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ÖZET
Çal ma 27 Haziran- 3 Temmuz 2005 tarihleri aras nda zmir Körfezi’nden skenderun Körfezi’ne
kadar olan sahil boyunca gerçekle tirilmi tir. Karides uzatma a'lar yla avc l ' yap lan be karides türü
(Penaeus (Melicertus) kerathurus, Penaeus (Marsupenaeus) japonicus, Penaeus semisulcatus,
Metapenaeus monoceros ve Melicertus hathor)’nün ticari öneme sahip oldu'u belirlenmi tir. Uzatma
a'lar ile karides avc l ' 10 m ile 50 m’ler aras nda ço'unlukla 10–30 m derinliklerde yap lmaktad r.
Ara t rma sonuçlar , uzatma a'lar ile yap lan karides avc l ' n n Akdeniz’de y l boyunca yap lmas na
kar n Ege Denizi’nde Nisan-Kas m aylar nda yap ld ' n göstermi tir.
Anahtar kelimeler: Ege Denizi, Akdeniz, karides, uzatma a'

Shrimp Species Fishing By Shrimp Trammel Net
Along The Coast of From zmir Bay to skenderun Bay
ABSTRACT
The study was carried out during 27 June-3 July 2005 along the coast from zmir Bay to skenderun
Bay. It was determined that five shrimp species (Penaeus (Melicertus) kerathurus, Penaeus
(Marsupenaeus) japonicus, Penaeus semisulcatus, Metapenaeus monoceros, and Melicertus hathor)
which fishing by shrimp trammel net have commercial value. Shrimp fishing with trammel nets is done
between 10 m and 50 m, mostly 10-30 m depth. The results showed that shrimp fishing with trammel net
in Aegean Sea is done during April-November, while the operation in Mediterranean is done throughout
the year.
Key words: Aegean Sea, Mediterranean, shrimp, trammel net
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GR2
Ülkemizde karides ile ilgili çal malar di'er türler ile
kar la t r ld ' nda nispeten azd r. Mevcut çal malar n
ço'unlu'unu tür tayinleri ve yeni kay tlar olu turmaktad r.
Buna ra'men son y llarda karideslerde tür baz nda bölgesel
ve biyolojik özelliklerine yönelik çal malar n say s her
geçen gün artmaktad r (Kumlu ve ark., 1999; Bayhan ve ark.,
2003; Bayhan ve ark., 2005; Y lmazyerli, 2005).
Denizlerimizde karides avc l ' algarna, trol ve uzatma a'lar
kullan larak yap lmaktad r Algarna ve trol ile yap lan
avc l kta s n rlamalar olsa da uzatma a'lar ile yap lan
karides avc l ' y l boyunca serbesttir. Bu nedenle k y
bal kç l ' nda uzatma a'lar kullan larak yap lan karides
avc l ' ayr bir öneme sahiptir. Bu amaçla sadece karides
avc l ' nda kullan lan a'lar geli tirilmi tir.
Bugüne kadar Türkiye denizlerinde 62 karides türü
saptanm t r (Kocata ve ark., 1991; Kumlu ve ark., 2002).
Bu karidesler içerisinden Kocata ve ark., (1991) taraf ndan
ticari öneme sahip 7 tür; Penaeus (Melicertus) kerathurus
(Forskål, 1775), Penaeus (Marsupenaeus) japonicus (Bate,
1888), Penaeus semisulcatus De Haan, 1884, Parapenaeus
longirostris (Lucas, 1846), Metapenaeus monoceros
(Fabricius, 1798), Metapenaeus stebbingi Nobili, 1904,
Trachypenaeus (Trachysalambria) curvirostris (Stimpson,
1860) bildirilmi tir. Daha sonra Süvey Kanal ’ndan geçip
Akdeniz’e dahil olan ve güney k y lar m zda ekonomik
olarak avc l ' yap lan Melicertus hathor (Burkenroad, 1959)
türü Kumlu ve ark., (2002) taraf ndan ilk defa ülkemiz
denizlerinde bildirilmi tir. Ayr ca Bayhan ve ark., (2003) son
y llarda motor gücü ve boylar artan tekneler ile derin sularda
avlanan Aristeomorpha foliacea (Risso, 1827) ve Plesionika
heterocarpus (Costa, 1871) türleri ile birlikte ticari olarak
de'erlendirilen karides türü say s n n 10’a yükseldi'ini
belirtmi lerdir.
Ülkemizde zengin say labilecek karides çe itlili'ine
ra'men yakalanan türler, av dönemleri ve özellikleri
bölgelere ve denizlerimize göre de'i ebilmektedir. Ayr ca
ekonomik anlamda baz türler yine bölgelere göre farkl l k
gösterebilmektedir. Öztürk ve ark., (2002) skenderun
Körfezi’nde yap lan bal kç l k hakk nda kapsaml bilgiler
verirlerken körfezdeki karides avc l ' n n önemli bir yere
sahip oldu'unu, ticari öneme sahip türlerin ise Penaeus
kerathurus, Penaeus japonicus, Penaeus semisulcatus, ve
Metapenaeus monoceros oldu'unu bildirmi lerdir. Metin ve
Gökçe (2004) ise zmir Körfezi’nde karides uzatma a'lar ile
yap lan avc l k hakk nda bilgi verirlerken ticari öneme sahip
tek türün Penaeus kerathurus oldu'unu belirtmi tir.
Çal mada zmir Körfezi’nden skenderun Körfezi’ne
kadar olan sahil boyunca 10 farkl yerde incelemeler
yap larak uzatma a'larla ekonomik anlamda avc l ' yap lan
karides türleri, av dönemleri ve av derinlikleri belirlenmeye
çal lm t r. Çal ma, bu kapsamda orijinal olup, ad geçen
k y sal alanlarda ekonomik karides türü profilini ortaya
koymas bak m ndan yararl olaca' ve konu ile ilgili ileri
çal malara yard mc olaca' dü ünülmektedir.
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MATERYAL ve METOT
Çal ma, 27.06. 2005–03.07.2005 tarihleri aras nda
gerçekle tirilmi tir. zmir Körfezinden skenderun Körfezi’ne
kadar olan sahil boyunca uzatma a'lar yla karides avc l '
yap lan Ege Denizi’nde zmir, Karina Dalyan , DidimAkbük, Güllük-Tuzla, Gökova-Azmak ve Dalyan- ztuzu
olmak üzere 6 yer, Akdeniz’de Antalya, Silifke, Adana ve
skenderun olmak üzere 4 yer ve toplam 10 farkl yerde
ara t rma yürütülmü tür (Jekil 1). Ara t rman n yürütüldü'ü
bu yerlerde karides avc l ' yapan bal kç lar ile bire bir
görü meler yap larak k sa bir anket düzenlenmi tir. Bu
ankette;
- Hangi aylarda karides avc l ' yap ld ' ,
- Kaç metre derinliklere a' at ld ' ,
- Hangi türlerin yakaland '
ara t r lm t r. Olas durumlarda, avlanan karideslerin tür
tayinleri yap lm t r. Ayr ca bölgede bulunan bal k pazarlar
incelenerek yörede uzatma a'lar ile avc l ' yap lan
karideslerin tür tayinleri yap lm t r. Tür tayinleri Holthuis,
(1980) ve Kocata ve ark., (1991) göre yap lm t r.
Terminolojide (nomenclature) Holthuis, (1980) ve European
Register of Marine Species, Anonim (2005) kriterleri dikkate
al nm t r.
BULGULAR
zmir Körfezi’nden skenderun Körfezi’ne kadar olan
sahil boyunca belirlenen yerlerde ticari öneme sahip toplam 5
karides türünün uzatma a'lar ile avc l ' n n yap ld ' tespit
edilmi tir (Çizelge 1). Bu türler; Penaeus kerathurus,
Penaeus japonicus, Penaeus semisulcatus, Metapenaeus
monoceros ve Melicertus hathor dur. Ege Denizi’nde avc l '
yap lan ve ticari öneme sahip sadece Penaeus kerathurus türü
belirlenirken Akdeniz’de bu tür ile birlikte di'er türlerin
hepsinin ticari öneme sahip oldu'u görülmü tür. Sadece
Silifke’de Metapenaeus monoceros türüne rastlanmam t r.
Avc l ' n yap ld ' dönem bak m ndan incelendi'inde
genel olarak Ege Denizi’nde en uzun dönem zmir’de olmak
üzere Nisan-Kas m aylar nda, Akdeniz’de ise sadece
Silifke’de May s-Ekim aylar aras nda olmak üzere Antalya,
Adana ve skenderun’da tüm y l boyunca avc l ' n yap ld '
tespit edilmi tir. En k sa av döneminin Nisan-Temmuz aylar
aras nda olmak üzere Karina Dalyan , Didim-Akbük ve
Gökova-Azmak’ta oldu'u tespit edilmi tir Karideslerin
yakaland klar derinlikler genel olarak 10–50 m aras nda
de'i mekle birlikte avc l k yap lan yerlere ve av döneminde
aylara göre de de'i ti'i belirlenmi tir. Deniz suyu
s cakl ' n n nispeten daha s cak oldu'u bahar ve yaz
aylar nda genellikle 10–30 m derinliklerde avc l k yap l rken
deniz suyunun daha so'uk oldu'u sonbahar ve k aylar nda
derinlik 50 m’ye kadar de'i ebilmektedir. Uzatma a'lar ile
karides avc l ' n n di'er yerlere göre daha fazla yap ld '
zmir’de avc l ' n yo'un olarak yap ld ' derinli'in 10–20 m
aras nda, Antalya, Adana ve skenderun’da ise 20–30 m
aras nda de'i ti'i tespit edilmi tir.
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Jekil 1. Ara t rman n yürütüldü'ü yerler
(1: zmir, 2: Karina Dalyan , 3: Didim-Akbük, 4: Güllük-Tuzla, 5: Gökova-Azmak, 6: Dalyan- ztuzu, 7: Antalya, 8: Silifke, 9: Adana, 10: skenderun)

Çizelge 1. zmir Körfezi’nden skenderun Körfezi’ne kadar olan sahil boyunca belirlenen yerlerde uzatma
a'lar ile avlanan ekonomik karides türleri, av dönemleri ve derinlikleri.
Yer
zmir
Karina Dalyan
Didim-Akbük
Güllük-Tuzla
Gökova-Azmak
Dalyan- ztuzu
Antalya

Dönem (Ay)
Nisan-Kas m
Nisan-Temmuz
Nisan-Temmuz
May s-Kas m
Nisan-Temmuz
May s-Ekim
Y l boyunca

Derinlik (m)
10–30 (10–20)
10–50
10–20
10–30
10–50
10–50
10–50 (20–30)

Silifke

May s-Ekim

10–50

Adana

Y l boyunca

10–50 (20–30)

skenderun

Y l boyunca

10–50 (20–30)

Tür
Penaeus kerathurus
P. kerathurus
P. kerathurus
P. kerathurus
P. kerathurus
P. kerathurus
P. kerathurus, P. japonicus,
P. semisulcatus, Metapenaeus monoceros,
Melicertus hathor
P. kerathurus, P. japonicus,
P. semisulcatus, Metapenaeus monoceros
P. kerathurus, P. japonicus,
P. semisulcatus, Metapenaeus monoceros,
Melicertus hathor
P. kerathurus, P. japonicus,
P. semisulcatus, Metapenaeus monoceros,
Melicertus hathor

0zmir Körfezi’nden 0skenderun Körfezi’ne Kadar Olan Sahil Boyunca
Uzatma A lar!yla Avc!l! ! Yap!lan Karides Türleri

TARTI2MA ve SONUÇ
Ara t rma sonunda, Penaeus kerathurus, Penaeus
japonicus, Penaeus semisulcatus, Metapenaeus monoceros
ve Melicertus hathor türlerinin zmir- skenderun sahil
boyunca ticari öneme sahip türler oldu'u gözlenmi tir. Ege
Denizi’nde sadece tek tür olarak P. kerathurus gözlenirken
Akdeniz k y lar nda çe itlili'in art ' gözlenmi tir. Buna
kar n P. kerathurus türünün ara t rman n yap ld ' 10 farkl
yerde de ticari öneme sahip oldu'u kaydedilmi tir. Bu türün
da' l m alan ile ilgili ara t rma sonuçlar n do'rular bilgiler
Geldiay ve Kocata (1968), Kocata ve ark., (1991), Bayhan
ve ark., (2003) ve Kocata ve Katagan (2003) taraf ndan
sunulmu tur.
Çal ma sonunda elde edilen sonuçlar içerisinde
Melicertus hathor türünün k sa sürede ticari öneme sahip
karides türleri içerisine girip pazarda yer almas kayda
de'erdir. Galil (1999), bu türün Akdeniz için ilk kayd n
1997 y l nda srail k y lar nda tespit ederek vermi tir. Kumlu
ve ark., (2002) bu tür ile Türkiye denizlerinde ilk kayd 2002
y l nda Yumurtal k Körfezi’nde 20-25 m derinlikten uzatma
a'lar ile elde edilen bireylerle bildirirken ayn zamanda
pazarda bu türün görülmeye ba lad ' n kaydetmi tir. 2002
y l nda Adana’da kaydedilen M. hathor türü 2004 y l nda
Antalya-Ka k y lar nda tespit edilmi tir (Yokes ve Galil,
2004). Bu çal mada, Akdeniz’de Silifke hariç skenderun,
Adana ve Antalya’da bu türün uzatma a'lar yla avc l ' n n
yap ld ' ve her geçen gün avc l ' n n artt ' bal kç lar
taraf ndan kaydedilmi tir. Bu sonuçlara bakarak bu türün
Akdeniz’de h zl bir ekilde da' l m gösterdi'i söylenebilir.
Buna ra'men M. hathor türü Silifke’de gözlenememi tir.
Bayhan ve ark., (2003) Silifke-Yumurtal k aras nda yapt klar
çal mada ticari öneme sahip türlerin Penaeus semisulcatus,
Penaeus kerathurus, Penaeus japonicus, Metapenaeus
monoceros, Metapenaeus stebbingi ve Parapenaeus
longirostris oldu'unu bildirirken Melicertus hathor türünü
bildirmemi lerdir. Sonuçlar aras nda paralellik olmas na
kar n bölgede kapsaml
bir çal man n yap lmas
gerekmektedir.
Çal ma sonunda uzatma a'lar ile karides avc l ' n n
genel olarak 10–50 m derinliklerde gerçekle ti'i yo'un
olarak ta 10–30 m derinlikte avc l ' n yap ld ' belirlenmi tir.
Ayr ca sonbahar ve k aylar nda avc l ' n daha derinlerde
yap ld ' tespit edilmi tir. Bu sonuçlara paralel olarak Kumlu
ve ark., (1999) yapt klar çal mada Yumurtal k Körfezi’nde
P. semisulcatus türünün bahar ve yaz aylar nda en çok 20-30
m derinliklerde bulundu'unu k aylar nda daha derinlerde
da' l m gösterdiklerini kaydetmi tir. Öztürk ve ark.,(2002)
skenderun Körfezi’nde Metapenaeus monoceros, P.
semisulcatus, P. kerathurus, P. japonicus türlerinin MartEkim aylar aras nda 20 m derinliklerde yo'un olarak
avland klar n kaydetmi lerdir. Metin ve Gökçe (2004) zmir
Körfezi’nde uzatma a'lar ile P. kerathurus türünün May sEkim aylar aras nda 20–30 m derinliklerden Y lmazyerli
(2005) zmir Körfezi’nde ayn türün Nisan-Kas m aylar
aras nda ço'unlukla 10–20 m derinliklerde avc l ' n n
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yap ld ' n bildirmi lerdir. Buna ra'men Geldiay ve Kocata
(1968) yapt klar çal mada skenderun Körfezi’nde P.
kerathurus örneklerini Ocak ay nda 15–20 m derinlikten
ald klar n P. japonicus, P. semisulcatus, Metapenaeus
monoceros türlerine ait örneklerin ise yine Ocak ay
içerisinde Mersin Körfezi’nden 18–25 m derinliklerden
ald klar n çal mada kaydetmi lerdir.
Sonuç olarak çal man n yap ld ' s n rlar içerisinde
uzatma a'lar ile daha çok büyük boy karideslerin
yakaland ' , Ege Denizi’nde sadece bir türün ticari öneme
sahip oldu'u tespit edilmi tir. Bu türlerin avc l ' n n
sürdürülebilirli'i aç s ndan öncelikle biyolojik özelliklerinin
ara t r lmas ve buna ba'l olarak avc l k düzenlemelerinin su
ürünleri avc l ' ile ilgili ara t rma yapan birimler ile
belirlenmesi gereklidir. Ayr ca öncelikle ekonomik türlerden
ba lamak kayd ile tür baz nda istatistiklerin tutulmas na
ba lanmas durumunda denizlerimizdeki karides türlerinin
y llara göre verimlilikleri takip edilebilir.
Bir ba ka dikkat çekici sonuç, Melicertus hathor türünün
denizlerimize dahil olduktan sonra çok k sa bir sürede
da' l m gösterdi'i ve pazarda yer alm olmas d r. Bu tür ile
ilgili kapsaml bir çal ma yap lmal ve di'er karides türleri
ile etkile imi ara t r lmal d r.
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