Ham Protein Yağ Nem Kül 

 
Erkek 

Kıskaç 
Göğüs 

      16.10
      15.16 

     1.01
      2.97 

    80.23
     78.19 

     1.79 
      1.84 

Dişi Kıskaç 
Göğüs 

      15.73
      12.00

     1.21
     2.75

    81.53
    78.17

     3.37 
     1.88 

 
 
5. TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Çalışmamızda Kasım 2004 ve Ocak 2006 
tarihleri arasında Köyceğiz dalyan bölgesinden 
toplam 107 adet Mavi Yengeç toplanmıştır. İn-
celenen populasyonda Mavi Yengeç toplamı için 
%32.71 erkek %67.28 dişi bireylerin olduğu be-
lirlenmiştir. Enzenrob vd. (1997), Akdeniz kıyı-
larındaki Mavi Yengeç çalışmasında 51 erkek 
(%45), 21 dişi (%19) ve 41 jüvenil (%36) bul-
muştur. Türeli (1999), İskenderun Körfezi’nin 
Yumurtalık Koyu’nda Mavi Yengeç üzerine 
yaptığı çalışmada dişilerin toplam populasyon 
içindeki oranını %68.8 ve erkeklerin ise %23.9 
olarak belirtmektedir. Atar ve Seçer (2003), An-
talya’nın Beymenek Lagün Gölü’ndeki Mavi 
Yengeç populasyonunun cinsiyet oranını 1027 
örnek için % 69.13 erkek ve 30.86 dişi bulmuş-
lardır. Çalışmamızda erkek birey %32.71 ve dişi 
birey %67.28 oranları bu çalışmalarla benzerlik 
göstermektedir. 

 
Mavi Yengeç populasyonunun uzun karapas 

genişlik frekans dağılım grafiği Şekil 3’de ve-
rilmiştir. 72 birey ile populasyonun %67.28’ini 
oluşturan Mavi Yengeç dişi bireylerinin ortala-
ma uzun karapas genişliği 16.8±1.71 cm ve 14-
19.5 cm sınır aralığında dağıldıkları belirlenmiş-
tir. 35 birey ile populasyonun %32.71’ini oluştu-
ran erkek bireylerin ortalama 15.94±2.22 uzun 
karapas genişliğinde oldukları ve 14.1-20.7 cm 
sınır aralığında dağılım gösterdikleri belirlen-
miştir. Mavi Yengeç’in uzun karapas genişliği 
Enzenrob vd. (1997), Akdeniz kıyılarındaki Ma-
vi Yengeç üzerine yaptığı çalışmasında İskende-
run Körfezi’nde jüvenil ve yetişkin dişi olarak 
iki grup için en az 30 mm, en yüksek 122 mm 
olarak belirtmişlerdir. 

 
Gökoğlu ve Oray (1997), Antalya Körfe-

zi’nde yaptıkları çalışmalarda Mavi Yengeç’in 
karapas boylarını 11.62±0.40 -15.31±0.29 cm 
arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

 
Atar ve Seçer (2003), Antalya’nın 

Beymenek Lagün Gölü’ndeki Mavi Yengeç 

populasyonunun eşeye göre genişlik/boy-ağırlık 
ilişkilerini incelemişlerdir. Genişlikleri 5.1 
cm’den 18.1 cm’e arasında değişen 1027 örneği 
incelemişlerdir. 

 
Archambault vd. (1990), Charleton Körfe-

zi’ndeki (ABD) çalışmalarda, toplam 3373 adet 
erkek bireyin 14-191 mm genişlik sınırında ve 
ortalama 97.6 ±1.1 mm karapas genişliğinde 
olduklarını belirtmektedirler. 

 
Montfrans vd. (1991), Chespeake Körfe-

zi’nin kıyısal bataklık koyunda 10.000 m2’lik 
alanda yaptıkları çalışmada, populasyonun orta-
lama 199-1564 bireyden oluştuğunu ve bu 
populasyonun büyük bir kısmının orta büyük-
lükteki 50-100 mm karapas genişliğine sahip 
bireylerden oluştuğunu bildirmişlerdir. 

 
Önceki çalışmalarla Mavi Yengeç’in Uzun 

Karapas Genişliği ile ilgili çalışmamızdaki veri-
ler karşılaştırıldığında, çalışmamızdaki Mavi 
Yengeç bireylerinin ortalama genişliklerinin da-
ha büyük olduğu bulunmuştur. Ayrıca elde edi-
len en küçük genişlikte diğer çalışmalarda elde 
edilen genişliklerden daha büyük ölçülmüştür. 
Genişliklerin büyük olmasının nedeninin çalış-
mamızda örnek toplarken olta ve kepçe ile av-
landığımızdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
Populasyonun Kısa Karapas Genişliği de-

ğerleri Tablo 1’de verilmiştir. Mavi Yengeç dişi 
bireylerinin ortalama Kısa Karapas Genişliği  
12.79±1.05 cm ve 10.7-15.2 sınır aralığında da-
ğıldıkları belirlenmiştir. Erkek bireylerin orta-
lama 13.16±1.53 genişliğinde oldukları ve 10.6-
16.5 sınır aralığında dağılım gösterdiği belir-
lenmiştir. 

 
Türeli (1999), İskenderun Körfezi’nin Yu-

murtalık Koyu’nda Mavi Yengeç’ler üzerine 
yaptığı çalışmada dişi bireylerin ortalama Kısa 
Karapas Genişliğini 1045±2.11 cm ve 2-17 sınır 
aralığında dağıldıklarını belirlemiştir. Erkek bi-
reylerin ortalama 11±0.6 genişliğinde oldukları 



Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9 (1) 
 

70

ve 3.30-15.80 sınır aralığında dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir. 

 
Köyceğiz lagün sisteminde yakalanan Mavi 

Yengeç’in et kompozisyonu incelendiğinde en 
yüksek ham protein değeri %16.10 ile erkek 
kıskaç etinde ve en düşük protein değeri ise %12 
ile dişi göğüs etinde bulunmuştur. En yüksek 
yağ oranı %2.97 ile erkek göğüs etinde en düşük 
%1.01 ile erkek kıskaç etinde bulunmuştur. Nem 
%81.53 ile dişi kıskaç etinde en yüksek, % 
78.17 ile dişi göğüs etinde en düşük bulunmuş-
tur. Kül oranı %3.37 ile dişi kıskaç etinde en 
yüksek %1.79 ile erkek kıskaç etinde en düşük 
bulunmuştur. Bulgular Türeli (1999) ile benzer-
lik göstermektedir. 

 
Yengeç etinin protein değeri yüksek, yağ 

oranı düşük saptanmıştır. Bu da insan besini yö-
nünden değerli bir protein kaynağı oluşturabile-
ceğini göstermektedir. Bunun dışında gerek iş-
leme sonucunda oluşan atıkların gerekse avcılığı 
sırasına ezilen ya da özürlü olanların balık ya da 
karides yemi olarak değerlendirilebileceği unu-
tulmamalıdır. Ayrıca Türkiye’nin Akdeniz kıyı-
larında dalyan ve lagünlerde bol miktarda bu-
lunduğu bilinen Mavi Yengeç’ler eğer usulüne 
uygun olarak modern yöntemlerle avlanır ve 
özel geliştirilmiş sistemlerde kabukları attırıla-
rak yumuşak yengeç olarak üretilip batı Avrupa 
ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi yengeçlerin 
en yoğun tüketildiği yurt dışı pazarlarında de-
ğerlendirilebilirse, bu hem bölge balıkçısı hem 
de ülke ekonomisine göz ardı edilmeyecek ölçü-
de katkı getirebileceği ileri sürülebilir. 
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