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DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Ağlarla Avcılık 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/ öğrenciye ağlarla su ürünleri avcılığı yapmak 

için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak uzatma ağları ile avcılık 

yapar. 

2. Tekniğine uygun olarak çevirme ağları ile 

avcılık yapar. 

3. Tekniğine uygun olarak sürütme ağları ile 

avcılık yapar. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Balıkçılık atölyesi 

Donanım: Çeşitli ağlar, kütüphane, İnternet, 

bilgisayar, DVD, VCD 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Su ürünleri istihsalinde avcılığın çok önemli yer tuttuğunu bilmekteyiz. Bu bakımdan 

balık stoklarına zarar vermeden su kaynaklarını daha verimli kullanmak için avcılıkta 

kullanılan av araç gereçlerinin usulüne uygun olarak donatılması ve mevzuata uygun avlama 

yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. 

 

Ülkemizin elde ettiği su ürünleri istihsalinin % 70’inden fazlası avcılık yöntemleri ile 

elde edilmektedir. Ağlarla avcılık, mevzuatına uygun olarak yapıldığında ekonomik değeri 

yüksek olan su ürünlerinin istihsalinde önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Bu modül ile ağların donatımının avlanılacak balık türüne ve kullanılacak avcılık 

tekniğine uygun olarak yapılmasını,  ağ gözü açıklığının su ürünleri mevzuatına uygun 

seçilmesini, kurşun ve mantar yaka donatımını ve çekme halatlarının bağlantılarını görüp 

yapabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında, uzatma ağının teknik özelliklerini ve donatılacak uzatma ağı türünü tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Balıkçılık atölyesinde veya bir balıkçı barınağına giderek; 

 

 Uzatma ağları ile ilgili temel kavramları öğreniniz. 

 Uzatma ağlarının teknik özelliklerine dikkat ediniz. 

 Uzatma ağlarında kullanılan ağ ipliklerinin özelliklerini gözlemleyiniz. 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. UZATMA AĞLARININ TEKNİK 

ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Uzatma Ağları ( Galsama Ağları) 
 

Balıkları solungaç kapaklarından yakaladıkları için bu ağlara galsama ağları da 

denilmektedir. Galsama ağları, balıkların galsamalarının takılması veya ağa vurdukları 

esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılmaları suretiyle yakalanmalarını sağlar. Balıklar 

gündüz denizde galsama ağlarını görebilirler, o nedenle bu ağlar ekseriya gece kullanılır. 

 

Tek kat ve ince materyalden yapılan göz açıklığı balığın başının geçip vücudunun 

geçemeyeceği genişliktedir.Uzatma ağları, tek sıra ağdan oluşur. Bu ağa balığın baş ve ön 

kısmı girdikten sonra geriye çıkmak istediğinde galsamalarından (solungaç kapakları) ağa 

takılır. Bu takılma işlemi yalnız galsamalarından da olmayabilir. Yüzgeç ışınları vasıtasıyla 

da takılabilir. Bu takılma işlemi sonunda balık sürekli hareket eder. Balığın bu hareketi onun 

ağa daha fazla bulaşmasına ve çıkış şansının azalmasına neden olur. 

 

Uzatma ağları avlanacak balığın türüne, büyüklüğüne ve bulunduğu su kesimine göre 

değişir. Bu nedenle uzatma ağları farklı özellik gösterir ve buna göre de isimlendirilir. 

Örneğin, dip ağları, kalkan ağları gibi. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Uzunluk ve yükseklikleri avlanacak balığın cinsine göre değişir. Mantar yakaya 4-5 

donamda bir mantar, kurşun yakaya da yine 4-5 donamda bir kurşun takılır. Ağ yakalara % 

30-50 pot verilmek suretiyle ve 18-25 m’lik parçalar hâlinde donatılır. Böylece hem ağın 

kullanımı kolaylaşır hem de herhangi bir nedenle ağın parçalanması hâlinde 100-350 m 

uzunluğundaki bir uzatmadan 18-25 m’lik bir parça çıkartılıp yerine donatılmış hazır yedek-

leri takılabilir. 

 

1.1.1. Uzatma Ağlarında Kullanılan İpliklerin Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Uzatma ağların çoğunluğu naylon ipliğinden yapılır. Naylon ipliği herhangi bir 

sentetik ipliğe göre her bakımdan daha üstündür. Esneme ve dayanma gücü fazladır, ikinci 

derecede polyester gelmektedir. Polipropilen iplikler de uzatma ağların yapımında kullanılır. 

Ancak bu ağların av verimliliği naylona göre % 20 daha azdır. Ağa fazla miktarda balık 

takıldığında parçalanmadan toplanabilecek dayanıklılıkta olması gerekir. Bu da ağ ipliğinin 

direnci ve esneme durumu ile ilişkilidir. Ağ ipliğinin fazla esnek olması da istenmez. Böyle 

ağlardan balıklar kolayca geçer. 

 

1.1.2. Galsama Ağların Rengi ve Av Verimliliğine Etkisi 
 

Balıkların birkaçı hariç çoğunlukla başlarında iki adet gözleri mevcuttur. Bu gözlerin 

fonksiyonları memelilerde olduğu gibidir. Balıkların 20 m su derinliğindeki görme mesafesi 

10 m olarak saptanmıştır. Genellikle balıklar miyop olarak kabul edilirler. Galsama ağları 

çoğunlukla mavi, açık, gri, beyaz ve mavi-yeşil gibi renklere boyanır. 

 

1.1.3. Ağ Göz Açıklığı ile Balığın Vücut Şekil, Hareket ve Davranışları 

Arasındaki İlişkiler  
 

Vücut şekli: Yandaki şekilde balığın yatay ekseni (AA'), dikey ekseni (BB') ve 

genişliğinde (CC) ile belirtilmiştir (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1: Balığın yatay, dikey ve genişliği 

Galsama ağlar ile avlanan balıkların çoğunluğu iğ biçiminde vücut yapısına sahip olan 

hareketli balıklardır. (BB') ekseni balık vücut çevresinin en uzun olduğu kesimdir. Bu 

nedenle çevresi en fazla BCB'C'dür. Bu mesafe, ağın dörtkenarının mm uzunluğundan (ağ 

göz açıklığından) daha büyük olmalıdır. 
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Şekil 1.2: Balığın çevresi ile ağ gözü genişliği 

1.2. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri 
 

Uzatma ağlarının yapım ve donatılmasında dikkat edilmesi gereken ölçütler 

vardır. Bunlar: 

 

 Avlanacak tür, türün büyüklüğü ve biyolojisi 

 Mevsim ve davranış özellikleri 

 Avlanma bölgesinin karakteri ve doğal koşullar 

 

Bu ölçütler göz önüne alınarak ağın yapımı için teknik özellikler saptanmalıdır. 

Uzatma ağlarının yapım ve donanımı sırasında hesaplanan teknik ölçütler 6 grupta 

toplanır: 
 

 Donam faktörü ( E ) 

 Uzunluk potu ( P ) 

 Sarkma oranı ( S % ) 

 Ağ yüksekliği ( Y ) 

 Tor ağ yüksekliği ( Yt ) 

 Fanya ağ yüksekliği ( Yf ) 

 Fanya / tor oranı ( FTOR ) 

 Yükseklik potu ( Py ) 

 

1.2.1. Donam Faktörü (E) 
 

Ağ yapımında yaka uzunluğunun total ağ uzunluğuna oranı donam faktörünü verir. 

Diğer bir ifade ile birim yaka boyuna düşen ağ boyudur. Donam ölçeği, göz açıklığı dikkate 

alınarak çıkarılır. Balıkçılıkta bu ölçüye, çako boyu denir. Birim yaka boyu olarak Tam Göz 

Boyu ( TGB ) uzunluğu dikkate alınır. Bu uzunluğa TGB uzunluğundan daha fazla alınacak 

olan ağ boyu donam faktörünü oluşturur.  

 

E = Yaka Boyu (YB ) / TGB 
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Örneğin birim yaka boyuna ( 1 TGB ) 2 ağ gözü donatıldığında; 

E = 1 TGB / 2TGB = 0.50 değerini verir. 

 

Örneğin, 200 metrelik bir ağdan; %50 donam faktörü uygulandığında 100 metre 

donatılmış ağ, %60 donam faktörü uygulandığında 120 metre donatılmış ağ elde edilir.   

 

1.2.2. Uzunluk Potu ( P ) 
 

Uzatma ağının boydaki potu ( P ) donam faktörüne bağımlı olarak meydana çıkar. 

 

P = 1 – E değerinden bulunur. 

E = 0.5 ağda P = 0.50 değerini verir. Bu tür bir ağa yarı yarıya potlu ( %50 potlu ) 

deyimi kullanılmaktadır. 

 

Sade ağlardan 0.20 - 0.40 potlu, fanyalı ağlardan 0.40 - 0.60 ve dolanan ağlardan 0.60 

- 0.80 potlu donam oranı uygulanmaktadır. Burada anlaşılacağı gibi sade ağlar, gergin olarak 

donatılmakta ve hareketli balık galsamasından ya da yüzgeçlerinden ağa takılarak 

yakalanmaktadır. 

 

Örnek: Ağın yapımında 2 göz uzunluğu mesafesinde ölçek çıkararak 3 ağ gözü 

donama alınırsa; 

 

Donam ölçeği ( çako boyu ) = 2TGB 

Ağ boyu = 3TGB 

E = 2 TGB / 3TGB = 2 / 3 = 0.67 bulunur. 

P = 1- 0.67 = 0.33 ( % 33 ) hesaplanır. 

 

Şekil 1.3: Balığın uzatma ağlarında yakalanma bölgeleri 
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1.2.3. Sarkma Oran (S) 
 

Ağlar yakaya donatıldıktan sonra ağ gözü uzunluk potuna bağımlı bir sarkma gösterir. 

Gergin (az potlu) donamlarda sarkma az, potlu donamlarda fazla olacaktır. Sarkma oranı (S) 

donam faktörü ile ters orantılı olmakla beraber aralarında lineer bir ilişki yoktur. Ağların 

atılmasında uygulanan sarkma oranının hesaplanmasında aşağıdaki formül 

kullanılmaktadır(Şekil 87): 

 S = 22 PP   

 

Sarkma oranı, ağ yüksekliği ve derinliğini doğrudan etkiler. 0 ve 1 değerleri dışında 

tüm P ölçüleri için farklı S değerleri hesaplanır. 

 

Şekil 1.4: Uzunluk potuna (P) bağımlı olarak ağ gözünün sarkma durumu  

1.2.4. Ağ Yüksekliği (Y) 
 

Deniz içinde konumlanmış ağların dikey olarak mantar yaka ile kurşun yaka 

arasındaki derinlik mesafesine ağ yüksekliği adı verilir. Sade ağlarda ağ göz sayısı ve 

sarkma oranı bu değeri ortaya çıkarır. 

 

Ağ Yüksekliği (Y) = Ağ Göz Sayısı x S x TGB 
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Örnek: 

 

22 mm gözlü ağda Donam = 2/3    Ağ Yüksekliği = 105 göz 

AB = 44 X 2 / 3 = 29.333 

E = AB / TGB = 29.333 / 44 = 0,666659 

E = 0.67 donam faktörü 

P = l-E = 1- 0.67 = 0.33 

P = % 33 uzunluk potu 

S = √2P-P
2
 = √ 2.033-(0.33)

2 

S = 0.75 sarkma oranı 

= 44 mm X 105 x 0.75 = 3465 mm 

= 346.5 cm ağ yüksekliği 

 

1.3 Uzatma Ağları Çeşitleri 
 

Uzatma ağları kullanılış şekillerine göre altıya ayrılırlar. Bun1ar: Dip ağları, orta su 

ağı, yüzey ağları, tarama şeklinde kullanılan ağlar, fanyalı uzatma ağları ve özel uzatma 

ağlarıdır. 

 

1.3.1. Dip Ağı 
 

Genelde demarsal ve dibe yakın yaşayan balıkların avında kullanılmaktadır. Deniz 

dibine kurulur. Dibe kurşun ağırlıklar ve çapalar yardımı ile tutturulur. Su yüzeyine ise 

şamandıralarla irtibatlıdır. Daha çok dip balıkların yakalanması için kullanılır. Ağırlıklar ve 

yüzdürücüler arasındaki dengeyi ayarlayarak orta su ve yüzeyde de kullanmak mümkündür. 

 

Dip ağı olarak donatılacak ağlar, piyasada kumaş hâlinde, 50-60 göz derinliğinde ve 

200 m boyunda bulunabilmektedir. Avlanacak balık türüne göre bu ağlardan 22-25 mm göz 

açıklığında 23 tex (denye) 2 numara veya 23 tex numara iplikten örülmüş olanlardan alınır. 

Yakalarda 4 mm pp ipler kullanılır. Mantarlar, dip ağları için özel olarak basınca dayanıklı 

hazırlanmış olanlardan alınmalıdır. Çapı 40-45 mm olan mantarlar 7-8 atmosfer basınca 

dayanıklı olmalıdır. Kurşunlar ise füze şeklinde, içi boş ve bir tanesinin ağırlığı 30-32 g 

kadardır. 

 

Donanım ipliği olarak 23 tex 6 no.lu iplik kullanılır. Tüm ağların donanımında olduğu 

gibi yakalar donatılmadan açılarak gamları (fabrika burukluğu) alınır. 
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Dip ağlarda potluk (p) 2/3 oranında, üç boy (600 m) ağ, 400 m yakaya donatılır. 

Mantarlar yakaya 4 çaka (ağ gözü) boş, 5’inci çakaya (4 boş bir dolu) bir mantar gelecek 

şekilde donatılır. Kurşunlar da aynı oranda 4 çaka boş, 5’inci çakaya kurşun gelecek şekilde 

donatılır. 

 

1.3.2. Orta Su Uzatma Ağı  
 

Uzatma veya salma ağlar göçmen balıklardan palamut, lüfer, karagöz-istavrit avında 

kullanılmak üzere hazırlanmış bir avlama aracıdır. 

 

Bu ağların hazırlanması için piyasada 100 göz derinlikte, 200 m boyunda, 32 ile 44 

mm göz açıklığında değişebilen 23 tex 3 no veya 23 tex 4 no iplikten örülmüş ağlardan 

alınır. Yaka olarak genelde 4 mm pp ipler, yüzdürücü olaraksa 70 mm çapında naylon 

mantarlar kullanılır. Mantarlar 6 çaka boş tutulup 7’inci çakaya bir mantar olacak şekilde 

donatılır. Sonra aynı ağlardan alt alta 3-4 parça (tahta) daha dikilerek derinlik artırılır. Bu 

şekilde ağ derinliği 300-500 göze kadar çıkmış olur. Bu ağlarda her parçaya (tahta) uçkur 

adı verilerek ağın derinliği uçkur olarak hesaplanır. Örneğin, bu uzatma 4 uçkurdur denince 

derinliğinin 400 göz olduğu anlaşılır. 

 

Batırıcı olarak ise 10-12 mm pirinçten dökülmüş 10-12 cm  mapalar kullanılır. 

Mapalar, ağ gözünden geçmeyecek büyüklükte halkalardır. Bir takım, ağ elde edebilmek için 

en az iki boy ağı birbirine eklemek gerekir. Bu şekilde 120 m’ye donatılan ağlardan iki boy 

alındığında 240 m boyunda bir takım ağ elde edilmiş olur. 

   

Şekil 1.5: Uzatma ağlarda kullanılan mapaların bağlanışı 
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Fotoğraf 1.1: Uzatma ağdaki mapa donanımı 

 

Şekil 1.6: 32-38 mm göz açıklığındaki uzatma ağlarının mantar yaka donanım 

Alt alta 3–4 uçkurdan oluşan ağdan 2 boy alınarak bir takım ağ oluşturulur. Yine en 

alttaki serbest eteğe seyrek uzatma ağındaki gibi 6-7 kulaçta bir 200-250 g mapalar 

bağlanarak ağın donanımı tamamlanmış olur.  

 

Şekil 1.7: Uzatma ağların denize bırakılış şekli 
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Kurşun yaka ile mantar yaka arasındaki denge ağın su yüzeyine yakın bir şekilde 

gergin kalmasını sağlayacak biçimde ayarlanmıştır. Ağın bir ucu veya iki ucundan çapalar 

yardımı ile dibe sabitleştirilir. Genellikle körfezler-nehir ağızları, su kanalları ve kıyı 

bölgelerinde kurulur. Küçük av sahalarında kolaylıkla kullanılabilir. Ağ akşam kurulur sabah 

gidilip toplanır. Bütün gece boyunca başında bekleme zorunluluğu yoktur. Kullanma 

derinliği ayarlanabilir.  

 

1.3.3. Yüzey Uzatma Ağı  
 

Bir türün avı için kurulan takım, genellikle ağlardan oluşmaktadır. Bu anlamda bir ağ 

takımın belli uzunluğundaki bir parçasıdır. Yaka veya yakaların uçları düz bağla 

birleştirilerek takım oluşturulmaktadır. Bu sistemle takım uzunluğunda değişiklik yapmak 

kolaylaşmaktadır. Parçalanan bir ağın çıkarılması ve takımın hemen kullanılır hâle 

getirilmesi bir anlık iş olmaktadır veya takımın boyu uzatılacaksa ek yapmak da aynı şekilde 

kolaydır. Ek yerlerinin arasındaki ağ çoğunlukla  dikilmektedir. Açık bırakıldığı takımlar da 

vardır. 

 

Şekil 1.8: Takım uçlarında oluşturulan makas şeması(Siyah nokta düz bağın yerini 

göstermektedir.) 

Takımın uçlarında genellikle makas vardır. Makas, çoğunlukla kurşun yaka uzatılarak 

oluşturulmakta ve oldukça kısa bırakılan mantar yaka uzantısına düz bağla bağlanıp 

dikilmektedir. 
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Şekil 1.9: Ağ uçlarında makasın oluşturulması, yaka iplerinin birleştirilmesinde kullanılan düz 

bağ(camadan) ve ayırtıları 

1.4. Fanyalı Uzatma Ağları 
 

Fanyalı ağlar iki veya üç kat ağdan oluşur. Bu ağlardan biri ince gözlü olup buna 

gömlek (tor) adı verilir. Gömlek ağı ortada, fanyalar dışlarda bulunur. Fanya ağı çok geniş 

aralıklıdır. Fanya, balığın ağa geçişini önlemez. Ancak fanyadan geçen balık, gömlek denilen 

ince gözlü ağla karşılaştığında geri çıkmaya çalışırken sırt, karın ve göğüs yüzgeçlerinden 

fanyaya takılır. Diğer bir ifade ile fanya ağı, gömlek ağına giren balığın geri çıkmasını önler. 

 

Fanyalı ağların derelerde kullanılan tipleri iki katlıdır. Suyun akış yönünde fanya ve 

gömlek üst üste yerleştirilmiştir. Buna karşın göl ve denizlerde kullanılan fanyalı ağlarda, 

her iki tarafta fanya ağı, ortada gömlek ağı olacak şekilde mantar ve kurşun yakaya donatılır. 

Çünkü ağa her iki yönde de balık gelebilir ve takılabilir. Göllerde yapılan balık avcılığında 

büyük ölçüde bu fanyalı ağlar kullanılmaktadır. Türkiye göllerinde bulunan sazan, kefal, 

bıyıklı balık, sudak, levrek gibi balıkların avlanması amacı ile göllere yerleştirilen bu ağların 

üst kısımları genellikle taşıyıcı mantarlar vasıtasıyla su yüzeyinde kalmakta ve ağın alt kısmı 

batırıcı kurşunlar vasıtasıyla su içinde askıda tutulmaktadır. 
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Fanyalı ağlarda gömlek dediğimiz ince göz açıklığındaki orta ağın göz açıklığı ve 

fanyaların göz açıklığı, avlanacak balık türüne göre değişiklik arz eder ve buna göre 

isimlendirilirler. Örneğin barbun ağı, seyrek ağ gibi. Hepsinde de avlama şekli balığın ağa 

bulaşması, ince ağ nedeniyle ileri gidememesi, fanya nedeniyle geriye gelememesi 

prensibine dayanmaktadır. 

 

Şekil 1.11 de görüldüğü üzere, üç katlı bir ağ olup esas ağ fanya adı verilen çok geniş 

gözlü iki ağın ortasına monte edilir. 

 

Şekil 1. 10: Fanyalı ağın yapısı 

Fanyanın göz açıklığının dörtte bir uzunluğu esas alınarak yakalara donatılmıştır. Esas 

ağın eni, fanyanın bir mislinden başlayarak 1/3-1/5 oranda potlu olduğundan ağ denizdeyken 

ağa vuran balıklar fanya içerisinden geçerek toru bir torba hâline getirirler ve hareketleri 

sonucunda ağa iyice sarılarak bir daha kurtulamazlar.  

 

Şekil 1. 11: Balığın fanyalı ağa takılısı 
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Avlanacak balık türüne göre uzunluk, yükseklik, fanya ve esas ağın göz genişliği 

değişmekle birlikte esas ağın gözü, çok küçük olsa dahi fanyalar sayesinde her boyda ve 

türde balık avlanabilir. Fanyalı ağların mantar yakasına  4–5 donamda bir, mantar ve kurşun 

yakalarına yine 4-5 donanımda bir koşma denilen kurşun takılır. Genellikle 18–27 m’ lik 

parçalar hâlinde donatılıp amaca göre birleştirilirler. Ülkemizde kullanılan başlıca fanyalı 

ağlar: Barbun ağı, tekir ağı, pisi ağı, lüfer ağı, kefal ağı, sardalya ağı, uskumru ağı vb. 

 

1.5. Sade Ağlar ve Fanyalı Uzatma Ağları ile Avcılık 
 

Uzatma yöntemi, daha çok palamut balığı avcılığında kullanılır. Bu yöntem, 

genellikle balık sürülerinin fazla geçiş yaptığı bölgelerde, ay aydınlığında kullanılır. 

Kullanılan ağların yüzer özellik göstermesi, ağların boyunu geçen derinliklerde uygulanması, 

bir ucuna tekne bağlanarak arada bir çekilmek suretiyle sulardan takımın bir araya gelerek 

toplanmasının engellemesi ve operasyonun yaklaşık 3-5 saat sürmesi uzatma yönteminin 

özelliklerindendir. Balıkçılar tarafından ay olan gecelerde tercih edilmesinin sebebi de ay 

olan gecelerde sudaki ağ yakamozunun ay ışıkları ile engellenerek balıklar tarafından ağın 

daha az görülmesindendir. 

 

Bu yöntemle ağlar tekne tarafından uzatıldıktan sonra daima çekilerek kıyıya dik 

konumda tutulur. Bu şekilde belirli bir süre bekletildikten sonra ağlar denizden kaldırılarak 

operasyon tamamlanır. 

 

Sade ve fanyalı ağlar gerek deniz gerekse iç su ortamlarında avlanma amacına bağlı 

olarak farklı su kesimlerine bırakılır. Avcılığı amaçlanan tür, türlerin davranışları ve mevsim 

karakterleri bu konuda etkin rol oynar.  

 

 Uzatma ağlar kullanılış bakımından 3 ana bölgede yer alır: 

 

 Dip ağları  

 Pelajik ağlar (orta su ağları)  

 Yüzey ağları (yüzlek ağlar) 

 

Fanyalı ağlar, genellikle dip bölgede yer alır. Demersal türlerin avcılığında kullanılır 

(dil ağı, barbun ağı vb.). Çok sayıda ağ takımı birbirine eklenerek baştan ve sondan bağlanan 

halatlar yardımı ile işaret şamandırasına bağlanır (işaret kabağı) ve denize uzatılır. 

Toplanmak istendiğinde yeri işaret şamandırası ile tespit edilir. 

 

Orta su türlerinin (sardalya vb.) avcılığında kullanılan sade (galsama) ağları genellikle 

pelajik bölgeye bırakılır. Bir kısım fanyalı ağlar da orta su avcılığında kullanılmaktadır 

(köpek, orkinos ağı vb.). 

 

Yüzey ağlar fazla basıncı taşımaz veya hiç ağırlık bulunmaz. Yüzlek denilen bu 

takımlar, su yüzeyinde gezer durumda bırakılır. Yüzey ağlarına iki uçtan ışıklı işaret 

şamandırası bağlamak gerekmektedir (yüzlek karides ağlar vb.). 
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1.6. Çatılı Ağlar ve Donatımı 
 

Çatılı ağlar uçkurluklarla üst üste tutturulmuş 2-5 boy (kat) ağdan oluşmaktadır.                 

3-5 boydan oluşanlara alamana da denmektedir. Boyların (her bir katın) yapısı birbirinin 

aynı olabildiği kadar değişik de yapılabilmektedir. Voli ağlarının en alt boyları ender olarak 

ağ yüksekliğini artırmak için uskurçuladan oluşturulmaktadır. 

 

Boyların yüksekliklerinde fanya-tor oranları 0,49-0,68 arasında değişmektedir. Bir 

fanya gözü yaklaşık 4-6 tor gözü büyüklüğündedir. Yakalar 4-6 mm polypropilendendir. 

Mantar yaka tek, kurşun yaka çift kattır. Yüzdürücü olarak 70-90 mm 0 plastik, batırıcı 

olarak 50-100 g ağırlığında kurşun kullanılmaktadır. Fanyanın donam faktörü 0,50-0,74 

arasında değişmektedir. Her iki donamdan biri fanyalıdır. Her donamda 3 tor gözü vardır. 

 

Voli ağları yapısal özellik bakımından fanyalı ağlara, denize bırakılışları veya 

kullanılışları bakımından çevirme ağlarına benzerler. Voli ağları 2-3 tane fanyalı kefal ağının 

alt alta eklenmesi ve 5 veya 6 boy ağın birbirine boyuna eklenmesi ile oluşan bir avlanma 

aracıdır. 

 

1.6.1. Mantar Yaka Donatımı 
 

Bir voli takımı 1 veya 2 kayık ağdan, kayık ağ da ağlardan oluşmaktadır. Bir ağ 24-51 

m ve bir kayık ağ 128-192 m uzunluğundadır. Bir kayık ağ yakalar, mantar ve kurşun 

sadeleri, kapak ve çatı sadeleri ile çevrilmiştir. Ağın donamına en üst boyun yukarıdaki 

kenarı ile başlanmaktadır. 2 mm 0 örme sentetik ip olan uçkurluğa fanya ve tor 

donanmaktadır. Bunun üzerine yine uçkurluğa mantar sadesi aynı donam faktörü ile 

donanmaktadır. Mantar sadesi 23 tex no.lu x 6-12, göz genişliği 14-20 mm ve yüksekliği 8-

20 gözdür. Mantar sadesi diğer taraftan mantar yakasına aynı donam faktörü ile ve aynı 

şekilde donanmaktadır. 

 

Mantar yakaya en yakın boyun alt kenarı yine uçkurluğa aynı donam faktörü ile ve 

aynı şekilde donanmaktadır. Bunun altına gelecek ikinci boy üst boyun alt uçkurluğuna 

donanmakta ve kaç boy takılıyor ise işleme aynı şekilde devam edilmektedir. En alta gelecek 

boy da donandıktan sonra altına kurşun sadesi takılmaktadır 

 

1.6.2. Kurşun Yaka Donatımı 
 

Tor ağın altına yine sardon ağ ile donatılmıştır. Derinliğine 50 göz ağdan yapılmıştır. 

 

Kurşun yakada kurşunların dizildiği donam ipi 6 mm’lik halatlar kullanılır. Bu halatlar 

250 g kurşunlar ile donatılmıştır. Kurşun yaka iki donanımda bir donatılmıştır. İki göz de bir 

donam yapılmıştır. 

 

Bir donamda 800 kg kurşun bulunur. Dikdörtgen şeklini alan bütün ağın 

güçlendirilmesi ve kurşunlarla mantarın kolay denize dökülmesi için kurşunların alt ve üst 

kenarına 5 göz donatılır. 
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Fotoğraf 1.2: Voli ağında kurşun yaka, yaka sadesi ve uçkurluk 

 
Fotoğraf 1.3: Mantar yakanın sardon ağa donatılması 

1.6.3. Çatılı Ağlar ile Avcılık 
 

Denize bırakılışları bakımından çevirme ağları gibi balığın etrafı çevrilerek 

bırakılmakta fakat balıkların ağa takılması ve avlanması fanyalı ağlardaki gibi olmaktadır. 

 

Gece veya gündüz değişik yöntemlerle balığın yeri tespit edildiğinde voli ağının baş 

tarafındaki şamandıra ile ayak taşı bırakılarak avlanacak balığın etrafı çevrilir. Tekne ağın 

içine girerek değişik yöntemlerle balıkları ürkütüp ağa gitmeleri sağlanır.  
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Ağlar denizde bekletilmeden geri toplanarak avlanan balıklar alınır. Ağların atılıp 

toplanması diğer fanyalı ağlardan daha zordur çünkü ağ derinliği ve boyu daha fazladır. Ağ 

atarken akıntıya çok dikkat etmek gerekir çünkü ağ, dibi taşlık kıyılara atıldığında kolayca 

yırtılabilmektedir. Bu ağlarla başlıca kefal lüfer ve az miktarda da palamut 

avlanabilmektedir. 

 

Gece yapılan avcılıkta ise yavaş seyirde olan teknenin önünde bulunan gözcü 

personel, denize doğru feneri yakıp söndürerek balıkların yaptığı yakamoza bakar. Kendileri 

için uygun sürü tespit edildiğinde balığın gittiği yöne doğru kursun yakanın uçuna gülle 

bağlanarak hızla batması sağlanır. Ağ denize bırakılırken çemberleme yapılır. Balık 

sürüsünün çevresini saran ağın uzunluğu 300, yüksekliği 12 m kadar olur. 

 

Şekil 1.12: Çevirme uzatma ağı  

 

Fotoğraf 1.4: Ağın bırakılmaya başlanması 
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Fotoğraf 1.5: Ağın dökülmesi 

 

Fotoğraf 1.6: Ağın dökülmesi 
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Fotoğraf 1.7: Ağın dökülmesi 

 

Fotoğraf 1.8: Ağın dökülmesi 
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Fotoğraf 1.9: Ağın dökülmesi 

 

 

Fotoğraf 1.10: Ağın peçelerinin birleştirilmesi  
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Fotoğraf 1.11: Ağın peçelerinin birleşmesi ile ağın toplanmaya başlanması  

 

 

Fotoğraf 1.12:Ağın peçelerinin birleşmesi ile ağın toplanmaya başlanması  
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Fotoğraf 1.13: Ağın toplanmaya başlanması  

 

 

Fotoğraf 1.14: Ağı makara ile toplama  

 

 

Fotoğraf 1.15: Ağı makara ile toplama  
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Fotoğraf 1.16: Ağın makara ile toplanmaya başlanması 

 

 

Fotoğraf 1.17: Ağın teknenin kıçında istiflenmesi 

 

 

Fotoğraf 1.18: Ağın teknenin kıçında istiflenmesi 
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Fotoğraf 1.19: Ağın toplanması ile limana doğru hareket 

 

 

Fotoğraf 1.20: Limanda ağın ellenerek düzenli istifi 
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Fotoğraf 1.21: Limanda ağın ellenerek düzenli istifi 

 

1.6.4. Balık Sürüsünün Ağa Vurma Teknikleri 
 

Ağın denize bırakılmasından sonra gerek labut ile gerekse ağın içine lamba ile ışık 

yakıp söndürülerek (çakar yapılarak) balıkların ağın gözlerine takılmaları sağlanır. Bundan 

başka ağın içine taş atılır veya kürekle vurularak balıkların ağa takılması sağlanır. 

 

Fotoğraf 1. 22: Labut 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Balıkçılık laboratuvarına veya balıkçı barınağına giderek yukarıda öğrendiğiniz gibi 

basit oltaları hazırlayıp avcılık yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Uzatma ağı çeşitlerini sıralayınız. 

 Balıkçılık atölyesinde 

çalışıyorsanız atölye güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 

 Balıkçılık sahasında çalışıyorsanız 

denizde güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 

 Tekniğine uygun ve ekonomik 

malzeme kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 

 Ağ donatımı için gerekli 

malzemeleri direkt güneş ışığına 

maruz bırakmayınız 

 Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ediniz. 

 Ağ donatımı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Galsama ağları için dikdörtgen ağ 

parçalarının birleştirme işlemini yapınız. 

 Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını 

yakalardan birleştirerek fanya oluşturunuz. 

 Voli ağının baş tarafındaki şamandırayı suya 

bırakınız.  

 Ayak taşını suya bırakınız.  

 Akıntıyı dikkate alarak voli ağını suya 

bırakınız.  

 Voli gemisine hafif seyir vererek balık 

sürüsünün etrafını çeviriniz.  

 Donatılacak voli ağı çeşidini tespit ediniz. 

 Voli ağı için en uygun ağ malzemesini 

seçiniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME ĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İki yüz metrelik bir ağdan % 60 donam faktörü uygulayarak kaç metre donatılmış ağ 

çıkarabiliriz? 

A) 200 metre  

B) 50 metre  

C) 120 metre  

D) 150 metre  

E) 50 metre  

 

2. Uzatma ağları yapımında aşağıdaki iplerden hangisi en fazla kullanılır? 

A) Poliamid 

B) Polyester 

C) Bitkisel lifler 

D) Polipropilen 

E) Naylon  

 

3. İki yüz metre boyundaki bir ağ, yüz metrelik yakaya donatılmışsa pot oranı kaç olur? 

A) % 50  

B) % 60 

C) % 70 

D) % 40 

E) % 30 

 

4. Voli ağları yapısal özellikleri bakımından hangi ağlara benzer? 

A) Kaldırma ağları 

B) Çevirme ağları 

C) Sürükleme ağları 

D) Fanyalı ağlar 

E) Çökeltme ağları 

 

5. Voli ağlarının 3-5 kattan oluşanlarına ne ad verilir? 

A) Peçe 

B) Uskurçula 

C) Serpme 

D) Sardon 

E) Alamana 

 

 

DEĞERLENDIRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında donatılacak gırgır ağının tipini, ağ 

malzemesini seçebilecek, ağın uzunluk ve derinliğini hesaplayabilecek, kullanılacak batırıcı 

ve yüzdürücü miktarını tespit edebileceksiniz.  

 

 

 

 

Bir gırgır gemisine giderek veya ağ yapım atölyesinde; 

 Donatılacak gırgır ağı çeşidinin tespit edilmesini, 

 Gırgır ağı için gerekli malzeme seçiminde dikkat edilecek hususları, 

 Gırgır ve alamana ağı için ağ ve halat malzemesinin seçimini, 

 Gırgır ağının derinlik ve uzunluk oranlarının ayarlanmasını, 

 Ağa verilecek sarkma miktarının ayarlanmasını, 

 Donatılacak gırgır ağında kullanılacak batırıcı ve yüzdürücü malzemelerin 

miktarının tespit edilmesini,  

 Yardımcı botların teknik özelliklerini ve balıkçı gemilerindeki konumlarını, 

 Gırgır avcılığı tekniklerini, 

 Gırgır ağının dökülmesi ve balık sürüsünün çevrilmesini gözlemleyiniz. 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. GIRGIR AĞLARI 
 

Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle 

yakalanmalarını sağlayan ve yüzey balıklarının (pelajik balıklar) istihsalinde kullanılan 

ağlara çevirme ağları denir. Gırgır ağları çevirme ağlarının en karakteristik olanlarıdır. 

Genellikle gırgırların ağ kısımları hariç yapılarında fazla bir değişiklik yoktur. 

 

2.1. Gırgır Ağlarının Yapılmasında Göz Önünde Bulundurulması 

Gereken Hususlar 
 

 Balığın su içerisindeki hareket ve alışkanlıklarını bilmek, 

 Ağın uzunluğu ve derinliğini tayin etmek, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Ağın şekli ve yapısını belirlemek, 

 Ağ ve halat malzemesini seçmek, 

 Ağ göz genişliğinin ve kullanılacak iplik kalınlığının saptanması, 

 Sarkma nispetinin saptanması, 

 Kurşun yakanın ağırlığı ve kurşunların miktarının saptanması, 

 Ayrıca ağın büyüklüğü, kullanılacağı geminin tonajı ve donanımların da göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

 Mantar yakada kullanılacak yüzdürücülerin saptanması 

 

2.1.1. Ağın Uzunluk ve Derinliğini Saptamak 
 

Ağın derinliği, ağın uzunluğuna göre aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 

Ağın derinliği(en derin kısmı)/Ağın uzunluğu = k 

 

Ağın derinliği = k × ağın uzunluğu 

 

Derinlikle ağın bir uzunluğu arasındaki çok küçük oran, ağın mantar yakası 

büzüldüğünde tabak biçimini almasını sağlar. Çok büyük oranda (k) ise ağın gemiye 

çekilmesini güçleştirir. 

 

Genel olarak k’nin değeri 0.08-0.20 arasındadır. 

 

2.1.2. Ağ Materyalinin Seçimi 
 

Gırgır ağlarının yapımında önceleri pamuk iplikler kullanılmaktaydı. Ancak 

günümüzde kaliteli sentetik iplikler bu amaçla kullanılmaktadır ve bu ipliklerde aşağıdaki 

özellikler aranmaktadır: 

 

 Operasyon sırasında ağın parçalanması önlemek ve ağın az yer tutmasını 

sağlamak için kullanılacak ipliğin gerilme direnci kuvvetli olmalıdır. 

 Ağın zorlandığı hâllerde kopmayı önlemek için iplik, bir miktar 

uzayabilmelidir. 

 İpliğin yüzeyi hidrolik direncini azaltmayacak şekilde düzgün olmalıdır. 

 Ağın su içine çabuk batması ve orada iyi şekillenebilmesi için ipliğin özgül 

ağırlığı fazla olmalıdır. 

 Ağ kullanıldığında büzülmemelidir. 

 Ağ ipliği yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

2.1.3. Halat Materyalinin Seçimi 
 

Halat materyalleri arasında büyük farklılıklar yoktur. En çok kullanılanları vinil S’dir. 

Fakat son zamanlarda mantar yakada Polietilen ve Polipropilen malzeme kullanılması 

yaygınlaşmaktadır. Sebebi ise özgül ağırlıklarının az oluşu, su yüzeyinde kalması, esnek, 

hafif, dayanıklı ve ucuz oluşudur. Kurşun yakada en çok vinilon 5 kullanılır. 
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2.1.4. Ağın Göz Genişliği ve Kullanılacak İplik Büyüklüğü 
 

 Torba kısmında ağ gözü genişliği, ağ gözünün bir köşesi koptuğunda balığın 

kaçmasını engellemek için balık çevresinin 1/3’ünden az olmalıdır. 

 Ağın esas kısmında ağ gözü genişliği balığın çevresinden biraz küçük olmalıdır. 

 Ağın etek kısmında ağ gözü genişliği esas ağa göre 2-3 misli fazla 

olmalıdır(Çünkü ağ büzüldüğünde ağ gözü genişliği küçülür.). 

 Kullanılacak ipliğin kalınlığı avlanacak balığın büyüklüğüne, av sahasının 

özelliklerine göre seçilmelidir. 

 

2.1.5. Ağın Sarkma Miktarının Tespit Edilmesi 
 

Sarkma nispeti çok fazla olan bir gırgır ağı av sırasında dolaşabilir ya da kurşun yaka 

ile mantar yaka birbirine takılabilir. Genel olarak gırgır ağlarının üst kısımlarında % 20-30 

alt kısımlarında ise % 10-20 sarkma payı hesaplanır. Ağ toplama makarası ile toplanan gırgır 

ağlarının sarkma nispeti az olmalıdır. Gırgır ağları yapımında, büzülme nispetleri farklı 

iplikler kullanılmaktadır. Vinilon 5’ten yapılan ağ ipliklerinin büzülme oranı genel olarak % 

40’tır. 

 

2.1.6. Kurşunların Ağırlığını Saptamak 
 

Gırgır ağlarında kurşun yaka genellikle kurşundan(özgül ağırlık 11.35)yapılır. Gırgır 

ağlarının tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak değişik ağırlıklar kullanılır. Çeşitli gırgır ağlarında 

kullanılan ağırlıkların bir tanesinin standart ağırlığı 150-63 gram ve 1 metre uzunluğundaki 

kurşun yakanın ortalama ağırlığı da 1.05-2.12 kg arasında değişir. 

 

2.1.7. Kullanılacak Yüzdürücü Miktarını Saptamak 
 

Aşağıdaki nedenlerden dolayı gırgır ağlarında fazla yüzdürücü kullanılır. 

 

 Su üstünde kalma özelliğinin fazla olması, ağın altı büzülünce mantar yakanın 

suya batmasını önler. 

 Akıntının fazla olduğu yerlerde ağ çevrildiğinde ağ suya batmaz. 

 Fazla miktarda balık yakalandığında mantar yakanın suya batmasını önler. 

 

Mantarların toplam yüzdürme gücü ağın toplam batırma gücünden 1.6-3.6 kat fazla 

olmalıdır. Bu oran ortalama olarak 1.5-2.0 mislidir. Yumuşak vinilcloridden yapılmış 

yüzdürücüler çok yaygındır.  

 

2.2. Gırgır Ağlarının Çeşitleri 
 

Gırgır ağlarının uzunlukları 144 ile 800, yükseklikleri ise 24 ile 112 m arasında 

değişmektedir. Ağlarda yükseklik uzunluk ilişkisi 1.10 ile 1.5 arasındadır. 
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Kullanılan ağlar dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi burada da esas olarak hangi 

balığı yakalamada kullanılıyorsa o balığın ismi ile belirtilmektedir. Bunları 5 ana grupta 

toplamak mümkündür. 

 

 Palamut gırgırı :Palamut ve lüfer 

 Uskumru gırgırı :Uskumru, istavrit, sardalya 

 Hamsi gırgırı :Hamsi, sardalya, çaça, istavrit, gümüş 

 Zargana gırgırı :Zargana, istavrit, hamsi, sardalya, gümüş 

 Orkinos gırgırı : Orkinos, ton 

 

Ağlar kullanılışlarına göre iki şekilde düzenlenmektedir. Şayet ağ iki araca yüklenecek 

ve balık sürüsü iki araç tarafından sarılacaksa bu hâlde sürünün sıkıştırıldığı ve ağın 

kuvvetlice kısmı olan bocilik (Gırgır ağlarında balıkların toplanıp sıkıştırıldığı ve daha 

kuvvetli materyalden yapılan, torba, çevirme ağlarında balığın toplanıp gemiye alınan, tor 

ağına göre daha küçük gözlü olan ağ kısmı.)  ortadadır. Bociliğin altına fırdöndülerle 

bağlanan istinga halatı (Gırgır ağlarında ağın altının kapatılmasına yarayan ve mapaların 

içinden geçen 14-16 mm kalınlıkta olan çelik tel.) iki parça hâlindedir. Her iki araçta da 

telleri sarmak için birer makara vardır. Ağ bir motora istif edilecek ve sürünün sarılması 

yalnız motor tarafından yapılacaksa bocilik bir uca konmaktadır. İstinga halatı tek bir parça 

hâlindedir. Teli sarmaya yarayan makara yalnız motor üzerindedir Bu hâlde de yardımcı bir 

kayık kullanılmaktaysa da kayığın görevi ağın serbest ucunu (istinga teli ve mantar yakası 

halatı) tutmaktır. Bu tip motorlar genellikle bir ağ dolama makarası (power blok) ile 

donatılmıştır. 

 

2.3. Gırgır Ağların Donatımı 
 

Gırgır ağı hazırlanırken aynı kısma girecek, aynı özellikteki yaprakların dikiminde ağ 

ipi kalınlığında çift kat veya daha kalın materyal tek kat olarak kullanılmaktadır. Ağlar ağız 

ağza dikildiği ve özellikleri aynı olduğu için çok kere puntalamaya dahi lüzum 

hissedilmemektedir. Özellikleri farklı olan yaprakların dikiminde kaymalara engel olmak 

için ağlar kulaçlanarak puntalanmaktadırlar. Ağın tor ve bocilik kısımları ağız ağıza 

dikilerek hazırlanmaktadırlar. Ağda çatı mevcut ise buranın sardonları da tor ve bociliğe ağız 

ağza dikilmektedir. 

 

Gırgır ağlarında yakalarda donam faktörü 0,67, peçede ise 0,75'tir (Yalnız bir palamut 

gırgırında yaka donam faktörü 0,73 saptanmıştır, peçe donamı aynıdır.). Yaka boyuna göre 

ağa verilecek fazlalık ya sardona verilmekte, sardon aykırıya ve aykırı tora ağız ağıza 

dikilmekte veya yaka ve sardon eşit alınmakta, fazlalık aykırı sardona dikilirken aykırıya 

verilmekte ve tor aykırıya yine ağız ağıza dikilmektedir. 

 

Mantar yakada 10-12 mm çapında, güngörmez ipi kullanılıyor ise 2,5-5 mm çapında 

ve her ikisi de polypropilen yapılmıştır. Yüzdürücüler 12 cm çapında ve 7 cm kalınlığında 

plastiktendir.  
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Ağ iki araca yükleniyor, sürünün sarılması işi iki araç tarafından yapılıyorsa bocilik 

ortadadır ve istinga halatı iki parçadan oluşmaktadır. Yakanın, bociliğin altına gelen kısmına 

fırdöndüleri bağlamak için iki ucuna fırdöndülerin geçebileceği büyüklükte kasa yapılmış 

24-30 mm çapındaki halat, mandikapan bağı ile bağlanmaktadır. İki düğüm arasında halat ve 

yaka, 25-30 cm'de bir puntalanmaktadır. 32 m'lik bocilik altında mandikapan bağları 

arasındaki uzaklık 16 m kadardır. Bu bağlardan başlayarak peçelere doğru her 7-8 m'de bir 

mapa bağlanmaktadır. Peçelerin altında 16-24 m kadar bir kısım mapasızdır. Ağ bir araca 

yükleniyor ve sürünün sarılması işi bu araç tarafından yapılıyorsa genellikle bocilik ağın 

ucundadır, istinga halatı tek parça hâlindedir. Ağın köşelerinden 16-24 m kadar bir kısım 

yine mapasızdır ve diğer kısımda 7-8 m'de bir mapa vardır. 

 

Balığa çevrilmiş bir ağın toplanması insan gücü ile yapılıyorsa mapalar, genellikle 10 

cm çapında demir halkadan olur. Kurşun yakaya 80-130 cm boyda, 1 cm kalınlığında 

polypropilen veya yine aynı boyda demir zincirle bağlanmaktadır. 

 

Ağın toplanması bir ağ toplama makarası (powerblock) ile yapılıyorsa mapalar açılıp 

kapanabilen türde dökme pirinçtendir ve yakaya 80-100 cm boyda, 1 cm kalınlığında 

polypropilen ile bağlanır. 

 

Şekil 2.1: Mandikapan bağı 

2.4. Hamsi Gırgırının Donatımı 
 

Hamsi gırgırı, sonbahar ve kış mevsiminde denizlerin soğuması nedeniyle büyük ve 

yoğun sürüler oluşturan hamsinin avlanması amacı ile hazırlanmış çevirme ağıdır. 

 

Hamsi gırgırında kullanılan malzemeleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 

Bunlar; ana, güçlendirici ağlar ve diğer malzemelerdir. 
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2.4.1. Ana Ağlar 
 

İdeal bir hamsi gırgır ağında iki farklı göz açıklığında, dört ayrı kalınlıktaki iplikten 

örülmüş değişik ağlar kullanılır. 

 

Mantar yakaya yakın olan tüm ağlar 6 mm göz açıklığında olup kanat ağlarında 23 

tex, 4 no.lu iplikten, omuz ağlarında 23 tex, 5 ve 8 no.lu iplikten, bocilikte ise 23 tex, 14-18 

no.lu iplikten örülmüş ağlar kullanılır. Alt kısımdaki ağlarsa bociliğe yaklaştıkça alt alta 

konan ağ tahta sayısı giderek azalan 23 tex, 9 no.lu iplikten, 9 mm göç açıklısında örülmüş 

ana ağlardır. 

 

2.4.2. Güçlendirici Ağlar 
 

Hamsi gırgırında kullanılan ana ağlarla yakalar arasında kullanılan ağlardır. Bunlar 

"Sardon" ve "Beşgöz" dür. Ana ağların alt ve kenarında 50 göz derinliğinde 23 tex, 22 no.lu 

iplikten, 22 mm göz açıklığında örülmüş "Sardon" adı verilen ağlar kullanılır. Sardonları 

piyasada hazır olarak bulmak mümkündür. Sardon, ana alt yakanın altındaki "Şalvar" adı 

verilen ağın yapımında kullanılmaktadır. Sardondan başka güçlendirici ağ olarak sardonla 

ana yaka arasında 55 mm kalınlığında, 50 mm göz açıklığında, 5 göz derinlikten oluşan bir 

diğer güçlendirici ağ vardır. "beşgöz" adı verilen bu ağ, tüm ana ağların yakalara donatılması 

gereken yerlerde kullanılır. Diğer güçlendirici ağ ise yalnızca bocilik ağlarının üst ana 

yakaya donatıldığı kısımda kullanılır. Bu ağa da "beşgöz" adı verilmesine rağmen 4 mm 

çapında, pp (polipropilen) ipten, 80-100 mm göz açıklığındadır ve genelde elde 

örülmektedir. 

 

2.4.3. Diğer Malzemeler 
 

Bir hamsi gırgırının donanımı için ana ağlar ve güçlendirici ağların dışında 

aşağıdaki malzemeler gerekir: 

 

 Tüm ana ağların donanım oranını ayarlamak için kullanılan 55 no.lu iplik 

(güngörmez), 
 Ağların bir birine eklenmesi, ağların yakalara donatılması için değişik 

kalınlıktaki ağ iplikleri, 

 Mantarların takıldığı, özgül ağırlığı düşük, kaldırma kuvveti fazla, polietilen 

veya polipropilen malzemeden 6 mm çapında halat yaka, 

 Kurşunların takıldığı özgül ağırlığı yüksek, çabuk su çeken, vinilon S veya 

polipropilen malzemeden 8 mm çapında halat yaka, 

 Ana üst yaka için mantar yaka özelliklerini taşıyan, 24 mm halat yaka, 

 Ana alt yaka için kurşun yaka özelliklerini taşıyan, 12 mm halat yaka, 

 Peçelerde ve mapaların ana alt yakaya bağlanması için kurşun yaka özelliğini 

taşıyan, 12 mm halat, 

 Yüzdürücü olarak 8 no.lu, 120 mm naylon mantarlar veya yumuşak vinilen 

cloridden yapılmış yüzdürücüler, 

 Batırıcı olarak tanesi 300 g olan füze şeklinde içi boş kurşunlar, 
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 Ağın altının büzülmesi için 500 g ağırlığında, 10-12 cm çapında, bir kenarından 

susta ile açılıp kapanan metal mapalar,  

 Ağın altının büzülmesi ve toplanması için yumuşak tip 16 no.lu çelik halat 

(istinga halatı).  

 

Donatıma başlamadan önce ağın boyutlarını tespit etmek gerekir. 28-32 m boyunda 

600-800 beygir gücünde (Hp) motora sahip bir ağ teknesi için Karadeniz'de kullanılan bir 

hamsi gırgır ağının boyutları şöyledir: Donatılmadan, 1200-1400 metre (6-7 boy) 

uzunlukta, 80-90 kulaç derinlikte olmalıdır. Ağ teknesinin boyunun ve motor gücünün 

artması veya azalması ile ağ boyları da büyüyüp küçülebilmektedir. 
 

200 m boyunda ve 200 göz derinliğindeki kumaş ağlardan alınır. Önce ağın mantar 

yakasına yakın ağlar alınır. Kanat ağları için bir boy 23 tex, 4 no.lu iplikten örülmüş 6 mm 

göz açıklığındaki ağlar temin edilir. Bu ağın altına aynı iplikten örülmüş, aynı göz 

açıklığındaki ikinci bir ağ dikilerek eklenir. Ağın istenilen derinliğe ulaşabilmesi için bu 

ağların altına 23 tex, 9 no.lu iplikten örülmüş 9 mm göz açıklığındaki ağlardan 30 parça 

(tahta) ağ alt alta eklenerek tüm ağın 90-94 kulaç derinliği elde edilir. Bu şekilde kanat 

ağlarının alt alta eklenmesi ile derinlik tamamlanmış olur. 

 

Omuz ağlarına da yine mantar yakadan başlanır. Önce omuz ağlarının boyunu tespit 

etmek amacı ile 4 boy ağ (200x4) birbirine dikilerek eklenir. Aynı ağlardan her bir ağın 

altına 20 tahta ağ eklenerek sık ağlar tamamlanır. Ağın derinliğini kanat ağları ile 

eşitleyebilmek için sık ağların altına yine 23 tex, 9 no.lu iplikten 9 mm. göz açıklığındaki 

ağlardan 20 tahta ağ eklenir. 

 

Alt alta eklenen ağ sayısının farklı olmasının nedeni, kanat ve omuzda kullanılan 

farklı gözlerdeki ağların farklı sayıda olmasındandır. 

 

Omuz ağları yan dikişle kanat ağlarına çatılarak 5 boy ağ (1000 m) tamamlanmış olur. 

Bocilik ağları ile omuz ağları arasına 1 boy (200 m) 23 tex, 8 no.lu iplikten 6 mm göz 

açıklığında ağ konur. 

 

Son olarak bocilik ağlarının da dikimine mantar yaka tarafından başlanır. Bir boy (200 

m) 6 mm göz açıklığında 23 tex, 14-18 no.lu iplikten örülmüş ağ konur. Aynı ağdan 30 tahta 

alt alta dikilerek eklenir. Derinliği eşitlemek için seyreklikten sık ağların altına 15 tahta ağ 

eklenir. Derinlik eşitlenince bocilik ağı da diğer ağlara yan dikişle eklenir. Böylelikle ortaya 

1400 m boyunda, 90-94 kulaç derinliğinde ana ağ çıkmış olur. Tüm bu ağların birbirine 

eklenmesi bocilikten başlanıp kanatlara doğru dikilerek de mümkündür. Ana ağların dikişi 

tamamlandıktan sonra güçlendirici ağların ana ağlara dikilmesine sıra gelir. 

 

Önce ağın alt kısmına boydan boya "sardon" ağı dikilir. Daha sonra aynı sardon 

ağından, ana ağın iki yanına dikilerek "peçe"ler (Güçlendirici ağlar)  oluşturulur. Bu şekilde 

ana ağların üç kenarı sardon adı verilen ağla çevrilmiş olur. 
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Sardonun ana ağlara dikilmesinden sonra serbest kalan kenarına beşgöz adı verilen 55 

no.lu güngörmezden 50 mm göz açıklığındaki güçlendirici ağ dikilir. Aynı ağlardan ana 

ağların bocilik kenarı hariç tüm üst kenarına da dikilir. Bocilik kısmının üst kenarına fazla 

yüklenme olacağından bu kısma 4 mm çapında pp ipten elde örülmüş olan özel beşgöz 

dikilerek tüm ana ağların güçlendirilmesi tamamlanır. 

 

Tüm çevirme ağlarının altına, son yıllarda şalvar ağı adı verilen ikinci bir parça ağ 

konulmaktadır. Bu ağın konulmasındaki amaç; ağ dip bulduğunda çamura saplanmasını 

önlemektir. Hamsi gırgır ağının altına da diğer gırgır ağlarında olduğu gibi şalvar ağı 

konmaktadır. 

 

Şalvar ağının alt kenarı serbest kalır. Bu kenara, daha önce kurşunları dizilen kurşun 

yaka halatı donatılacaktır. Kurşunlar kanat ağlarının alt kısmına 180 cm’de 5-6 adet olacak 

şekilde konur. Bu 180 cm’lik çıtaya ölçü tahtası adı verilir ve tüm donanım bu ölçü çıtasına 

göre yapılır. Bu sayı omuz ağlarında biraz artarak 8-10, bocilik ağlarının altında ise iyice 

sıklaşarak 15-16 taneyi bulur.  

 

Şekil 2.2: Şalvar ağının altına kurşun donanımı 

Alt yaka ve kurşun yakanın donatımından sonra üst ana yakaya, mantarların dizildiği, 

mantar yaka donatılır. Mantarlarda kanat ağlarının üst kısmında bir çaka boş, bir çaka mantar 

koyularak donatılır. Omuz ağlarından bociliğe yaklaşıldıkça mantarlarda sıklaşarak tek çaka 

ile ana üst halata donatılır. Son yıllarda mantar yakanın ağ makarasından kolay çekilebilmesi 

için boydan boya her cakaya bir mantar konulmaya başlanmıştır. 

 

Şekil 2.3: Üst ana yakaya mantarların donanımı 
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Mantarların ana üst yakaya donanımı tamamlandıktan sonra ana ağların yan 

kenarlarına peçe halatı donatılır. Bu donatımda genelde P=4/5 orantısı kullanılır. Böylelikle 

gerçek ağ derinliği de ortaya çıkmış olur. Ağların tüm kenarları halatlarla donatıldıktan ve 

mantarlarla kurşunların donanımı bittikten sonra ağın alt ana halatına mapaların donanımına 

sıra gelir. Mapalar önce 1 m boyunda kesilen halatlara veya zincirlere bağlanarak hazırlanır. 

Mapa halatlarının diğer serbest ucu ise ana alt yaka halatına 10 m aralıklarla bağlanarak 

donatım tamamlanır. 

 

Ağların tüm donatımı tamamlandıktan sonra ağlar tekneye istif edilirken önce kanat 

ağları tekneye alınır. Ana alt yaka ucuna, ayak taşı bağlandıktan sonra mapalar sıra ile çelik 

halattan geçirilirken bir taraftan da ağlar tekneye istif edilir. Tüm ağların istifi bitince 

bociliğin alt ana yakası ucuna diğer ayak taşıda bağlanarak donatım işi tamamlanmış olur. 

 

Şekil 2.4: Hamsi gırgır ağının bocilik ağ kesiti 
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Şekil 2.5: Hamsi gırgır ağında kullanılan malzemeler ve özellikleri 
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Şekil 2.6: Alt yaka ana halatının beş gözün içinden geçirilişi 

 

Şekil 2.7: Gırgır ağında kullanılan bir mapanın görünümü (1. Mapayı alt yakaya bağlayan halat 

2.Mapa yüksüğü 3. Açılıp kapanabilir susta 4. Sustayı kontrol eden çelik yay 5. İstinga halatının 

geçtiği halka) 
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Şekil 2.8: Mapaların alt yaka ana halatına bağlanışı 

2.5. Balık Bulucu ile Balık Sürüsünün Yerinin Tespit Edilmesi 
 

Balık sürülerinin yer ve niteliğini tespit için mutlaka balık bulucu cihazların gırgır 

teknesinde olması gerekir. 

 

Önceleri seyir güvenliği ve askeri amaçlarla kullanılan su altı iskandilleri ve enfraruj 

ışınları gönderme işlemi, ikinci dünya savaşından sonra daha da geliştirilerek balık 

sürülerinin tespiti amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır. 

 

Aracın çalışma esasını elektrik enerjisini ses dalgalarına çeviren bir gönderici ile su 

altında herhangi bir cisme çarpıp geri dönen ses dalgalarını alternatif akım hâline çeviren bir 

alıcı teşkil eder. Bu araçta meydana gelen alternatif akım, bir amplifikatör vasıtasıyla 

yükseltilerek üzerinden akım geçer bir iğne vasıtasıyla bir kâğıt yüzeyinde yankılar hâlinde 

kaydedilir (ekogram) ya da ekranda görüntülenir. Böylece balığın cinsini ve miktarını tahmin 

etmek mümkün olacaktır. 

 

Gırgır ve trol teknelerinde kullanılan balık bulucu cihazların en önemlisi sonar ya da 

diğer adıyla “Yatay Balık Bulucular”dır. Sonarlar, siyah beyaz veya renkli ekranlı olabilir. 

Yeni modelleri genellikle renkli ve çeşitli fonksiyonlara sahip özelliktedir. Günümüzde 

balıkçı teknelerinin balık bulmak amacıyla sürünün içine kadar girmesine gerek kalmaksızın, 

güçlü sonarlar sayesinde birkaç mil uzaklıktan bile rahatlıkla balık sürüleri 

belirlenebilmektedir. 
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2.6. Yardımcı Bot Kullanılarak Ağın Dökülmesi ve Balığın 

Çevrilmesi 
 

Avcılığın prensibi bir sürünün etrafının çevrilip altının kapanması ile hapsedilmesi 

temeline dayanmaktadır. Gırgırlarda sürü çevrildiği zaman mantar yaka yüzeyde kalmakta, 

kurşun yaka ise dibe inmektedir. Ağın yüksekliğinden daha derin sularda ağ 

çevrilmemektedir. Çevirme ağlarıyla avcılık en gelişmiş avlama yöntemlerinden biridir. 

 

Fotoğraf 2.1: Kurşun yaka 

 

 

Fotoğraf 2.2: Mantar yaka 

 

Yardımcı botlar, 5-7 m boyunda sacdan yapılmış ve 30-80 beygir gücü makineleri 

bulanan teknelerdir. Bu botlar ağ teknesinin arkasına bağlı taşınabildiği gibi son yıllarda 

yapılan av teknelerinin kıç tarafında yapılan özel yere çekilerek orada da taşınabilmektedir. 

Böylece arkada yüzerek gelen botun teknenin hızını engellemesi ortadan kaldırılmış olur 

çünkü bu av tekneleri, balığın bulunduğu yerlere günlerce seyir yaparak gitmektedir. 
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Fotoğraf 2.3: Gırgır teknesinin arkasındaki yardımcı bot 

 

Ava başlamadan önce bot mola kancası denen bir kanca ile av teknesine bağlanır. Eco-

saunder ile balık sürüsü aranır. Teknenin sürü üzerinden geçtiği sırada echosounderde 

görülen sürü daha sonra sonarla taranmaya başlar. Böylece sürünün yeri, genişliği ve 

derinliği ekrandaki yansımaya göre tahmin edilir. Tespit edilen bu sürü, mola suyuna 

alındıktan sonra (yani av teknesinin sancak baş omuzluğundan 5-10 m ileriye) balıkçı 

reisinin "Mola" komutu ile ağlar atılmaya başlanır. Ağın baş tarafı ile çelik halatın baş tarafı 

bota bağlanır ve botun av teknesindeki mola kancası bırakılır. Bot olduğu yerde kalır. Av 

teknesi ağı dökerek daire çizer ve bota geldiğinde ağın ve çelik halatın diğer ucuna bir çima 

atarak bota ulaştırır. 

 

 

Resim 2.1: Ağın ve çelik halatın baş kısımlarının yardımcı bota bağlanması 
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Resim 2.2: Av teknesinin sancak baş omuzluktan daire çizerek balık sürüsünü çevirmesi 

 

Ağ dökme işlemindeki hız, balık türüne göre değişir. Hamsi gibi yavaş hareket eden 

balık türlerinde ağın çok hızlı dökülmesine gerek yoktur. Fakat palamut ve orkinos gibi hızlı 

hareket eden balıklarda ağ hızlı dökülmelidir. 

 

Ağın ve çelik halatın her iki ucunu alan bot ağın içinde kalır. Ağın ve çelik halatın 

uçlarını av teknesine ulaştırdıktan sonra ağın üzerinden geçen bot av teknesinin iskele 

tarafına geçer. Burada kendisine av teknesinden atılan halatı alır. Halatla birlikte av 

teknesinden belli bir mesafe uzaklaşır. Bu halat Y şeklindedir. Y’nin her iki ucu geminin baş 

ve kıç tarafına bağlı, Y'nin alt ucu bottadır. Bundan sonra botun görevi av teknesini ağın 

içine girmekten kurtarmaktır. Çünkü av teknesi ağı çekmeye başlayınca kendi de ağın içine 

doğru gider. Bot bu gidişi önler.  

 

   

Fotoğraf 2.4: İstinga halatının mapaların içinden geçirilerek ağın dökülmeye hazır hâle 

getirilmesi 
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Fotoğraf 2.5: Çelik halatın mataforaya bağlı makaralardan geçirilmesi 

 

Fotoğraf 2.6: Çelik halatın ırgat vincine sarılması 

 

2.7. Gırgır Avcılığının Sınıflandırılması 
 

Bociliği baş tarafta olan gırgır ağlarının atılıp toplanması ile bociliği ortada olan gırgır 

ağlarının atılıp toplanmasından farklıdır. Avcılık tekniği bütün gırgır ağlarında aynıdır. Bu 

nedenle gırgırlarla avcılığı iki ayrı grupta incelemek gerekir. Balık türleri yönünden avcılıkta 

önemli bir fark olmamakla birlikte değişen ağ ölçüleri, ağ gözü açıklıkları, iplik kalınlıkları 

gibi özelliklerdir. 

 

2.7.1. İki Gemi ile Gırgır Avcılığı 
 

Bociliği ortada olan ağlar normal olarak iki araca yüklenmektedir. Ağın çatıdan 

başlayarak bociliksiz kısmı, peçe alta gelmek üzere çekme kayığına, bocilikle beraber diğer 

yarısı ise yine peçe alta gelecek şekilde, motora yüklenmektedir. 

 

Kayık ağının mantar yakasına 24-48, motor ağının mantar yakasına ise 80-130 m 

boyunda mantar yakası ipinden veya daha kalın bir halat bağlanmaktadır. Hamsi ve zargana 

hariç diğer balıkların avında peçe altlarına, yakanın uzantısına 7-50 kg'lık bir ağırlık 

bağlanmaktadır. Peçe ağının halatı peçe fenerine sarılarak ağın altı büzülür. 
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Fotoğraf 2.7: Peçe feneri 

 

Hazırlanıp istifi yapılmış olan gırgır takımıyla kayık motorun arkasına bağlanarak 

balık sürüleri aranır. Sürü saptanınca kayık çözülür ve kayıktaki tayfalar kürek çekerken 

diğer taraftan da yavaşça hareket eden gırgır gemisi ağı dökerek sürüyü çevirir. Kayık ve 

motorun çeviriş şekillerine göre her zaman ağ bittiği zaman motor ve kayık baş başa 

gelmemektedir. Ağ zarganaya çevriliyor ise zaten küçük olan ağla sürünün çevrilmesi 

düşünülmez. Zargana ağında 80-100 m, diğer ağlarda da yukarda belirtilen mantar yakası 

uzatma halatları ile çevirme işi tamamlanır. Bu sırada istinga halatları da ağın akışına göre 

bırakılmaktadır. 

 

Çevirme işi tamamlandıktan sonra ilk önce istinga halatları toplanır. Ağın açık kalan 

ve araçların bulunduğu kısmına sürünün bu aralıktan kaçmasına engel olmak için gündüz taş 

indirilerek aşağı yukarı hareket ettirilir. 

 

Gece ise kablo indirilerek ışık çakılmaktadır. Bir taraftan ağ toplanırken diğer taraftan 

da istinga halatı basılmaya devam edilir. İstinga halatının motora ait olan kısmı motora, 

kayığa ait olan kısmı da kayığın makarasına sarılır ve sürü bocilikte iyice sıkıştırılır. Balığın 

türüne göre kepçe veya kital ile avlanılan balıklar motora alınır. Genel olarak ağ toplanırken 

bir taraftan da yerleştirildiği için balıklar alındıktan sonra gırgır takımı hasarlı kısımları 

onarılarak yeni bir ava hazır duruma getirilir. 

 

Fotoğraf 2.8: Çakarlı dip kablosu 
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Fotoğraf 2.9: Kışkış taşı 

2.7.2. Tek Gemi ile Gırgır Avcılığı 
 

Bociliği peçede olan ağlarla avcılık tek gemi ile yapılmaktadır. Bu tip gırgırlarda bir 

kayık varsa da kayığın görevi aktif değildir. Mantar yakanın ve istinga halatının uçlarının 

tutulmasına yaramaktadır. Bu tip ağ kullanan motorlar bir ağ toplama makarası (powerblok) 

ile donatılmışlardır. Ağ gemi üzerine istif edilmiş, mapalar düzgün bir şekilde küpeşteye 

sıralanmışlardır. 

 

Av sahasına kadar genellikle gemi üzerinde taşınan kayık balık sürülerine 

rastlanıldığında mantar yaka ve istinga tellerinin uçları kayıkta olacak şekilde geminin 

arkasına indirilir. Kaptanın emri ile kayık serbest bırakılır. Balık sürüsü saptanınca motor 

süratle sürüye yaklaşmaktadır. 

 

Fotoğraf 2.10: Ağ makarası yardımıyla ağın çekilmesi 

Kaptanın emri ile kayık serbest bırakılır, kıç üstünde küpeştede duran peçe ağırlığı 

suya itilir. Bir taraftan ağ kendiliğinden suya dökülürken yardımcı kayıktaki tayfa kayığın 

beraberce sürüklenmesine engel olmak için aksi tarafa doğru kürek çeker. Motor üzerinde 

ağın, mapaların ve istinga halatının düzgün gitmelerine dikkat edilmelidir.  
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Sürü çevrilip kayığa gelinince kayıktan mantar yakanın ipi ve istinga halatı gemiye 

alınır. Çevrilmiş olan sürünün motorun altından kaçmamasına dikkat edilmelidir. Kayıktan 

alınan istinga halatının ucu küpeştede asılı duran ikinci makaradan geçirilerek her iki taraftan 

fenerliklerle halat basılır. Bu durumda ağın ya hepsi suya bırakılmıştır veya sürü dar bir saha 

içinde çevrilmiş ise kısmen gemidedir. Ağın ucu gemiye alınınca veya kısmen gemide ise 

toplanacağı zaman, yardımcı direğin ucuna uzun ip ve makara ile bağlı powerblok güverteye 

indirilmekte, ağ bloka geçirilerek blok direğin ucuna çekilmekte ve fenerlik yardımı ile 

toplanmaya, sürü bocilik üzerine sıkıştırılmaya başlanmaktadır. Mapalar geldikçe istinga 

halatından çıkarılmakta, powerbloktan geçtikten sonra tekrar halata takılmaktadır. Tayfaların 

bir kısmı ağı düzgün bir şekilde güverteye istif etmektedirler. Bociliğe sıkıştırılan sürü, ya 

kepçe ile veya 60-80 göz eninde, 6-8 m uzunluğundaki kital ile gemiye alınmaktadır. 

 

Fotoğraf 2.11: Ağın tayfalar tarafından güverteye istiflenmesi  

 

Fotoğraf 2.12: Ağın ve yakaların güvertede düzgünce istiflenmiş hâli 
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2.8. Ağın Toplanması ve Avlanılan Balıkların Tekneye Alınması 
 

Bir gırgır teknesinde avcılık operasyonu sonrasında ağı toplamak ve avlanılan balıkları 

tekneye almak için aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış olan araçların mutlaka bulundurulması 

ve çalışma sisteminin bilinmesi gerekmektedir. 

 

2.8.1. Hidrolik ve Mekanik Cihazlar 
 

Gırgır teknelerinde bulunan başlıca mekanik ve hidrolik araçlar sayesinde avcılık daha 

kolay, daha seri ve daha az insan gücü ile yapılır. Bunların başlıcaları; ağ makaraları (Power 

block), ırgatlar, mataforalar, çıkrıklar, kital ve balık pompaları (fish pomp)'dır. 

 

2.8.1.1. Ağ Makaraları (Power block) 

 

Ağ makaraları iç kısmı pürüzsüz kauçukla kaplı, ağa zarar vermeyecek yapıda, 

mekanik ve hidrolik olmak üzere iki tiptir. Genelde küçük olanlar ve çok az oranda 

kullanılanlar mekanik makaralar, geniş çapta büyük gırgır ekiplerinde kullanılanlar ise 

hidroliktirler. Mekanik olanlar bir ip vasıtasıyla ve insan veya ırgatlar yardımıyla 

çalıştırılmaktadır.  

 

Bu tipte olanlara küçük kraça ve kefal gırgırlarında rastlanmaktadır. Bunlarda makara 

içinden geçen sonsuz halat ırgatlara bağlanarak makaranın istenilen yönde dönmesini sağlar. 

 

 

Fotoğraf 2.13: Hidrolik ağ makarası (Powerblock) 

 

Çalışma prensibi olarak hidrolik makaralara benzer, orada da aynı işlemler yapılır. 

Hidrolik makaralar ise makara içerisindeki dişlilerin döndürülmesini hidrolik güçle yapan 

makaralardır. Bunların güç kaynağı jeneratörlerdir. Bir gırgır av teknesinde ana bom direğine 

bağlı üç bom direği bulunur. Bunlar kıç üstüne dönük olan ağların toplanmasında görev 

yapan powerblock’u (ağ makarası)  taşımaktadır. Ağ makarası bu direğin ucuna yerleştirilen 

küçük çaplı bir makaraya palanga sistemi ile bağlıdır. Bu sistemle ağ makarası, ağlar 

toplanacağı zaman kıç üstüne palanga yardımı ile indirilir. 
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Fotoğraf 2.14: Bir gırgır av teknesindeki ana bom direği ve diğer taşıyıcı bom direkleri  

 

Şekil 2.9: Bir gırgır av teknesindeki ana bom direği ve diğer taşıyıcı bom direkleri  (l. Ana bom 

direği 2. Ağ makarasını taşıyan direk 3. Roşi ağım taşıyan direk 4. Balık pompası hortumunu 

taşıyan direk 5. Farklı direklerin ana bom direğine bağlantıları) 

Ağ makarasının üst kolu açılarak ağın baş kısmı (kanat kısmı) makara üzerinden 

geçirilir.  Ağ makarası palanga yardımı ile makara direğinin ucuna yükseltilir. Bu duruma 

gelen ağ makarası ağları çekmeye hazırdır. Ağlar makaradan geçerken hem kontrol 

edilmekte, hem ağa takılan yabancı cisimler ve ağ gözündeki balıklar temizlenmektedir. Bu 

nedenle makara istenildiğinde durdurulabilmekte veya geriye çalıştırılabilmektedir. 

Makaraya binen yük sürekli kontrol edilir. 

 

2.8.1.2. Irgat, Matafora ve Çıkrıklar 

 

Irgatlar avcılığı kolaylaştıran yardımcı araçlardır. Bunlar mekanik ve hidrolik olarak 

iki çeşittir. Önceleri ana makinaya bağlı olarak mekanik çalışan bu araçlar son yıllarda güçlü 

jeneratörlere bağlı hidrolik sisteme dönüştürülmüştür.  
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Fotoğraf 2.15: Hidrolik ırgatlar ve çıkrığa sarılmış istinga 

 

2.9. Balıkları Tekneye Almada Kullanılan Sistemler 
 

2.9.1. Kital (Roşi) 
 

Gırgır ağının bocilik kısmında balıkların toplanmasına tava işlemi denir. Tavalanmış 

balıkların (Hamsi ve sardalya gibi küçük balıkların dışında) tekneye alımı Kital (Roşi) adı 

verilen ağ ile yapılır. Kital 60-80 göz eninde 6-8 m uzunluğunda bir iki ton kadar balık 

alabilen ağ torbadır. 

 

Bu ağ torba kital direğine (en uzun bom direği) asılı olup alt kısmı kurşun 

donanımlıdır. Tavanın içine bırakılınca kursun yaka tavanın içinde batar. Kurşun yaka 

halatlarının iki ucu tekne üzerine monte edilir. Bu ağ içine dolan balık yükseltilir ve taşıyıcı 

tekneye alınır. 

 

Fotoğraf 2.16: Kital ağı 
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2.9.2. Fish Pomp 
 

Fish pomp adı verilen hidro-mekanik balık pompaları tava edilmiş hamsi sardalya gibi 

ince balıkları ağ içinden su ile birlikte almakta, daha sonra su ile balıkları ayıracak düzene 

gelmekte, su bir boru ile teknenin bir kenarından dışarıya atılırken, sudan ayrılmış balığı 

taşıyıcı tekneye yüklenmektedir. Balık pompasının emici kısmı tava içine indirilir, tavadaki 

balık su ile birlikte emilir. Kazan kısmına kadar bol su ile gelen balık burada ayrılır. Su 

teknenin kenarından akar balık ise tekneye aktarılır. Aynı araç taşıyıcı teknelerle limanlara 

getirilmiş olan balığı eğer işlenmek için fabrikalara gidecekse dökme olarak kamyonlara, 

kasalanacaksa kasalara nakletmek için kullanmaktadır. Fish pomplar hem zaman hem de iş 

gücü tasarrufu sağlamakta, işi önemli derecede kolaylaştırmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 2.17: Fish pomp 

 

2.10. Ağın Toplanması İşlemi 
 

Ağın denize dökme işlemi tamamlanınca çelik halatlar mataforalara bağlı 

makaralardan geçirilerek ırgatlara sarılmaya başlanır. Çelik halatların toplanması ağın altının 

büzülerek kapanmasını sağlar. Bu işleme, ağın altının basılması denir. Mapalar bir noktaya 

toplanarak ağ teknesinin sancak tarafına alınır.  

 

Ağın altı basıldıktan sonra sıra ağların toplanmasına gelir. Ağlar, ağ toplama makarası 

(Power block) ile toplanır. Birinci bom direğine bağlı ağ makarası ırgatla indirilerek ağlar 

üzerinden geçirilir. Daha sonra ırgat aracılığı ile tekrar direğe çekilen ağ makarası hidrolik 

sistemle çalıştırılarak ağların toplanmasına başlanır. Ağ makarasından tekne içine inen ağlar 

gemiciler tarafından çok düzgün olarak istif edilir. Bu esnada sırası gelen mapa sustasından 

çekilerek çelik halattan serbest bırakılır. Ağ makarasından geçtikten sonra tekrar tekne içinde 

sıraya dizilir. Tüm ağlar bu yöntemle tekneye alınır. 
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Fotoğraf 2.18: Ağ makarasından geçen ağların kıç üstünde istiflenmesi 

2.10.1. Avlanılan Balıkların Tekneye Alınması 
 

Avlanan balıklar bocilikte toplanır. Bocilik ağları derin olduğundan avlanan balıklar 

dar bir alana toplanır. Bir taraftan ağın alt çelik halatı çekilirken aynı anda üst mantar yaka 

toplandığından balıklar dar bir yere toplanmış olur. Bu işleme tava yapma adı verilir. 

 

Tava yapma işlemi dikkat isteyen bir durumdur. Çünkü tavanın durumu ağdaki balık 

miktarına göre ayarlanmalıdır. Balığın fazla sıkıştırılması durumunda ölüm oranı artacağı 

için balığın taşıyıcı tekneye aktarılmasında büyük güçlük doğabilir. Öte yandan ağın, ağ 

toplama makarasından çekilme işlemi yapılırken de çok dikkatli olunmalıdır.  

 

Ağda eğer fazla balık varsa veya ölüm olayı artarsa yahut ağ tabana fazlaca yatmışsa 

makara zaman zaman zorlanabilir. Bu durumda çekme işlemindeki hız buna göre 

ayarlanmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.19: Balıkların tava edilmesi 
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Tava etme işleminde balık fazla ise tava daha geniş tutulur. Tavalama işlemi devam 

ederken av teknesinde de ağın fazla kısmı bir taraftan 5-6 tayfa tarafından teknenin 

kenarından av teknesine çekilir. Balık yoğunlaştıkça bu ağ çekme işlemi zorlaşır. Tayfaların 

gücü yetmeyince ağa sapan vurulur. Sapan her iki ucu bir birine bağlı bir halat parçasıdır. 

Ağın belli bir kısmı yumak yapılarak bu halatla bağlanır ve sapan adı verilen halat ırgatla 

çekilir. Sapan ırgat makarasına yaklaşınca tekne kenarından serili olarak gelen ağın üzerine 

birkaç kişi basar ve sökülen sapan daha aşağıdan tekrar bağlanır. 

 

Balıklar tava edilip mantar yaka taşıyıcı tekneye alınınca sıra tavadaki balığın taşıyıcı 

tekneye aktarılmasına gelir. Bu sırada av teknesinden halatlar yardımıyla taşıyıcı tekneye 3-5 

kişi geçer. 

 

Tava edilen balıklar taşıyıcı tekneye kital adı verilen ağla aktarılır. Kital ağı, bir iki ton 

kadar balık alabilen bir ağ torbadır. Bu ağ torba kital direğine (en uzun bom direği) asılı olup 

alt kısmı kurşun donanımlıdır. Tavanın içine bırakılınca kurşun yaka tavanın içine batar. 

Kurşun yaka halatlarının iki ucu taşıyıcı tekneye monte edilir. Bu ağ içine dolan balık 

yükseltilir ve taşıyıcı tekneye aktarılır. 

 

Eğer avlanan balıklar hamsi, sardalya gibi küçük balıklar ise tava edilen balığın 

taşıyıcı tekneye aktarımı balık pompası (Fish pomp) ile yapılır. Balık pompasının emici 

kısmı tava içine indirilir, tavadaki balık su ile birlikte emilir. Kazan kısmına kadar bol su ile 

gelen balık burada ayrılır. Su teknenin kenarından akar balık ise tekneye aktarılır. Tava 

edilen balık tamamen taşıyıcı tekneye aktarıldıktan sonra bocilik ağları denize bırakılır. 

Denizde temizlenen bu ağ kısmı da ağ makarası yardımıyla ağ teknesine istif edilir. 

Yardımcı bot taşıyıcı özel zincirle tekrar ana ağ teknesindeki mola kancasına bağlanarak 

avcılık işlemi tamamlanmış olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Balıkçılık laboratuvarına veya balıkçı barınağına giderek yukarıda öğrendiğiniz gibi 

hareketli oltaları hazırlayıp avcılık yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Donatılacak gırgır tipini seçiniz. 

 Balıkçılık atölyesinde çalışıyorsanız 

atölye güvenlik kurallarına uyunuz. 

 

 Balıkçılık sahasında çalışıyorsanız 

denizde güvenlik kurallarına uyunuz. 

 

 Tekniğine uygun ve ekonomik malzeme 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 

 Ağ yapım malzemelerini direkt güneş 

ışığına maruz bırakmayınız.  

 

 Avlanılacak balık türüne göre iğne ve tüy 

seçilmesine özellikle dikkat ediniz. 

 Donatılacak gırgır tipi için gerekli 

malzemelerin listesini çıkarınız. 

 Ağa verilecek sarkma miktarını tespit 

ediniz. 

 Seçtiğiniz gırgır ağının tipine göre 

kullanılacak batırıcı sayısını ve batırıcı 

ağırlıklarını hesaplayınız. 

 Ağ parçalarını alt alta birleştirerek 

istenilen derinliği elde ediniz. 

 Mantar yaka tarafından başlayarak 

bocilik ağını dikiniz. 

 Mantar ve kurşun yakayı donatınız. 

 Ağın alt ana halatlarına mapaları 

yerleştiriniz. 

 Gırgır ağının ve çelik halatın baş 

kısımlarını yardımcı bota bağlayarak 

botu denize indiriniz. 

 Balıkçı gemisi kaptanının mola 

komutunu alarak ağı dökmeye başlayınız. 

 Ağ dökme sırasında av gemisinin hızını 

avlanacak balık türüne göre ayarlayınız. 

 Av gemisinden atılan halatı alarak 

yardımcı botla birlikte av gemisinden 

uzaklaşmak suretiyle av gemisinin ağın 

içine girmesini önleyiniz. 

 Çelik halatları mataforalara bağlı 

makaralardan geçirerek ırgatlara sarınız. 

 Çelik halatı toplayarak ağın altını 

büzünüz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ağın alt çelik halatı ile mantar yaka 

halatlarını aynı anda toplayarak 

avlanılan balıkları dar bir alanda 

sıkıştırınız.(tavalama).  Ağ materyalindeki tahrip olmuş kısımları 

güvertede istiflemeden önce tamir 

etmelisiniz. 

 Balığın gemiye alınması sırasında ağın 

fazlalık kısmını tayfa gücü veya sapan 

vurma işlemi ile gemiye alınız. 

 Tavalama işlemi bitince ağın mantar 

yaka ucunu taşıyıcı tekneye veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi gırgır ağlarının yapılmasında göz önüne alınması gereken 

özelliklerden biri değildir? 

A) Ağ ve halat malzemelerinin seçimi 

B) Sarkma oranının tespiti  

C) Yüzdürücü ve batırıcı miktarı 

D) Av sahasının bölgesel özelliği 

E) Ağın göz açıklığı 

 

2. Ağın derinliği ile ağın uzunluğu arasındaki oranın çok büyük olması hâlinde 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Ağ büzüldüğünde tabak şeklini alır.  

B) Ağın gemiye çekilmesi güçleşir. 

C) Ağın konumunu değiştirmez. 

D) Ağın gemiye çekilmesi kolaylaşır. 

E) Ağın dayanıklılığı artar. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gırgır ağlarında fazla yüzdürücü kullanılmasının 

sebeplerinden değildir? 

A) Ağın altı büzülünce mantar yakanın suya batmasını önlemek 

B) Fazla miktarda balık avlandığında mantar yakanın suya batmasını önlemek 

C) Akıntının fazla olduğu yerlerde suya batmamasını sağlamak 

D) Ağın zarar görmemesini sağlamak 

E) Yoğunluğun arttığı sularda ağın su yüzeyinde kalmasını kolaylaştırmak   

 

4. Farklı tipte gırgır ağları donatılırken en büyük farklılık aşağıdakilerden hangisinde 

görülür? 

A) Ağ kısmındaki parça sayısı ve ağ gözü genişliğinde görülür. 

B) Ağların birleştirme şeklinde görülür. 

C) Kullanılan ağ ipliği ve halat kalınlıklarında görülür. 

D) Ağ ipliği malzemesinde görülür. 

E) Yüzdürücü miktarlarında görülür. 

 

5. Hamsi gırgırlarında sardon ağı ile ana yaka arasında kullanılan güçlendirici ağlara ne 

ad verilir? 

A) Şalvar 

B) Beş göz 

C) Peçe 

D) Güngörmez  

E) Mapa 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Hamsi gırgırlarında ağın istenilen derinliğe ulaşması için alt alta eklenilen parça ağlara 

ne ad verilir? 

A) Omuz ağı 

B) Sardon ağı 

C) Bocilik ağı 

D) İstinga  

E) Tahta ağ 

 

7. Gırgır ağlarının bocilik kısmında balıkların sıkıştırılmasına ne ad verilir? 

A) Ağın altının basılması 

B) Tava yapma 

C) Ağ toplama 

D) Mola 

E) Sapan vurma 

 

8. Kital nedir? 

A) Küçük balıkları tekneye alırken kullanılan araçtır. 

B) Ağ makarasının bağlandığı direktir. 

C) Ağ makarasını kontrol eden palanga sistemidir. 

D) İki tona kadar balık alabilen ağ torbadır. 

E) Deniz suyunu buza çeviren sistemdir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında sürütme ağları ile avcılık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bir trol gemisine giderek veya ağ yapım atölyesinde; 

 Donatılacak trol ağı çeşidinin tespit edilmesini, 

 Donatılacak trol ağı için gerekli malzeme listesinin düzenlenmesini, 

 Trol ağının kısımlarını, 

 Trol ağının kısımlarında yapılan kesme işlemlerini,  

 Trol ağının kısımlarında yapılan birleştirme işlemlerini, 

 Trol ağının kısımlarına verilecek pot oranını gözlemleyiniz. 

 Trol avcılığı yapan bir balıkçı gemisine giderek trol gemilerinin özelliklerini, 

avcılık öncesi yapılan hazırlıkları, trol ağı çeşitlerini gözlemleyiniz. 

 Dreç tiplerini ve ölçülerini, 

 Drecin çerçevesini oluşturan kısımları, 

 Dreç çerçevesinin hazırlanışını, 

 Drecin tekne ile bağlantı donanımını, 

 Dreç çeken bir balıkçı gemisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.  

 Kaptandan izin alarak dreç çekme yöntemlerini, dreç çekerken dikkat edilecek 

hususları araştırınız.  

 Donatılacak ığrıp ağı çeşidinin tespit edilmesini, 

 Donatılacak ığrıp ağı için gerekli malzeme listesinin düzenlenmesini, 

 Bir ığrıp teknesine giderek ığrıp ağının dökülüşünü, ığrıp çekme yöntemlerini, 

balık sürüsünün çevrilmesini gözlemleyiniz.  

Edindiğiniz bilgileri öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3. TROL AĞI DONATMA 
 

Trol balıkçılığı, su ürünleri avcılığında kullanılan sürükleme ağı çeşitlerinden biridir. 

Genellikle açık denizlerde, 30-40 m’nin üzerindeki bölgelerde veya sahilin en az üç mil 

açığında, bir veya iki tekne ile saatte 5-6 mil hızla, orta suda veya yüzeyde belirli bir alanın 

ve su kolonunun taranması olayına denir. Değişik tip ve modellerde trol ağları vardır. 

Trollerin yapımında av verimliliğinin yüksek ve ekonomik olmasına etki eden faktörler 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

 Ağın ağız açıklığının geniş ve yüksek olması 

 Kolay kullanılması ve toplama hızının yüksek olması 

 Ağ materyalinin iyi kalitede olması 

 İşçiliğin sağlam ve iyi olması 

 

Ayrıca trol ağını donatmaya başlamadan önce aşağıdaki hususların da tespit 

edilmesi gereklidir: 

 

 Kullanılacak geminin boyutları ve motor gücünün tespiti 

 Hangi tür balıkların avlanacağı 

 Donatılacak trol ağının çeşidinin tespit edilmesi 

 

3.1. Trol Ağları ile Yakalanan Balık Türleri 
 

Dip trolü ile dipte yaşayan, yavaş hareket eden yassı balıklar, dil, kalkan, vatoz, 

barbun, tekir, mezgit ve karides, ıstakoz gibi kabuklular avlanır. Orta su trolü ile sürü hâlinde 

göç eden ve hızlı hareket eden palamut, uskumru, lüfer, sardalya, istavrit vb. gibi pelajik ve 

yarı pelajikler; yüzey trolü ile yavaş hareket eden ve yüzeye yakın bulunan hamsi, gümüş, 

çaça vb. gibi balıklar avlanır. 

 

3.2. Trol Ağlarının Sınıflandırılması 
 

Trol ağları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En uygun sınıflandırma, kullanım 

derinliğine göre yapılan sınıflandırmadır. Buna göre ağları şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Dip trolü ağları 

 Orta su trolü ağları 

 Yüzey trol ağları 

 Kombine trol ağları (Dip ve Orta su trolü) 
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3.2.1. Dip Trol Ağları 
 

Trol kapısı denen ve trol ağının kanat kısımlarının yana doğru açılmasını sağlayan iki 

kapıya sahiptir. Kanatların gerisinde torba ağ kısmı bulundurur. Süzdüğü su kütlesi içinde 

bulunan su canlılarını torba kısmındaki ağın göz açıklığına göre seçen konik şekilli bir av 

aracıdır. 

 

Şekil 3.1: Kirişli trol ağı 

3.2.2. Orta Su ve Yüzey Trol Ağları 
 

Ağız açıklığı yüksekliği 5-7 m arasında değişen ve dibe sürünmeden denizin değişik 

derinliklerinde çalışabilen trol ağlarıdır. Sürü hâlinde yer değiştiren yüzeyde veya orta suda 

yaşayan balıkların avcılığında kullanılır. Kullanıldığı derinliğe göre orta su trol ağları veya 

yüzey trol ağları olarak isimlendirilir. 

 

Şekil 3.2: Orta su ve yüzey trolleri 

3.3. Trol Ağlarının Yapısı 
 

Trol ağları, önceleri yüzme ve karın kısmının birleştirilmesi ile yapılırken günümüzde 

gemilerin tonaj olarak büyümesi ve özellikle orta suda daha geniş bir alanı tarayabilmeleri 

için büyük ağ ağzına ihtiyaç duyulması sebebiyle -4.6.8.10.12 parçalı ağlar- üretilmiştir. 

Ancak parça sayısı arttıkça donanım güçleşmekte buna karşın ağın su içinde açılması ve 

şekil alması daha kolay ve düzgün olmaktadır.  



 

60 

Ülkemizde kullanılan trol ağları ise 40 mm’den başlar ve son torbada 20 mm’ye düşer 

Orta su trollerinde ağız genişliği dip trolüne göre 8-20 kat daha fazladır. 

 

3.3.1. Trolün Kısımları 
 

 Üst kanatlar  

 

Trol ağı ağzının yan ve üst kısımlarını oluşturur. Mantar yaka halatı, iki üst kanadın 

bittiği noktalar arasında yer alır 

 

 Alt kanatlar 

 

Trol ağı ağzının dudak kısmını oluşturur. Kurşun yaka halatı, iki alt kanadın bittiği 

noktalar arasında yer alır. Alt kanatlar ağzın çok aşınmaya uğrayan kısımlarıdır. Bu nedenle 

taşlık zeminlerde çalışıldığında sık sık tamir edilmesi ya da yenilenmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 3.3: Çift gemili trol teknesi ile çekilen trol ağının konumu 

 Omuz 

 

Trol ağı gövdesinin üst kısmında iki kanat arasında kalan kısmıdır. Omuz da mantar 

yaka kurşun yakanın önündedir. Böylece balıkların ağın üstüne kaçmalarını önler. 

 

 Karın 

 

Trol ağlarında kanatlar ve omuzlardan sonra gelen ve balıkların torbaya girmesini 

sağlayan kanal kısmıdır. 
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 Uzatma 

 

Bazen trol ağlarına karın kısmını 30-60 m uzatmak için karın kısmından sonra gelen 

bir uzatma parçası eklenir. 

 

 Torba 

 

Trol ağlarında torba kısmı, balıkların içinde toplandığı ve gemiye alındığı önemli 

parçadır Bu kısım, çok dayanıklı ağ ipliğinden yapılmalıdır. Torba kısmı tekli veya ikili 

olabilir. Torbada biriken balıkların gemiye alınması sırasında parçalanmaları önlemek için 

ağı dışarıdan yardımcı iplerle desteklemek gerekir. Bazen torbanın dışına, ikinci bir torba 

daha geçirilir. Trol ağlarında torba, karın ve uzatma kısmından sonra gelir. Torbanın ucu iple 

büzülerek kapatılır ve balıklarla birlikte güverteye alındığında torba askıya alınarak balıklar 

güverteye dökülür. 

 

 Etek 

 

Karın kısmının içine ve torbaya yakın kısmına tutturulan küçük bir parçadır. Balıklar 

torbaya girdikten sonra geri dönmelerini önler. 

 

 Mantar yaka 

 

Ağın ağız kısmı ile kanatların üst kısmına tutturulmuştur ve yüzdürücüler yardımıyla 

ağın ağzının yukarı doğru açılmasını sağlar. 

 

Şekil 3.4: Mantar yaka 

 Kurşun yaka 

 

Üzerinde kurşun veya demir ağırlıklar bulunan bu kısım, ağız ve kanatların altına 

tutturulmuştur ve ağın ağzını aşağı doğru gerer. 

 

Şekil 3.5: Kurşun yaka 
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 Palamarlar  

 

Ağın çekilmesinde maçalar ile kapılar arasında yer alan  kalın bitkisel halatlardır. 

Genelde 3 burgata halatlar kullanılır. Palamarların uzunluğuna, akıntılar su derinliği ve 

avcılık yöntemi etki eder. 

 

 Kapılar 

 

Trol kapıları genellikle dikdörtgen şeklindedir Dip trollerinde kapıların çekiliş 

yönünde bir kavis vardır. Bu kısma çelik pabuç geçirilmiştir. Trol kapıları dip trollerinde 

uzunluğuna orta su ve yüzey trollerinde dikine çalışır. 

 

Şekil 3.6: Dip trolü kapısı 

 

Şekil 3.7:Orta su trolü kapısı 

3.4. Trol Ağlarında Kullanılan Halatlar 
 

 Baş halatı (Mantar yaka için),büyük trollerde genellikle kendir ile tel karışığı, 

tel halatlar kullanılır. 

 Yer halatı (Kurşun yaka için), çoğunlukla kurşun ya da demir bobin ile 

desteklenmiş tel halat ya da zincir kullanılır. 

 Destek halatı, ağ torbasının fazla yük karşısında parçalanmaması için etrafı 

halatla desteklenir. Bu halatın uçları baş veya ayak halatları ile bağlantılıdır. 
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3.5. Trol Ağının Büzülme Oranı(Pot) 
 

Trol ağlarında büzülme oranı bilinmeden ağ donatılamaz. Büzülme oranı genellikle iki 

şekilde hesaplanır. Japonya ve Asya ülkeleri P=L-I/Lx100 formülünü, Amerika ve Avrupa 

ülkeleri P=I/Lx100 formülünü kullanır. Burada P= pot, L=ağın gergin hâldeki uzunluğu 

I=ağın donatılmış hâldeki uzunluğudur. 

 

Ülkemizde kullanılan pot, Amerikan potudur. Pot % olarak ifade edilir. Ağa verilen 

pot uygun olmazsa ağ su içinde istenilen şekli alamaz. Ağ eğer fazla gerginse yani pot azsa 

bu takdirde suyun direnci ve çekme hızı arttığı zaman ağ parçalanabilir. Verilen pot fazla ise 

operasyon sırasında ağın çeşitli yerlerinde büzülmeler olur ve ağ su içinde istenilen şekli 

alamaz, yakıt kaybına neden olur. Pot ne kadar uyumlu olursa ağın su içinde düzgün ve 

istenilen biçimde açılması o kadar sağlanır. Büzülme oranı; gemi hızı, o bölgedeki akıntı hızı 

ve suyun yoğunluğu ile ilgilidir. Eskiden gemilerin hızı fazla olmadığından %30 pot 

uygulanırdı. Günümüzde gemilerin süratli olması ve ağların hacimce büyük olması nedeniyle 

pot azalmıştır. Örneğin kanatlarda %20-25, karın ve yüzme kısmında %10-15, torbada %5’e 

düşer. 

 

3.6. Ağ Materyali 
 

Günümüzde trol ağı yapımında en fazla naylon(Polyamid=PA) kullanılmaktadır. 

Naylon ağların aynı iplik kalınlığındaki diğerlerine oranla daha yüksek av etkinliği sağlayan 

iplik direncine sahip olması en önemli üstünlüğüdür. Pazarlama şekline bağlı olarak bükülü 

ve örgü ipinden yapılmış olabilir. Bazı durumlarda naylon yerine polietilen(PE) kullanılması 

da uygundur. Polietilen ip, naylon ipe oranla daha az kopma direncine sahip olmasına karşın 

ucuz ve hafifliği nedeniyle alternatif bir materyaldir. Suda yüzme özelliğine sahiptir. 

Çürümeye karşı dirençli olup, dolaşma riski azdır. Naylon yerine polietilen ipliklerden 

yapılan trol ağları, daha yüksek yüzme yeteneği göstereceğinden, batırmak için gereken 

ağırlık miktarı biraz daha fazladır. Aynı nedenle ağın açıklığını artırmak için kullanılması 

gereken yüzdürücü sayısı daha az olacaktır. 

 

Bir trol ağı yapımı için gerekli olan materyal sipariş edileceği zaman, gerekli 

malzemelerin bir listesi hazırlanır. Bu listede; ağ, iplik, halat, çelik halat, pim ve fırdöndü 

gibi malzemeler yer alır. Ağın yıpranacağı, parçalanacağı ve demir aksamdan eksilenler 

olacağı göz önüne alınarak yedek malzeme de sipariş edilmelidir. Örnek bir malzeme listesi 

aşağıda verilmiştir. Trol ağlarının donanımından sonra, belirli bağlantılarla güçlendirildiği 

gibi su içerisindeki hareketi esnasında istenilen şekilde kalabilmesini sağlamak için birçok 

yardımcı halat ve bağlantılarla desteklenmektedir.  

 

Trolleri avladıkları su ürünleri türüne ve çekildikleri alanlara göre genel olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Dibe yakın yaşayan balıkların avında kullanılan dip trolleri ile yüzey 

balıklarının avında kullanılan orta su trolleri mevcuttur. Son yıllarda geliştirilen kombine 

trollerle hem orta suda hem de dipte avlanmak mümkün olabilmektedir. 
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Yeri İplik(PA) Rtex 

Gerilmiş ağ 

göz açıklığı 

(mm) 

 

Yaklaşık 

olarak ağırlık 

(kg) 

 

Göz Sayısı 

(T x N) 

üst kanatlar (2) 

 

910 

 

 

 

120 

 

3.1 

 

58.5x25.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.5x69.5 

 Alt kanatlar (2) 

 

1250 

 

 

 

120 

 

6.5 

 

56.5x25.5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.5x94.5 

 Kare 

 

910 

 

 

 

120 

 

1.4 

 

210x25 

 üst Karın I 

 

910 

 

 

 

120 

 

' 0.9 

 

185x19.5 

 Alt Karın I 

 

1250 

 

 

 

120 

 

1.3 

 

185x19.5 

 üst Karın II+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alt Karın II 

 

910 

 

 

 

80 

 

4.0 

 

469.5x49.5 

 üst Karın III+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alt Karın III 

 

910 

 

 

 

60 

 

6.4 

 

474.5x99.5 

 Uzatmalar (2) 

 

910 

 

 

 

40 

 

5.4 

 

421.5x129.5 

 Torba (2) 

 

1250 

 

 

 

40 

 

6.9 

 

226x200 

 Kaldırma ağı 

 

0 4 

 

120 

 

3.2 

 

68x22 

 
     

Tablo 3.1: Ağ malzemeleri enine(T) ve boyuna (N) göz sayısı 

3.7. İplikler 
 

 Dirençli kısımların yapımı için iplik; beyaz, çift 

 Monte için; beyaz veya renkli, 

 Bağlantı kısımları için; renkli, 

 Dikişler; beyaz veya renkli, çift, 

 Yüzdürücü ve zincirlerin bağlanması için; beyaz, kullanılmak üzere her tipten 

yaklaşık 5 kg iplik gereklidir.  

 

Dirençli kısımlar, montaj ve dikiş için PA Rtex 910 veya 1250, bağlantılar içen Rtex 

1666, yüzdürücü ve zincirlerin tutturulması için Rtex 2500 veya 2,5 mm çaplı iplikler 

gereklidir. 

 

Yeri 

 

 

 

Ham Madde 

 

Çapı (mm) 

 

Miktarı (m) 

 Mantar yaka  

Kurşun yaka halatı 

Kanat halatlar (tercih) 

 

PP/COMB 

PP/COMB 

PA/PP PA 

 

14/12 16/14 10 

10 

 

28 34 15 76 

 

Torba halatı 

 

PA 

 

12 

 

5 

 Kaldırma halatı 

 

PA 

 

18 

 

5 

 Emniyet halatı 

 

PA/PE 

 

18 

 

42 

 

Tablo 3.2: Halatlar 
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3.8. Kapılar 
 

Düz dikdörtgen tip, tahta ve demir kapılar olup ebatlar: 1.90 x 0.95, ağırlık: 135 kg 

sağ ve sol için birer kapı gereklidir. 

 
Adı 

 

Materyal 

 

Çapı (mm) 

 

Miktar 

 Yüzdürücüler Plastik(Alüminyum) 200 x 11 

 Batırıcı (Z incir) 

 

Demir 

 

6 

 

30 kg. 

 Ayar zinciri 

 

Demir 

 

14–16 

 

2x6 kg. 

 Pimler 

 

Çelik 

 

10–12/14–16 

 

2/16 

 Fırdöndüler 

 

Çelik 

 

10–12/14–16 

 

2/4 

 Kapı pimi 

 

Çelik 

 

18–20 

 

2 

 Kapı fırdöndü 

 

Çelik 

 

18–20 

 

2 

 G-Kancası Çelik 

 

20 

 

4 

 
Tablo 3.3:Aksesuarlar 

Adı 

 

Materyal 

 

Çapı (mm) 

 

Uzunluk (m) 

 Çelik halat (2) 

 

Çelik 6x19 

 

12 

 

2x200–600 

 
Palanga (2) 

 

Çelik 6x19 

 

12 

 

6 

 Arka kaldırma 

 

 

 

 

 

 

 Bantları (4) 

 

Çelik/Zincir 

 

12 

 

10 

 Palamar halatı 

 

Kombinasyon 

 

18 

 

2x 20–70 

 Üst kanat halatı(2) 

 

Kombinasyon 

 

12 

 

30 

 Alt kanat halatı(2) 

 

Kombinasyon 

 

 

16 

 

28 

 

 Tablo 3.4: Halatlar ve diğer donanım 

3.9. Ağ Kesimi ve Parçaların Birleştirilmesi 
 

Bir trol ağının yapılması, büyük çapta hazır ağların birleştirilmesi ile olmaktadır. 

Kısımlar arasındaki geçiş, dikdörtgen ağlardaki göz sayılarının düşürülmesi ile 

yapılmaktadır. Özellikle üçgen ve yamuk kısımların kesilmesinde problem çıkmakta, atılan 

parçalar artmaktadır Trolün parçaları, uzun kenarları ve çaprazlamasına olmak üzere 

dikilerek birleştirilir. Bağlantılar için kullanılan iplerin koyu renkli olması uygundur. Bu 

sayede farklı ağ parçaları ayırt edilir, tamir işleri basitleştirilir. Montajdan önce daha fazla 

dirence maruz kalacak kısımlar kuvvetlendirilir. Üçgen veya dar şerit şeklindeki el veya 

makine yapımı bu parçalar, çift kat örgülü ağ ipliğinden yapılmıştır. Zeminde yırtılmayı 

önlemek ve dolu torbanın kaldırılması sırasında direnci artırmak amacıyla torbanın dışına 

ikinci bir ağ geçirilir. 
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Şekil 3.8: Trol ağının parçaları 

   

Şekil 3.9: Sardonlu ağın sık ve seyrek dikişleri 

Trol ağının değişik kısımlarını oluşturan parçalar farklı olabilir. Bu sebepten her bir 

kısmın yaprakları uzunluğuna ağız ağza dikilmektedir Omuz kısımlarının ağlarında alt ve üst 

yapraklarında boy farkı vardır üst ve alt ortaya modeller takılacağından bu kısımlar açık 

bırakılır Önce üst modelin yanlarına gelecek yapraklara aşağıya doğru bunu takip eden 

yapraklar dikilir. Bu yapraklar eşit uzunlukta ise dikiş ağız ağzadır. Uzun olan yaprakların 

daha kısa olan yapraklara dikişi için, yan yana gelecek yapraklar bitim yerlerinden ve 

katlanmak suretiyle birkaç kere dikilerek;  uzun olan yaprağın bolluğu düzgün bir şekilde 

kısa olan yaprağa yedirilerek dikilir. 
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Şekil 3.10: Aynı yapıda olan ağların ağız ağza dikiş şekilleri 

 

Şekil 3.11: Model ile sardonu (omuz ağını) birleştiren ipin serbest ucunun bağlanışı 

Model ile omuz ağını birleştiren ipin serbest ucu bir kere modelin son iki gözünü 

birleştiren ipe, sonra bu ipin yakada bağlandığı ipin omuz ağında karşısına gelen sardon 

kenarına tutturulmakta, bu nokta yakanın kavisi dikkate alınarak, yakada karşısına gelen yere 

ipi birkaç kere geçirmek suretiyle kuvvetlice bağlanmaktadır. 
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Şekil 3.12: Modelin yakaya bağlanışı 

 

Şekil 3.13: Kol ağının omuz ağına bağlanması 

Her iki omuz hazırlandıktan sonra kollara gelecek yapraklar göz sayıları düzgün bir 

şekilde dağıtılarak omuz ağına bağlanır (şaz edilir). Şayet kol, iki parçadan oluşuyorsa kolun 

ön ve arka parçalarının gözleri de düzgün bir şekilde dağıtılarak bunlarda birbirine dikilir. 

Kısımların birleştirilmelerinde ağın kesilmiş olan kenarlarındaki çözülmelere engel olmak 

için son yarım gözler geri kıvrılarak ince bir iple sabitleştirilir. 
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Şekil 3.14: Artırma yolu ile hazırlanmış trol modelinden bir kısım 

 

Şekil 3.15: Mantar yakada sardonun (omuz ağının ) yakaya bağlanışı 
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Şekil 3.16: Kol ağının yakaya bağlanışı 

3.10. Halatların Bağlanması 
 

Ağ parçaları birleştirildikten sonra sıra mantar ve kurşun yaka halatlarının 

geçirilmesine gelir. Ağın esnekliğine bağlı olarak donam oranı P=1.00–1.05 arasında değişir. 

Alt ve üst göğüs kısımları, göz sayısı x göz kenar uzunluğu (Kol boyu)-%20 bağıntısı ile 

bulunarak donanım oranı ile halata bağlanır. Donanım oranı P=0.40 uygulamasıyla eşkenar 

dörtgen şeklindeki gözler elde edilir. Hazırlanan ağ parçalar dikildikten sonra halatlara 

monte edilir.  

 

Şekil 3.17: Donanımı düzgün tutan ve destekleyen yardımcı bağlantılar 
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Şekil 3.18: Ağ parçalarının halatlara bağlanması (Brabant ve Nedelec 1984’ ten) 

3.11. Dip Trolleri 
 

Dip trollerini iki ayrı yöntemle kesilen ağlarla hazırlamak mümkündür. 

 

Şekil 3.19: Dip trolü 
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3.11.1. İki Parçadan Oluşan Dip Trolleri 
 

Hazırlanırken kullanılan ağlar alt ve üst olarak iki parça halinde kesilen ağların 

birbirine eklenmesi ile torba şeklini alan dip trolü ağlarıdır Diğer dip trollerinde olduğu gibi 

kanat, karın, uzatma parçası ve balığın toplandığı tordan oluşmaktadır. Ancak alt ve üst 

parçaların birbirine eklendiği yan çizgide güçlendirici olarak halat bulunmaktadır. Dip trol 

ağının üst yakasında yüzdürücü olarak mantarlar, alt yakasında ise batırıcı olarak zincir 

ağırlıklar bulunur. İki parçadan oluşan dip trollerine örnek olması bakımından balığın 

toplandığı kısımda huni ağı bulunan bir trol ağı örnek olarak verilmiştir. 

 

  

Şekil 3.20: İki parçalı dip trol ağının kesiti (Brabant ve Nedelec, 1984’ten) 
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3.11.2. Dört Parçadan Oluşan Dip Trolleri 
 

Hazırlanırken kullanılan ağlar alt, üst ve iki yanda bulunan dört parça ağın birleşmesi 

ile oluşan dip trol ağlarıdır. 

 

 

Şekil 3.21: İki parçadan oluşan dip trolleri 

(Noel ve Ben-Yami, 1980’den) 

 

 

Şekil 3.22: Dört parçalı tek torlu dip trol ağlarının kapılara bağlanışı. 
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Şekil 3.23: İki torbadan oluşan dip trol ağı  

 

 

Şekil 3.24: Orta su trolü 

 

3.12. İki Tekne ile Çekilen Orta Su Trolleri 
 

Orta su trol ağları ağız kısmının daha iyi açılabilmesini sağlamak ve daha büyük trol 

ağlarının istenilen hızda çekilebilmesi için iki tekne ile çekilmektedir. Örnek olarak 15-18 

metre boyunda 250-300 hp gücünde iki tekne yardımı ile çekilebilen bir orta su trol ağının 

kesiti aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 3.25: İki tekne ile çekilen orta su trolü 
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3.13. Tek Tekne ile Çekilen Orta Su Trolleri 
 

İki tekne ile çekilen orta su trol ağlarının avantajları yanında birçok mahsurları da 

ortaya çıkmıştır. Öncelikle bir tekne yerine iki teknenin maliyeti ve yakıtları yanı sıra 

teknede çalışan eleman sayısının fazla olması maliyeti artıran unsurlardır. Orta su trol ağının 

ağzının açılmasından doğan problemler, gelişen teknoloji sayesinde kapılarda ve 

bağlantılarda yapılan farklı donanımlarla çözümlenmiştir. 

 

 

Şekil 3.26: Tek tekne ile çekilen orta su trolünün kapıları ve trol ağının ağız bağlantıları 

 

Tek tekne ile çekilen orta su trolünün kapıları ve trol ağının ağız bağlantıları tek tekne 

arkasından çekilebilen orta su trol ağına örnek olması bakımından 13-15 m boyunda, 120-

150 hp gücünde tek teknenin çekebileceği bir orta su trol ağı kullanılır. 

 

3.14. Trol Ağının Kapı ve Çekme Halatlarının Bağlantılarını 

Yapmak 
 

Trol avcılığında kullanılan araç gereçleri iki kısma ayırmak mümkündür. Birincisi trol 

teknesi ile trol ağı arasında bulunan bağlantıları sağlayan elemanlardır; diğeri ise balığın 

içinde toplandığı ağ torbadır.  

 

Bir trol teknesinde tekne ile ağ arasındaki bağlantının yapılabilmesi için gerekli 

olan elemanlar şu şekilde sıralanabilir: 
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3.14.1. Trol Teknesi İle Trol Kapıları Arasında Donanımı Tekneye Bağlayan 

Ana Çelik Halatlar 
 

Bunlar iki tane olup boyları trol ağının bırakılacağı derinliğin en az üç katı olmalıdır. 

Halatların çapları, çekilen trol ağının yapısına göre genelde 10 mm ile 32 mm arasında 

değişebilmektedir. 

 

Çelik halatların diğer aksama ve kapılara bağlanmasında kelepçe kilitler kullanılır. 

Kullanılan bu kelepçeler amaca göre değişik şekillerde kilitlere sahiptir. 

 

Şekil 3.27: V-şeklinde kelepçe 

 

Şekil 3.28: Kavisli şekilde kelepçe 

 

Şekil 3.29: Önden kilitli pimli ve kamalı 

 

Şekil 3.30: Vida kilitli pim 
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3.14.2. Değişik Yapıdaki Kilitler 
 

Kilitlerin kapılara ve diğer aksamlara bağlantılarında uzun ve kısa boylu fırdöndüler 

kullanılmaktadır. 

                       

a - Kısa kavisli fırdöndü          b - Uzun kavisli fırdöndü 

Şekil 3.31: Değişik boylu fırdöndüler (a-b) 

 

Çelik halatların baş kısımlarını kasa yapmak amacıyla veya diğer çelik halatlara 

birleştirilebilmesi için değişik aksamlar kullanılabilmektedir. 

 

 Trol kapıları, trol ağının ağız kısmının açılmasına yardımcı olan, amaca uygun 

olarak hazırlanmış değişik biçimlerde ve boyutlardaki aksamlardır. Trol kapıları 

kullanıldıkları trol ağının amacına uygun olarak farklı özelliklerde 

hazırlanmaktadır. Genelde dip trollerinde kullanılan kapılar düz tipte olup 

boyutları ve bağlantıları trol ağının ve gemisinin büyüklüğüne göre farklı 

olabilmektedir. 

 

Bükülmüş kapı                       Oval kapı                Zincir dirsekli düz kapı 

Şekil 3.32: Değişik biçim ve boyutlardaki trol kapıları 

 

Tekne motor gücüne bağlı olarak dip trol ağlarında olması gereken kapı özellikleri 

aşağıdaki gibidir. 

 
Motor gücü Kapı ölçüleri Ağırlığı(kg) 

 50 – 70 

100 -120  

150 -180 

65 x 130 

80 x 160 

95 x 190 

45 

85 – 90 

135 

Tablo 3.5: Dip trol ağlarında bulunan kapıların özellikleri 
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Şekil 3.33: Trol kapısında sapanın halata bağlanışı 

 

Şekil 3.34: Dip trol kapısı 
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Şekil 3.35: Düz tipli dip trolü kapısı ve üzerindeki bağlantılar 

 

 

Şekil 3.36: Yaklaşık 45 kg ağırlığında 50 – 70 Hp motor gücündeki tek gemi ile çekilebilen 

trolün kapı ölçüleri ( Brabant ve Nedelec, 1984’ten ) 
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Trol kapılarının trol ağlarına bağlantılarını sağlayan aksamlar da kullanılan trol ağının 

ve trol kapısının yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu dip trol ağının trol kapısına 

bağlantısından sonra trol ağının başına bir maça halkası veya sopası bağlanır. Daha sonra bir 

dizgin halatı ve arka bağlantı halatları yardımı ile kapılara bağlanır. 

 

 

Şekil 3.37: Dizgin halatının godoş aracılığı ile arka bağlantı halatına ve emniyet halatına 

bağlanması 

 

Dizgin halatı, arka bağlantı halatına bağlanan godoş adı verilen durdurucuya bir 

emniyet halatı ile bağlanarak trol kapısı tekneye alındığında devreden kolayca çıkarak dizgin 

halatının ırgat yardımı ile toplanmasına imkân verebilmektedir. Bazı trol ağlarının dizginlere 

bağlantısında maça yerine farklı yapıdaki kelebekler ve godoşlar kullanılmaktadır. 

  

Şekil 3.38: Farklı yapılardaki kelebekler ve godoşlar 
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Şekil 3.39: Farklı yapılardaki kelebekler ve godoşlar 

 

Trol kapıları tekneye alındıktan sonra kolaylıkla devreden çıkarılmasını sağlayan ve 

trol ağının ikinci kez atılışı esnasında gerekli olduğunda kolayca devreye girmesini sağlayan 

özel G kanca sistemi mevcuttur. Bu sistem fırdöndü çekme zinciri yardımı ile donanımı 

tekneye bağlayan ana çelik halatlara bağlanır. 

 

 

Şekil 3.40: G. kanca yardımı ile kapıların ana donanım halatına bağlanması 

 

Tek tekne yardımı ile çekilen orta su trollerinin ağzının açılmasında oluşan 

problemler, uçurtma (kite) adı verilen sistem yardımı ile yok edilmektedir. 
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Şekil 3.41: Orta su trollerinin ağzının açılmasına yardımcı olan uçurtma sisteminin trol ağına 

bağlanışı 

 

Trol ağlarının tekneye olan bağlantıları kadar trol ağlarının donanımları ve bu 

donanımlarda kullanılan materyaller de önemlidir. Bir trol ağının üst yakasının donanımında 

farklı küresel bobinler ve aralarında çelik simit takozlar bulunmaktadır. Alt yakanın 

donanımında ise yumuşak göğüs elde edebilmek için çelik halata, bitkisel halat 

sarılmaktadır. Aynı şekilde bu bitkisel (oktun) halat üzerine sarma kurşun takılarak istenilen 

ağırlık elde edilebilmektedir.  
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Şekil 3.42: Trol üst yaka donanımı (a)  Trol alt yaka donanımı (b)  

 

Donatılan üst yaka ile alt yakada, farklı şekillerde yapılan takoz ve bantlar 

kullanılabilmektedir. 
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Küresel çelik bobin         Silindir lastik bobin    Yarım küre şeklinde lastik bobin 

 

 

                                   

  Lastik takoz                Oval çelik bobin             Bobin bağı 

Şekil 3.43: Yaka donanımlarında kullanılan farklı yapı ve şekillerdeki takozlar ve bobinler 

 

Trol ağının üst yaka donanımlarında kullanılan takoz ve bobinlerden başka farklı 

yapılardaki yüzdürücüler baş halat üzerine monte edilerek trol ağları donatılabilmektedir.  

 

                      

Şapkalı yüzdürücü                        Yapışık çift yüzdürücü 

                           

Şekil 3.44: Baş halat yüzdürücüleri 

 

Trol ağları donanımından sonra belirli bağlantılarla güçlendirildiği gibi su içerisindeki 

hareketi esnasında istenilen şekilde kalabilmesini sağlamak için birçok yardımcı halat ve 

bağlantılarla desteklenmektedir.  
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Şekil 3.45: Donanımı düzgün tutan ve destekleyen yardımcı bağlantılar 

 

Şekil 3.46: Trol torbasının haydaroz ipi ve el incesi ile bağlanışı 
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3.15. Trol Avcılığı 
 

Trol ağları, zeminde veya zemine yakın olarak yaşayan çeşitli balıkların, yumuşakça 

ve kabuklu su canlılarının avcılığında kullanılan av araçlarıdır. Balıkçılıkta önemi 

anlaşıldıkça çok değişik tipte trol ağları geliştirilmiştir. Bunların çok küçük teknelerle 

çekilebilen mini modelleri olduğu gibi ağız açıklığı 30-40 metreye ulaşan ve 500-3000 HP 

gücündeki teknelerle çekilebilen büyüklükte olanları da mevcuttur. 

 

Fotoğraf 3.1: Kıç operasyonlu bir trol gemisi 

 

 

Fotoğraf 3.2: Trol gemisinin köprü üstü ve cihazları 



 

87 

3.16. Trol Avcılığının Çeşitleri  
 

Günümüzde dip trolü, orta su trolü ve kombine trol gibi başlıca üç çeşit trol ağı 

kullanılmaktadır. 

 

3.16.1. Dip Trolü ile Balık Avcılığı 
 

Dip dreçlerin gelişmiş tipleridir. Zeminde veya zemine yakın su kesiminde yaşayan su 

ürünlerinin avcılığında kullanılır. Ağız açıklığı ve taranan alan ne kadar büyük olursa o 

ölçüde fazla av yapmak mümkündür. Günümüzde, ağız açıklığını arttırmak için kapılardan 

yararlanılmaktadır.  

 

Fotoğraf 3.3: Dip trolü 

Ağız açıklığını arttırmak için uygulanacak yöntemler, avın türüne bağlıdır. Örneğin 

yassı balıklar, karides ve zemine yakın olarak yaşayan canlılar için yatay açıklığın 

arttırılması, zeminden belirli yükseklikte yaşayan ringa, morina mezgit gibi balıkların 

avlanmasında ise düşey açıklığın arttırılması gerekir.  

 

Şekil 3.47: Dikey çubuklarla ağız açıklığının arttırılması 
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Önceleri, dikey açıklığı sabit tutmak amacıyla ağzının alt ve üst kenarları arasına 

dikine çubuklar bağlanmıştır. Daha sonra bu çubukların balıkları ürküttüğü düşünülerek 

başka yöntemler bulunmuştur. Bunlardan en önemlisi bugün trol ağlarında kullanılan, 

yüzdürücü ve kurşun ağırlık uygulamalarıdır. Yüzdürücülerin daha fazla kaldırma gücüne 

sahip olması ağız açıklığını nispeten arttırmaktadır. Kaldırma gücünün daha da arttırılması, 

trol ağının çekme sırasında zeminden havalanmasına neden olacağı için sakıncalıdır ayrıca 

büyük çaptaki yüzdürücüler suyun direncini de arttırmaktadır. 

 

Yapılan diğer uygulamalar, mantar yakayı kaldırıcı parçalar ve uçurtma 

uygulamalarıdır. Trol ağlarının yatay açıklığını arttırmak amacıyla günümüzde kapılar 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyüklükleri birkaç metrekareye ulaşan ve farklı tiplerde 

olabilen trol kapıları, suyu dışarıya doğru yarmak suretiyle hidrodinamik prensiplerle 

çalışarak ağın açık durmasını sağlar. Kapıların en uygun yeri kanatların ucundan itibaren 

halat uzunluğunun 1,3’üdür. 

 

Şekil 3.48: Dip trol ağının ağız içine monte edilmiş uçurtma 

Aktif balıkların avcılığında en uygun kapı açısı 20-26°, dip trollerinde ise kanatlara 

daha yakın olmak üzere 40-50°dir. Bu uygulamaların dışında dip trol ağları genel olarak 

ortak yapı gösterir. Tümü yuvarlak konik bir ağ torbaya sahiptir. Gövde kısmının gerisinde 

balıkların toplandığı bir bölüm ve üzerinde direnci arttırmak üzere ağı dıştan çevreleyen 

daha kalın ikinci bir ağ yer alır. Ağın çekilmesi sırasında, kapıların dibe sürtünmesi sonucu 

meydana gelen bulanıklık, iki kapı arasında kalan balıkların torbaya yönelmelerini sağlar. 

Avlanacak balık türüne göre farklı yapılar gösteren troller, tek gemi ile çekilebildiği gibi iki 

tekne ile de çekilebilir. 

 

Dipten çekilen trol ağlarının hızı avlanacak balık türüne göre farklılık gösterir. Yavaş 

yüzen türler için 1,5-2 mil/saat hız yeterli olabileceği gibi hızlı yüzen balıklar için 4-5 

mil/saat çekim hızı uygundur. Trol ağını çok yavaş çekmek kapıların birbirine yaklaşmasına 

ve ağzın yetersiz miktarda açılıp av kapasitesinin düşmesine neden olur. Diğer taraftan çok 

hızlı çekme de ağın zeminden havalanmasına ve av yapmamasına neden olur.  
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3.16.1.1. Yan Operasyonlu Dip Trolü  

 

Bu tip av yöntemi uygulayan teknelerde güverte, ön kısmı operasyon için geniş 

tutulacak şekilde tasarlanmıştır. Kaptan köşkü ve makine dairesi kıçta yer almaktadır. 

Kaptan köşkü önünde genellikle trol halatlarının sarıldığı 2 adet vinç tamburları yer alır. 

Paslanmaz materyalden imal edilmiş iki matafora teknenin birisi ön diğeri de kaptan köşkü 

yanında olmak üzere teknenin yan tarafına monte edilmiştir. Ön kısımda palangaların 

asıldığı yerde bir, bazı tiplerde de iki direk yer alır. 

 

3.16.1.2. Kıç Operasyonlu Dip Trolü 

 

Bu yöntemde, avcılıkla ilgili tüm faaliyetler tekne gerisinde yürütülür. Ülkemizde ve 

dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntem bazı özellikler bakımından yan operasyonlu 

trollerden farklıdır. Ağın toplanması ve sarılmasında farklı yöntemler uygulandığı hâlde 

teknik donanımlar ve tekne düzeni yan operasyonlu gemilerle benzerlik gösterir. 

 

Yan operasyonlu sisteme göre başlıca iki büyük avantajı vardır. Operasyon kıç 

üzerinde sürdürülürken tekne düz bir rota üzerinde seyredebilir. Çekme kuvveti hareket 

yönüne doğru gerçekleşir. Bu nedenle çoğu kez tekne doğrudan doğruya rüzgâr ve dalgaya 

doğru yönelip sert deniz koşullarında bile avcılığa devam edebilir. Böylece oransal olarak 

daha fazla zaman avcılığa ayrılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.49: Balıkların farklı trol tiplerine tepkileri 
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3.16.2. Orta Su Trolü  
 

Orta su trolü, zemin ile yüzey arasındaki farklı derinlikte bulunan su ürünlerinin 

avcılığında kullanılmaktadır. Dip trolü ile geniş bir sahada bir seferde birkaç saatlik avcılık 

yapılırken orta su trolü ile belirli bir balık sürüsünü avlamak üzere 10-20 dakikalık bir av 

yeterli olmaktadır. Böylece teknenin avcılık verimi artmaktadır. Başarılı bir orta su trolü 

avcılığı çeşitli elektronik yardımcı araçların kullanılmasına bağlıdır. Echo sounder ve sonar 

gibi araçlar hem sürünün bulunması hem de av sırasında geminin yönetimi için gereklidir. 

Ayrıca ağ, mutlaka istenilen derinlikte tutulmalı, tekne ise ağın içinden geçeceği sabit bir 

rota üzerinde tutulabilmelidir 

 

Resim 3.1: Orta su trolü  

 

Sürü yoğunluğu nedeniyle her çekimde avlanan balık miktarı dip trolünden daha 

fazladır. Bu oran yaklaşık 10/1 düzeyindedir. Buna karşın dip trolü 24 saatin 18’inde 

kullanılabilirken orta su trolü ile aynı sürede 3-6 çekim yapılabilmektedir. 

 

Orta su trolünde hem tek hem de çift tekne yöntemi uygulanabilir. Küçük ve düşük 

motor gücüne sahip teknelerle sığ sularda özellikle çift tekne ile çekilmesi uygundur. Buna 

ek olarak sürü içinden geçecek çelik halatlar nedeni ile balıkların ürkütülme sorunu yoktur. 

Ağ sürüye yaklaşmadan halatların geçişi nedeniyle balıkların ürkmesi tek tekne yönteminde 

av etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır.  

 

Orta su trol ağları dip trol ağlarına göre daha konik bir yapıya sahiptir. Uygulamada 

çok farklı tipleri kullanılmaktadır. Sığ sular dışında zeminle pek irtibatlı olmadığı için orta su 

trol ağları, oldukça hafif materyalden yapılmıştır. Böylece aynı tekne ile daha büyük orta su 

trolü çekmek mümkündür. 

 

3.16.2.1. Yan Operasyonlu Teknelerle Orta Su Trolü 

 

Yan operasyonlu trol teknesi kullanılması hâlinde genellikle mataforalardan sonra bir 

çift blok asılıdır. Vinçle bağlantılı olan bu bloklar, her iki halatın bu noktadan çekilmesini 

sağlar. Her iki çelik halat bir çift çekme bloğu içinden geçer ve ağın bir yanını çeker. Diğer 

tekne de diğer yanı çekerek operasyon sonunda bir kılavuz halatı yardımıyla palamar halatı 

lider tekneye aktarılır. Toplama sırasında ağ, tekneye palamar halatları geride yer alan 

kılavuz bloklarından geçirilmek ve vinç makaralarına sarılmak suretiyle kıçtan alınır. Bu 

düzenleme ile sadece alt palamarlar kaldırılır, üstteki halatlar ise elle çekilir. 
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Şekil 3.50: Yan operasyonlu, çifte trol teknesi güverte düzeneği 

 

3.16.2.2. Kıç Operasyonlu Teknelerle Orta Su Trolü   

 

Temel olarak avcılık şekli yan operasyonlu teknelerle aynıdır. Farklılığı halatlarının 

tamamen tekne gerisinden salınması ve toplanmasıdır. 

 

3.17. Trol Ağını Suya Bırakma ve Sürükleme 
 

Av sahasına gelindiğinde trol ağı güverteden bırakılır ancak geminin hızı ve ağın 

çekme süresi trol çeşidine ve avcılık sahasının özelliklerine bağlıdır. Genellikle 1-3 saat 

süreyle çekilir ve daha sonra güverteye alınır. Torbanın alt kısmı açılarak avın boşaltılması 

sağlanır. Tekrar bağlanarak ikinci bir av için hazırlık yapılır. Çelik halat uzunluğu ile 

derinlik arasındaki oran uygulamada derinliğe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sığ 

sularda halat uzunluğunun 120 m’den az olması gerekir aksi hâlde arzulanan yatay açıklık 

sağlanamaz. 

 

Derinlik (m) Çelik halat/Derinlik oranı 

20 8-10 

20-50 5-8 

50-100 4-5 

100-150 3-4 

Tablo 3.6: Çelik halat ( Uzunluk derinlik ilişkisi ) 

 

Trolcülükte genel olarak iki farklı av şekli vardır. Yan operasyonlu teknelerde ağın 

bırakılması ve güverteye alınması, sancak veya iskeleden yapılır. Kıç operasyonlularda ise 

işlemler tekne arkasında yürütülür. 
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Fotoğraf 3.4: Kıç operasyonlu bir trol operasyonunda ağın toplanma hazırlığı 

 

3.17.1. Yan Operasyonlu Dip Trolü ile Avcılık 
 

Denize bırakılacağı zaman önce torba kısmından başlanmak üzere trol ağı denize 

indirilir. Bu sırada ağın pervaneye sarılmaması için rüzgâr durumu ve teknenin pozisyonu 

göz önünde tutulur. Öne doğru hafif yol verilerek vinç boşaltılmaya başlanır. Tampon, Kelly 

gözüne sıkışana kadar palamar halatı salınır. Mataforadaki kapılar bağlantılarından 

çıkarılarak “G” halkası çelik halata bağlanır. Bu sırada çekme gücü tamamen çelik halat 

üzerindedir. Vinç biraz daha çalıştırılarak kapıların hemen su yüzeyi üzerinde durması 

sağlanır. 
 

Bu işlemden sonra tekne hızı arttırılarak vinç tamburlarından daha hızlı halat 

boşaltılması sağlanır. Kapılar suya girerek ağın açılmasını sağlar. Muntazam bir açılma ve 

kapılarda iyi bir yerleşim olduğu gözlendikten sonra istenilen uzunluğa kadar vinç 

frenlenerek çekilmeye başlanır. 
 

Kapılar üzerinde düz bir G halkası ile dirseklere bağlanan kısa bir zincir, kapıların 

çelik çekme halatından kolayca alınmasını ve bağlanmasını sağlar. Trol ağının güverteye 

alınması ve denize bırakılması sırasında kapılar ve kurşun yaka halatı bağlantılarının özel bir 

önemi vardır. Her kapının gerisindeki kuşak, Kelly gözü denilen çelik bir halka ile palamara 

bağlantılıdır, palamarın ucu Kelly gözünden geçerek durdurucu amacıyla görev yapan 

tampona bağlanmıştır. Durdurucunun ucu geniş olduğundan çekim sırasında göze sıkışarak 

çekme kuvvetini palamara aktarır. 
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Şekil 3.51: Çekme sırasında halatların gelişi 

 

 

Şekil 3.52: Sapan halatı için matafora, makaralar ve kavrama bloklarının düzenlenmesi 

 

 

Fotoğraf 3.5: Yan opersyonlu trol gemisinde ağın sürüklenmesi 
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3.17.2. Kıç Operasyonlu Trol Avcılığı 
 

Ağın atılması için rüzgâr veya dalgaya göre seyir yapılarak önce torba, daha sonra 

kanatlar bırakılır. Palamar halatları Kelly gözüne kadar bırakıldıktan sonra kapılar, halata 

bağlanır ve mataforalardan ayrılır. Vinç frenleri alınarak kapılar suya bırakılır. Yeterli açılma 

gözlendikten sonra çelik halatların salınmasına devam edilir. Tekne gerisindeki çalışma alanı 

daha az sallanır, baş ve kıç hareketlerinden en az etkilenen sahadır. Önde yer alan kaptan 

köşkü daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 

 

 

Fotoğraf 3.6: Kıç operasyonlu trol gemisinde ağın suya bırakılması ve sürüklenişi 

 

3.17.2.1. Ağ Tamburlu Kıç Operasyonlu Trol Avcılığı  

 

Oldukça geniş ve ağır ağları, küçük bir tekne ile kaldırmada etkili bir yöntemdir. Bu 

tip av yapan trol teknelerinde vinç, kaptan köşkünün gerisinde yer almıştır. Kıçta, her iki 

yanda mataforalar ve ağın kısmen sarıldığı bir tambur yer alır. Güvertenin gerisinde makara 

ve palangaların asıldığı bir direk bulunur. Ağız kısmına sarkan ağ, bu düzenek yardımıyla 

kaldırıldıktan sonra güverteye boşaltılır. Diğer tekne çeşitleriyle en büyük farklılığı, ağın 

güverteye alınmadan önce geminin yan tarafına alınmasıdır. Bir kısmının sarılması nedeniyle 

diğer tiplere göre ağın güvertede daha az yer kaplaması en büyük avantajdır. Ülkemizde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 3.53: Ağ tamburlu trol teknesi 

 

Şekil 3.54: Kıç operasyonlu ağ tamburu ile av yapan bir trol teknesinde avlanma şekli 
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3.17.2.2. Rampalı, Kıç Operasyonlu Trol Tekneleri ile Avcılık 

 

Bu tip teknelerin en belirgin özelliği, tekne gerisinde su seviyesinden başlayıp 

yukarıya doğru yükselen bir rampanın varlığıdır. Bu rampa trol ağının tekneye çekilmesinde 

kullanılır. Diğer yöntemlere göre en önemli avantajı, ağın kaldırılmasıdır. Trol yeterli sürede 

çekildikten sonra kapılar ana vinç yardımıyla yanlara alınır ve palamar halatları her iki yanda 

bulunan vinçlere aktarılır. Şayet büyük bir ağ kullanılırsa sapanlar yardımıyla torba kısmı 

rampaya çekilir. Rampa ucundaki bir kapı, üzerindeki palangalar yardımıyla veya direk 

vasıtasıyla kaldırılarak av, güverteye boşaltılır. 

 

 

Şekil 3.55: Rampalı trol teknesi 

Bu yöntem aslında uzunluğu 45 m’den büyük tekneler ve kurşun yaka halatı uzunluğu 

30-35 m olan trol ağları için planlanmıştır. Son yıllarda küçük gemiler için de 

kullanılmaktadır. Kanatları tek tarafa toplayan sistemde sağ veya solda her kanat halatının 

sarıldığı ikili bir vinç düzeneği bulunur. Avantajı, bir ağ çekilirken ikinci bir ağ atılmak 

üzere diğer tarafta hazır olarak bekletilebilmesidir. Böylece özellikle zarar görmüş bir ağın 

onarımı için geçecek sürede avcılığa devam etme imkânı kazanılmış olur. 

 

Rampalı teknelerde rampa genişliği, kullanılan ağ ve tekne büyüklüğüne bağlıdır. 

Genellikle 25-30 m’lik tekneler için rampa genişliği 2-2,5 m arasındadır. Rampa açısı 30-35° 

arasında değişmektedir. Düz olabildiği gibi dış bükey olarak da yapılmaktadır. Trol torbası 

rampada mümkün olan en büyük açı ile çekilmelidir. Küçük teknelerde bu durum ana direğe 

bağlı bir vinç yardımıyla sağlanırken büyük teknelerde sadece torbanın kaldırılmasını 

amaçlayan ve geride yer alan özel bir vinç tertibatı mevcuttur. 
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3.17.2.3. Çift Tekne ile Dip Trolü Çekilmesi 

 

İki tekne arasında tek bir trol ağının çekilmesi, başta küçük tekneler olmak üzere 

bütün tekneler için tartışılmaz yararlar sağlamaktadır. Özellikle sığ sularda daha başarılı 

sonuçlar alınmaktadır. Trol çekimi sırasında teknenin pervane gürültüsü, trol ağının ön 

kısmındaki balıkların ürkmesine neden olur. Ağa giren balık oranının azaldığı tek tekne 

sistemi yerine iki tekne kullanılması hâlinde, her iki teknenin pervane gürültüsünden ürken 

balıklar, trol ağzında toplandıklarından kolayca ağa girer. 

 

 

 

Şekil 3.56: İki tekne ile mesafe ipi yardımıyla trol çekilmesi 

 

Her iki tekne arasındaki mesafe, trol ağız açıklığını belirlediğinden kapılara gerek 

duyulmaz. Bu da daha iyi bir çekme özelliği sağlar. Kapıların olmayışı ağın hidrodinamik 

direncinde % 20'lik bir azalma sağlar. Böylece motor gücünden tasarruf sağlanır. Aynı motor 

gücüne sahip iki tekne ile daha büyük ağız açıklığındaki büyük trollerin çekilmesi 

sağlanabilir.  
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a) Esas teknenin trol ağını bırakması ve yardımcı teknenin yaklaşarak halat atması 

b) Trol halatının bir ucunu alan teknenin mesafe ipi ile ayrılması 

c) Yardımcı geminin esas tekneye yaklaşması ve trol halatını bırakması 

d) Esas tekne tarafından trol ağının toplanması 

Şekil 3.57: Çift tekne ile trol çekilmesi 

3.17.3. Çift ve Tek Tekne ile Trol Çekimleri İçin Gereken Motor Güçlerinin 

Karşılaştırılması 
 

Çift tekne ile çekilen trol ağlarının kullanımı, kapı ayarlamasına gerek kalmadığından 

daha kolaydır. Daha fazla ve çeşitli balık yakalanabilir. Olumsuz yönleri ise operasyon için 

aynı motor gücüne sahip iki tekneye ihtiyaç duyulması, ikinci teknenin masraflarının da 

maliyete eklenmesi, zemindeki kalıntılar nedeniyle ağın daha kolay takılması ve zarar 

görmesi ihtimalidir. İki teknenin aynı komutla idare edilmesi ve operasyonda uyumlu 

hareket edilmesi zorunluluğu da dezavantajlı yönlerindendir. 
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Ağın atılması, rota değişimi, ağın toplanması gibi operasyon kademeleri, lider tekne 

tarafından yönlendirilir. Yardımcı tekne olarak nitelendirilen ikinci tekne ise destek hizmeti 

görmektedir. Halatların aktarılması ve trol ağı toplanırken diğer tekneye iletilmesi önemli bir 

dikkat ve özeni gerektirmektedir. Operasyon, lider tekne ağırlıklı yürütüldüğü için bu 

teknedeki tayfa ve balıkçı sayısı diğerinden daha fazladır. Çekim sırasında iki tekne birbirine 

paralel ve halatların doğrultusunda seyreder. Rotaları arasında 20-25° gibi bir farklılık 

bulunur. Aradaki mesafe, uygulamada iki tekne arasına gerekli bir halat yardımıyla kontrol 

edilir. İki tekne arası mesafe, ortalama olarak salınan çelik halat uzunluğunun yarısı kadardır. 

Kapılı trollere göre daha fazla halat uzunluğuna ve su derinliği oranına sahiptir. 5:1 oranı 

yaygındır. 

 

a) Çelik halat uzunluğu 

b) Ağırlık-ağız mesafesi 

c) Derinlik 

d) İki tekne arası mesafe = 0.4(a+b) 

Şekil 3.58: Palamar ve ağ donanımı 

3.18. Orta Su Trolü ile Balık Avcılığı 
 

Avcılık sırasında trol ağının derinliği, tekne hızında ve çekme halatı uzunluklarında 

değişiklik yapmak suretiyle ayarlanır. Çekme hızı, avlanan balık türlerinin hızlı veya yavaş 

yüzücü olup olmadığına bağlıdır. Yavaş yüzen türler için 2-3 knot hız yeterli olduğu hâlde 

hızlı yüzücüler için 4-4,5 knot hız gereklidir. 

 

Balık sürüsünün bulunduğu derinlikle ağın serilmesi gereken derinlik uyumu çok 

önemlidir. Bu nedenle gemide ağın derinliği, trol ağının içinden geçen balık miktarı gibi 

bilgileri yansıtacak cihazlar kullanılır. Verici, ağ üzerine tahta veya fiberglas bir blok 

muhafaza içinde üst yakanın orta kısmına yerleştirilir. Orta su trolü tek tekne ile çekilebildiği 

gibi çift tekne ile de kullanılabilir. 
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a) İzlanda trolü  

b) 6 kanatlı bir trol, 

c) Kanada trolü, 

d) Japon orta su trolü 

Şekil 3.59: Tek tekne ile çekilen çeşitli orta su trolleri 

3.18.1. Tek Tekne ile Orta Su Trolü Çekilmesi 
 

Ağın bırakılması, çekilmesi ve toplanması dip trolündeki gibidir. Farklılıkları şu 

şekilde özetlenebilir: Ağız kısmından balık kaçışını önlemek için gövde üzerindeki boğma 

halatı sıkıldıktan ve ağ büzüldükten sonra ağ toplanmaya başlanır. Serme ve çekme sırasında 

transducer kablosu da ağla beraber bırakılır veya toplanır. Zemin ağırlıkları, ağın ağzı 

güverteye alındığında ağdan önce güverteye çekilir veya salınırken bırakılır. 

 

Yanda yer alan kanatları oldukça kısadır. İki veya üç palamar bağlantısı ağı, kapılarla 

birleştirir. Kapıların boyutları da dip trolünden farklıdır. Genellikle iyi bir hidrodinamik etki 

sağlamak üzere kapıların dikey ölçüleri, uzunluğundan fazladır. 
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3.18.2. Çift Tekne ile Orta Su Trolü Çekilmesi 
 

Her tekne ağın bir kısmını, üst ve alt palamar halatlarını kullanarak çift çift çeker. 

Ağın yatay ağız açıklığı tekneler arasındaki mesafe ile ayarlanır. Düşey açıklık ise 

yüzdürücüler ve kurşun ağırlıklarla sağlanır. Kanatların üst kısmının palamarlarla birleştiği 

yerlere büyük yüzdürücüler bağlanmıştır. Ağın düzgün bir geometrik yapı ile açılmasını 

sağlamak üzere alt halatların kanatlara birleştiği yerlere yaklaşık 30 kg ve çelik halat 

bağlantısından önceki kısma da 180 kg’lık ağırlıklar bağlanır. 

 

Şekil 3.60: Çift tekne ile orta su trolü çekilmesi 

 

3.18.3. Yan Operasyonlu Teknelerle Orta Su Trolü Çekilmesi 
 

Çekme sırasında tekneler önce yavaşlar, çelik halat palamarlara kadar çekilir ve 

transducer kablosu çelik halatlarla aynı anda sarılmaya başlanır. Bu anda büyük ağırlıklar 

mataforalarla askıya alınır. İskele tarafındaki tekne, kendindeki her iki palamar halatına bir 

kılavuz ipi bağlayarak çelik halatı vinçten ayırır. Tekneler yan yana getirilir ve kılavuz ipi 

diğer tekneye aktarılır. Aynı anda iskele kılavuz bloğu ve kavramadan geçirilerek sarma 

başlığına bağlanır. Palamar halatları güverte düzeyine ulaştığı zamana kadar çekme işlemine 

devam edilir. Ağ yükseldiğinde küçük ağırlıklar güverteye alınarak boğma halatı sıkıştırılır 

ve ağ vinç ve el yardımıyla güverteye çekilir. 

 

Ağın atılması sırasında da her iki tekne yan yana gelir. Sancaktaki gemi yavaşça 

hareket ederek ağı, denize bırakmaya başlar. Ağız güverteden indirildikten sonra önce hafif 

ağırlıklar daha sonra da palamarlar bırakılmaya başlanır. Sancak palamarı çelik halata 

bağlandıktan sonra tekne durdurulur ve iskele palamarı kılavuz ipine bağlanarak iskele 

teknesine aktarılır. Daha sonra bu gemide de çelik halatlar bağlanır ve tekneler çelik halatı 

boşaltarak birbirinden açılmaya başlar. Çelik halatla birlikte ‘‘net sounde’’ kablosu da 

bırakılır. Bu operasyonlar sırasında koordinasyonu sağlamak amacıyla her iki tekne arasında 

radyo haberleşmesi sürdürülür. 
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3.19. Trol Ağını Toplama 
 

Trol ağının toplanması operasyonun en önemli aşamalarından biridir. Trol ağı toplama 

operasyonu iki şekilde yapılır. 

 

3.19.1. Yan Operasyonlu Trol Avcılığında Ağın Toplanması 
 

Ağın toplanması sırasında çekme halatı kapılar görülene kadar sarılır. Vinç 

durdurularak kapılar mataforalara asılır ve sabitlenir. Bu sırada tekne, yan tarafı rüzgâr 

yönüne gelmek üzere yavaşlatılır veya durdurulur. Böylece teknenin ağdan uzaklaştırılması 

sağlanmış olur. 

 

Çelik halat, kapılardan ayrılarak vinç çalıştırılır. Serbest halat, durdurucuyu Kelly 

gözü içinden çekerek palamar halatının vince sarılmasına neden olur. Kanatlara ulaşıldığında 

çekme işlemi durdurulur. Sapanlar yardımıyla trol ağı güverteye çekilir. Av miktarı fazla ise 

sapan takıp vince alma işlemi birkaç kez tekrarlanır. En sonunda torbanın ucundaki ip 

çözülerek balıkların boşaltılması sağlanır. 

 

 

Şekil 3.61: Çekme sırasında vinç tamburlarından gelen halatların mataforalardan geçerek 

çekme olduğunda toplanması. 

 

 

Şekil 3.62: Ağın toplandığı ilk aşamada çelik halatların vinç yardımıyla kapılar mataforaya 

gelinceye kadar sarılması, daha sonra kapıların askıya alınması 
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Şekil 3.63: Kanatların mataforaya gelmesi, ağın ağız kısmının çekilmesi 

 

Şekil 3.64: Torba bağlamasının, çima ve palangalar yardımıyla güverteye çekilmesi 

 

Fotoğraf 3.7: Orta su trolü ile yakalanmış balıklar 
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3.19.2. Kıç Operasyonlu Trol Avcılığında Ağın Toplanması 
 

Kıç operasyonlu trol avcılığında halatların çekilmesi önceki yönteme benzer ancak 

geriden yapılır. Ağın toplandığı bir ağ tamburu ve kıç rampası mevcuttur. Çekme sırasında 

çelik halatlar, ana vinç tamburundan geride her iki yanda yer matafora çekme bloklarına 

alınır. Ağın toplanması için kapılar vinç yardımıyla mataforaya alınır ve bağlantılarından 

çözülerek asılı durumda bırakılır. Daha sonra çekmeye devam edilerek tampon Kelly 

gözünden çekilerek kanatların gelmesi beklenir. Daha sonra kanadın üst ve alt orta kısmını 

birleştiren ve her iki yanda yer alan çeyreklik tabir edilen halatlar kanattan ayrılarak kılavuz 

iplerle direkteki makaralara aktarılır. İlave tamburlarla çekilmeye devam edilerek trol ağının 

ağız kısmı güverteye alınır. 

 

Fotoğraf 3.8: Güverteye çekilmiş bir dip trol ağının boşaltılması 

Ağın ana kısmı suda bulunduğu sırada gövde üzerindeki halatlar yine kılavuz halat 

yardımıyla çekilerek ağın güverteye alınması sağlanır. Daha sonra ön kısımdan tekrar 

kaldırılarak balıkların torba içinde toplanmaları sağlanır. Torba halatı çözülerek av güverteye 

boşaltılır. 

 

Ağın toplanması sırasında tekneye yavaşça rüzgâr ve dalga yönüne doğru yol verilir. 

Torba tamamen güverteye alındığında rota sabit tutulmak üzere çalışmaların daha da 

kolaylaştırılması için hız azaltılır. Böylece güvenli, sabit ve kuru bir çalışma platformu 

sağlanmış olur. 

 

Trol ağı toplanırken palamar halatları gelinceye kadar mataforalar yardımıyla çekilir. 

Daha sonra güvenli bir mesafeye kadar tekneler birbirine yaklaşır. Bir kılavuz halatı 

yardımıyla palamar halatı lider tekneye aktarılır. Mataforadan sökülen palamar halatı lider 

tekne tarafından çekilir. Torba vinç yardımıyla kaldırılarak av güverteye boşaltılır. Bu 

yöntemle avcılıkta yan ve kıç operasyonlu tekneler kullanılabilir. 
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Fotoğraf 3.9: Trol ağının torba kısmının çözülmesi 

3.20. Dreç 
 

Deniz dibini tarayarak midye, istiridye, karides, deniz salyangozu ve diğer su 

ürünlerinin avlanmasında kullanılan bir ağ veya tel torba, çerçeve, bıçak veya tarak ve 

çekilme sapından oluşan, küçük güçte motorlu gemilerle çekilen av aracıdır. Bunlar denizde 

yaşayan çeşitli yumuşakça ve kabukluların avcılığında kullanılır. Çekilen dreç zemini 

kazıyarak bu canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana kadar haznesi içinde 

depolanmasını sağlar. Deniztarağı ve kaska olarak da adlandırılır. 

 

Bu guruba girenler aktif yakalama aletleridir. Kollu veya kolsuz bir torbadan oluşur. 

Aletin açıklığı kısmen veya tam çerçeveli veya elastikidir. Hareketli bir araca bağlı olan alet 

zemin üzerinde veya su içinde sürüklenmekte ve aletten daha pasif olan av torbada 

toplanmaktadır. Teorik olarak sürükleme süresi ve sahası sınırsızdır. Guruba giren aletlerden 

bölgede kullanılanlar açıklığı tam çerçeveli olan Dreçler (Kaskalar) ve açıklığı elastiki olan 

trollerdir. Daha büyük ve ağır tırmıkların kaldırılması, taşınması oldukça zahmetlidir. 

Bunların elle sürtülmesi kimi  zaman imkânsız hâl alır. En iyi yöntem tırmığı seyreden bir 

teknenin arkasından sürüklemektir. Çalışılan derinliğin ve tırmıkların ağırlıklarının 

artmasıyla tutmakta kullanılan sopalar tamamen bırakılmıştır. Bu araç günümüzde, bir tekne 

ile sürütülen ve yüksekliği genişliğinden az olan bir çerçeve ile karakterize edilen gerçek bir 

dreç hâlini almıştır. 

 

3.20.1. Dreç Çerçevesi 
 

Ağzın alt kenarı keskindir veya genellikle dişlidir. Çekildiğinde takımın dibe baskı 

yapmasını sağlamak için üst kenar 30-35 derecelik bir eğime sahiptir. Bu dreçlerin biçimi 

kullanıldığı ülkeye göre veya imal edildiği bölgeye göre çok farklı olabilir. Dreçlerin 

büyüklük ve yapıları tercihlere, operasyonun boyutuna ve dip yapısına bağlı olarak değişir.  
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Aynı sebepten dolayı torbanın yapıldığı malzeme farklıdır. Küçük tipleri ağdan 

yapılırken daha ağır olanları tel veya klipslerle birbirine tutturulmuş demir halkalardan 

yapılır. Hollanda tipi kabuklu drecinin üst kısmını naylon  ağdan, alt kısmı demir halkalardan 

yapılmaktadır. Torbanın son kısmı bir demir çubuk ile kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca dipte 

kayarken destek vermek için boş demir bir silindir, takıma sabitlenmiştir. Genelde bu tip 

dreçlerde diş bulunmaz fakat daha ağır olanlarının dişli olduğu bilinmektedir. 

 

Tekne dreçlerinin bir diğer tipi Fransa’nın Atlantik sahillerinde kullanılmaktadır. 

Bunlar midye (Mytilus edulis), tarak ( Pecten maximus ) ve kidonya (Venus verruocosa) 

yakalamak için uzun demir çubuklardan yapılmış kutu şeklinde dreçlerdir. Küçük tiplerinde, 

torba sağlam ağdan yapılmış olup ağzın alt kısmı hafifçe dışa eğiktir ve üzerine dişler 

sabitlenmiştir. Fakat bu yapıdaki dreçler bazı yerlerde yasaklanmış ve yerini keskin bıçaklar 

almıştır. Küçük dreçler yelkenli veya kürekli sandallarda kullanılabilir. 

 

Dreçler, trata ve ığrıp ağları kullanımında olduğu gibi vinçle de çekilebilir. Bir tekneyi 

ve aynı zamanda bir av takımını önden hareket ettirmenin bilinen yaygın bir yolu sualtı 

yelkenleridir. Sualtı yelkenleri Avrupa’da ve Uzakdoğu’da uygulanmaktadır. Örneğin Kuzey 

Tayvan’da Tanshui nehrinde balıkçılar bu yelkenleri örtü sepetler için kullanır. Bu tekneler 

bordalarından 5-6 adet bu şekilde sepet çekerek sığ sularda avlanırlar. 

 

Modern dreççilikte, motorlu tekneler genellikle iki adet dreç çeker. Kimi zaman daha 

çok dreç kullanılabilir. Günümüzde daha çok hidrolik vinçler mevcut olup özel 

düzenlemelerle birden fazla sayıda dreçlerin çekilmesi mümkün olmaktadır. Dreçler 

özellikle midye avcılığı için uygundur. Bu amaçla Doğu Aysa, Kuzey Amerika, Avustralya 

ve Batı Avrupa’da midye avcılığında dreçler yaygın olarak kullanılmaktadır. Midye tüm 

dünyada iyi bir pazara sahip olduğu için dreçlerin modernizasyonu ve geliştirilmesi 

konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Motorlu tekneler daha büyük ve ağır dreçlerin 

kullanımını mümkün kılmaktadır ancak ağır dreçler mekanizasyonu da gerekmektedir.  

Dreçlerle avlanırken dreç atıldıktan sonra gemi demirlenir ve dreç küçük bir vinçle geriye 

çekilir. Bu yöntem dreççilikte çok sık kullanılır. Ayrıca derece su püskürtücüler monte 

edilerek çamur altındaki kabuklular çıkartılabilir.  

 

Bu sistemle tekneye kaldırılan dreçteki avlanan kabuklular pazar için paketlenir. 

Benzer bir dreç Avustralya’da deniztarağı için kullanılmaktadır. Bu durumda drecin 

demirlenmiş bir tekneye çekilmesi yöntemi kullanılmayıp trol gibi teknenin arkasından 

çekilmesi uygulanır. Dreçlerin bir dezavantajı çok verimli ve dayanıklı bir av aracı 

olmamasıdır. Yapılan araştırmalar sürüklendikleri yolda sadece az bir miktarda kabuklu 

topladıklarını ve hızlı bir şekilde yapısal deformasyona uğradıklarını ortaya koymaktadır. 

Dreçler kabuklu su ürünleri daha alt çamur tabakalarına geçtiğinde (Örneğin, yağmurlu 

mevsimlerde tuzluluk azaldığı için derinlere gömülen midyeler gibi.) avcılıkta verimsiz 

olmaktadır. Daha çok ve dibe inmiş kabukluları daha dikkatlice çıkarma problemi drence 

yüksek basınçlı su püskürtücüler monte edilerek bir ölçüde çözümlenmiştir. Çok miktarda 

kabuklu avcılığında diğer kaldırma sistemleri olan taşıyıcı bantlar ve emme pompaları da 

kullanılmaktadır. Dreçlerle sadece canlı midyeler değil; kireç üretiminde kullanılan kabuklu 

kırıntılarda toplanmaktadır. Ayrıca limanlarda gemilere yapılan yükleme ve boşaltma 

işlemlerinde denize dökülen çeşitli materyalin dipten çıkartılmasında  da kullanılırlar. 
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3.20.1.1. Çerçevenin Yapılması 

 

Çerçeve ve kollar demircilerin yardımı ile hazırlanmaktadır. Aletin zemini kazıyan 

bıçak ağzı 120 cm uzunluğunda, 6 cm eninde ve 1,2 cm kalınlığındadır. Bıçak ağzının arka 

tarafına ağın bağlanması için 4 cm’de bir delik açılmıştır. Çerçeveyi tamamlayan yarım daire 

şeklindeki kemere 25mm  Çelik borudan yapılmış olup 175 cm boyundadır. Aynı 

materyalden yapılan kolların köşelere kaynatılmış olanları 150, yarım dairenin ortasına 

kaynatılanları ise 120 cm uzunluğundadır. Üç kolun birleştiği yere demir kasa yapılmış, 

kasaya ikinci bir demir halka geçirilmiştir. Yuma ipi bu halkaya bağlanmakta ve ucu 

sabitlenmektedir. 

 

Şekil 3.65: Bıçak ağzı ve tel ağın bağlanışı 

Torba ağ tel alt ve kenevir üst parçalardan oluşmaktadır. Geçirme yoluyla yapılan alt 

ağın teli 2,5 mm   dir. Dikdörtgen olan ağın bıçak ağzında 28-30, uzunluğunda ise 14-15 

göz vardır. Göz genişliği 50 mm’dir. Kenevir olan üst parça normal yapımda dikdörtgen bir 

ağdır. Materyal 4 mm  eninde, 20-22 boyunda, 12-14 göz vardır. Göz genişliği 55 mm’dir. 

 

Üst ağ kemereye 3 mm  PP ile gözden geçirilip sarılarak tutturulmaktadır. Tel ağda 

aynı iple gözden ve bıçak ağzının deliklerinden geçirilerek sarılmakta ağlar birbirine aynı 

donam ipi ile dikilmektedir. 

 

Fotoğraf 3.10: Drecin kısımları 
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 Dikdörtgen çerçeve 

 

Bu direçler madeni bir çatı sistemine bağlanmış sistemi çevreleyen ağlardan oluşur. 

Direç ağzının üst kirişi 3-3,5 m’dir. Alt kenar, zemini kazıyabilmek amacıyla tarak gibi dişli 

demirden, zincir veya öne doğru 30-35°lik açıyla eğimli yeri kazıyıcı demir bir panelden 

oluşur. Rusya’da kullanılan bir dreç modelinde, üst kenara da aynı eğimde bir parça monte 

edilmiştir. Böylece çekme sırasında meydana gelebilecek basınçla dreç zemine doğru itilerek 

daha fazla kazıma sağlanır. 

 

Şekil 3.66: Farklı direç tipleri (a) Alman direci, (b) Hollanda'da midye direci, (c) Fransız tipi,(d) 

Japon direci, (e) Rus tipi, (f) İrlanda kabuklu direci. 

 

Değişik türlerde ve boyutlarda hazırlanan direçler farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Halen ülkemizde en yoğun kullanılanlar deniz salyangozu avında kullanılan direçlerle midye 

avında kullanılan taraklı direçlerdir. Midye avında kullanılan direçlerin boyutları diğerlerine 

göre daha küçük olup ağız kısmında tarak şeklindeki metal uçlar sayesinde midyeyi dipten 

sökebilmektedir. Tor kısmında ise yıpranmaları önlemek için metalden örülmüş tel ağlar 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 3.67: Midye avı için hazırlanmış özel direç 

 

Salyangoz toplamak amacı ile hazırlanan dreçlerin boyutları su ürünleri mevzuatında 

belirlenmiştir. Ağız açıklığı 3 m, yüksekliği 40 cm’dir. Torba boyu en fazla 2,5 m olup göz 

açıklığı ise 45 mm ile sınırlanmıştır (Şekil.5 ). Alt kısmına kurşun dizilerek bir telle iki 

köşesi bağlanmış durumdadır. Drecin dipte düzgün çekilmesini sağlayan iki ağız kenarına 

bağlı iki kolun ağırlığıdır. Sadece karides avcılığında kullanılanına Akdeniz Bölgesi’nde 

"Algarna" adı verilir. Ağız açıklığı 2.5 m, torba uzunluğu 3 m’dir. Midye için kullanılanları 

daha küçüktür. 

 

 

Şekil 3.68: Salyangoz dreci ve ölçüleri 
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 Yarım daire çerçeve 

 

Dreç ismi altında da bilinen kaska bir torba ve üç kollu yarımay şeklinde bir 

çerçeveden oluşmaktadır. Sürükleme esnasında, çerçevenin bıçak ağzı dibi kazımakta av 

torbanın içinde toplanmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 3.11: Yarım daire drecin arkadan görünüşü 
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.  

Fotoğraf 3.12: Yarım daire drecin önden görünüşü 

Yarım daire drecin dikdörtgen drece göre dezavantajı, çekim sırasında ters 

dönmesidir. Bu durum da çekim durdurulur. Dreç düzeltilip tekrar çekime başlanır. Bu da 

zaman kaybına neden olur. Günümüzde bu dreç modeli ile av yapılmamaktadır.  Dikdörtgen 

çerçeveli dreçler ters dönse bile çekime devam edilir. Bu durumda tek sakınca ipten yapılan 

ağın takılıp yırtılma riskidir.  

 

Fotoğraf 3.13: Yarım daire drecin mapa, fırdöndü ve yoma bağlantısı 
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3.21. Torba Ağının Çerçeveye Bağlantısı 
 

Altler dreci ağa bağlamak için sağlam gırcala kullanılır. Gırcala sürtünmeye ve 

çekilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Çerçeve çekim sırasında koparak deforme olup ağdan 

ayrılmamalıdır. Her gözden gırcalanın çıması geçirilip 4-5 gözde bir düğüm atılır. 

 

Fotoğraf 3.14: Dreç donanımının gırcala ile bağlanması 

3.21.1. Tilla İpleri  
 

Altler ağın tilla ipleri 175 cm uzunluğunda ve 16 mm çapındadır. Ağın iki tane olan 

tilla ipleri torba köşelerinden 5-6 göz içeriye tek düğümle bağlanır ve puntalanır. İplerin 

diğer uçları orta kolun iki tarafına ya torba bitiminde olduğu gibi veya kazık bağı ile 

bağlanmakta, yine puntalanmaktadır. Kolların tilla ipi 320 cm uzunluğunda, ağın tilla ipi 

kalınlığındadır. Bir ucu ağın tilla ipinin dış tarafına, kemereye bağlandıktan sonra yuma ipi-

nin bağlandığı demir halkadan geçirilerek, öteki tilla ipinin dışından yine kemereye, 

genellikle kazık bağı ile bağlanmasıdır. 

 

Fotoğraf 3.15: Tilla ipinin sopaya bağlanması 
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Fotoğraf 3.16: Tillanın çerçeveye bağlanması 

3.21.2. Yuma İpi 
 

Drecin motora bağlantısını sağlayan yuma ipi 16 mm kalığındadır. Avcılığın yapıldığı 

motora kıç üstüne küpeştenin ortasına bir makara oturtulmuştur. Dreç, yuma ipi ile bu 

makaradan suya indirildikten sonra motor 0,8-1 mil süratle hareket etmektedir. Kalama boyu 

derinliğin bir buçuk katı, sürükleme süresi değişken olmakla beraber 10 dakika kadardır. 

Süre dolunca motor durdurularak yuma ipinin boşu alınmakta ve 5-6 tayfa dreci makaraya 

kadar çeker. Bir taraftan yuma ipi gergin tutulurken kolların tilla ipi tutularak kaska iskele 

tarafına geçirilmekte, kemere küpeştenin içine kadar çekilerek ağın tilla ipleri tutulmakta ve 

ağ güverteye boca edilmektedir. 

 

Irgat sistemi bulunan teknelerde ise; dreçlerde üç kolun birleştiği yere demir kasa 

yapılmış, kasaya ikinci bir demir halka geçirilmiştir. Yuma ipi bu halkaya bağlanmakta ve 

ucu sabitlenmektedir. Diğer ucu teknedeki matafora ve ırgatın tamburuna bağlanmıştır. 4.5 

m genişlikteki bir drecin çekilmesinde 3.5 cm kalınlığında tek bir çelik halat kullanılır. Bu 

çelik halat ile dreç çekmek üzere yapılan teknelerde vinç kaptan köşkünün gerisinde yer alır. 

Hemen vincin önünde, ana direğe bağlı 2 hareketli kiriş ve ana direğin yanında matafora 

bulunur. 
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Şekil 3.69: Dreç çeken tekne modeli 

 

Tekne düzeni yan operasyonlu trollere benzemektedir. Matafor bloğu, drecin 

çekilmesinde kullanılır. Ana direğe bağlı iki kiriş ve makara düzeni, drecin kaldırılmasında 

kullanılır. Vinç kaptan köşkü önünde yer alır. Üzerinde çelik halatların sarılacağı 1'i ana, 1'i 

yedek ve 1'i de kaldırmak amacıyla kullanılanlar olmak üzere en az 3 tamburla çalışır. Av 

sırasında mataforalar dışarıya doğru döndürülür. Çekme sırasında vinç tamburlarından gelen 

çelik halatlar güverte üzerindeki hareketli makaralardan geçer. Dreç ağı çekilir. Askıya 

alındıktan sonra torba boşaltılır. 

 

Fotoğraf 3.17: Dreçin kısımları 
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3.22. Dreci Tekneyle Çekme 
 

Dreç, bir torba ve üç kollu yarım ay şeklinde bir çerçeveden oluşmaktadır. Sürükleme 

esnasında çerçevenin bıçak ağzı, dibi kazımakta; av, torbanın içinde toplanmaktadır. 

 

Bunlar denizde yaşayan çeşitli yumuşakça ve kabukluların avcılığında kullanılır. 

Çekilen dreç, zemini kazıyarak bu canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana 

kadar hazne içinde depolanmasını sağlar. Deniztarağı ve kaska olarak da adlandırılır. 

 

Deniz dibini tarayarak midye, istiridye, karides, deniz salyangozu ve diğer su 

ürünlerinin avlanmasında kullanılan; bir ağ veya tel torba, çerçeve, bıçak veya tarak ve 

çekilme sapından oluşan; küçük güçte motorlu gemilerle çekilen av aracıdır. 

 

Yakın ve sığ sularda küçük, tek bir dreçle av yapılabileceği gibi açık denizde tarak 

avcılığında olduğu gibi büyük teknelerde 2-3 dreçle de av yapılabilir. Sığ ve derin sularda 

kullanılabilen modelleri vardır. 

 

3.22.1. Dreç Çekiminde Tekne Sürati 
 

Tekne sürati dreç çekiminde çok düşük olmalıdır. 

 

Kaska ile avcılığın yapıldığı motorda kıç üstüne, küpeştenin ortasına bir makara 

oturtulmuştur. Kaska, yuma ipi ile bu makaradan suya indirildikten sonra motor 0.8-1 mil 

süratle hareket etmelidir.  

 

Düşük süratle gitmesi, teknenin taradığı bölgede takıldığı zaman alabora olmasını 

engeller. 

 

3.22.2. Dreç Çekim Süresi 
 

Dreç çekim süresi, avcılık yapılan suların zemin yapısına göre değişmektedir.  

 

Dreçte kalama boyu, derinliğin bir buçuk katı; sürükleme süresi, değişken olmakla 

beraber 10 dakika kadardır. 

 

Süre dolunca motor durdurularak yuma ipi boşu alınır ve 5-6 tayfa, kaskayı makaraya 

kadar çeker. Bir taraftan yuma ipi gergin tutulurken kaloma tilla ipi tutularak kaska iskele 

tarafına geçirilir, kemere küpeştenin içine kadar çekilerek ağın tilla ipleri tutulur ve ağ 

güverteye boca edilir. 
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Şekil 3.70: Dreç ve dreç çeken tekne 

3.23. Kıyı Sularında Dreçle Avcılık 
 

Kıyı sularında, karaya oldukça yakın sığ bölgelerde operasyon yapılır. Tekne ve ağın 

büyüklüğü, bu bölgelerdeki manevra yeteneğine bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Kıyıya yakın 

av yapan teknelerin boyu nadiren 15 m’yi geçer. Açıkta av yapan tekneler ise 20 m 

civarındadır. 

 

Kullanılan dreç ağının tipi, avlanacak canlının ve av yapılacak zeminin özelliğine 

bağlıdır. Canlı, sadece zeminden kazınacaksa veya hemen uygun bir zemin altında ise basit 

bir dreç kullanılabilir. Kısmen veya tamamen engebeli bir zeminde bulunuyorsa bunların 

bulundukları yerden çıkarılması ve bir araya toplanması için özel olarak tasarlanmış dreçlere 

ihtiyaç duyulur. 

 

Şekil 3.71: Su püskürtmeli dreç 
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Bu tip dreçlerde ana gemiden pompalanan basınçlı su, küçük püskürtücülerden 

geçerek canlıların zeminden çıkarılıp torba içinde toplanmasını sağlamaktadır. Operasyon 9-

12 m derinliklerde sürdürülmekte ve püskürtülme su, tekneye bağlı 75 m’lik hortumla temin 

edilmektedir. 

 

3.24. Açık Denizde Dreçle Avcılık 
 

Açık denizde avcılıkta kullanılan dreçler, kalın dirençli bir iskelet yapısına sahiptir. 

Bunlara çekim kolları monte edilmiştir. Zemine gelen ve ağzın alt kısmını oluşturan çubuk, 

zemini kazımak üzere bıçak sırtı şeklindedir. Torba kısmı, uzunluğu boyuncu sabit 

genişliktedir. 

 

Alt yüzü çelik halkalardan yapılmış bir örgü şeklindedir. Bu yapı, drece kaba 

yüzeylerde çekilirken bir direnç kazandırır. Avın toplandığı arka kısmın üst yüzeyi de aynı 

formda yapılmıştır. Ön üst yüzey ise kablolardan örülmüştür. 

 

Genişlikleri, küçük tekneler için 1.5 m’den 30 m’lik tekneler için 4.5-5 m’ye kadar 

değişir. 4.5 m genişlikteki bir drecin çekilmesinde 3.5 cm kalınlığında tek bir çelik halat 

kullanılır. 

 

3.25. Dreç Çekiminde Kullanılan Tekne Tipleri 
 

Dreçle av yapan tekneler, tasarım yönünden başlıca üç kategoride toplanabilir. 

 

3.25.1 Güverte Önünden Çift Dreç Çekebilen Tekneler 
 

 Vinç tamburlarından gelen çelik halat, güvertede yer alan döner bobinlerden 

geçer, mataforalara asılı çekme blokları drece doğru uzanır. Her iki yandan birer 

dreç çekilir. 

 

Şekil 3.72: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler 
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 Çekme sırasında vinç tamburu mataforada drecin çekme kolları görününceye 

kadar çelik halatları sarar. Ana direk üzerindeki makara, diğer bir vinç 

tamburuna alınarak dreç kirişine bağlanır ve güverteye alınır. Bu operasyon için 

çekme halatı yavaşça boşaltılır. 

 

Şekil 3.73: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler 

 

 Makara dreç kirişinden çözülür ve arka kısmına bağlanarak kaldırılır. Böylece 

ağız aşağıya doğru gelir, drecin içindekiler boşaltılır. 

 

Şekil 3.74: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler 

 

Tekne düzeni yan operasyonlu trollere benzemektedir. Her bir matafor bloku, bir 

drecin çekilmesinde kullanılır. Ana direğe bağlı iki kiriş ve makara düzeni, drecin 

kaldırılmasında kullanılır. Vinç, kaptan köşkünün önünde yer alır. Üzerinde çelik halatların 

sarılacağı 2’si ana, 2’si yedek ve 2’si de kaldırmak amacıyla kullanılan en az 6 tamburla 

çalışır.  

Av sırasında mataforalar dışarıya doğru döndürülür. Çekme sırasında vinç 

tamburlarından gelen çelik halatlar, güverte üzerindeki hareketli makaralardan geçer. Dreç 

ağları birbiri peşi sıra çekilir. Biri askıya alındıktan sonra diğerinin toplanmasına başlanır. 
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3.25.2. Güverte Gerisinden Çift Dreç Çekilmesi 
 

Diğer av yöntemlerinde olduğu gibi modern balıkçı teknelerinde güverte gerisinden av 

yapan modeller, yaygın olarak kullanılmaktadır. Dreç çekmek üzere yapılan teknelerde vinç, 

kaptan köşkünün gerisinde yer alır. 

 

Hemen vincin önünde ana direğe bağlı 2 hareketli kiriş ve ana direğin her iki yanında 

ikiz matafor bulunur. 

 

Operasyon şekli güverte önünden dreç çekilen teknelerle aynıdır. 

 

Şekil 3.75: Geriden dreç çeken tekne modeli 

 

 

Şekil 3.76: 30 m’lik kıç operasyonlu tarak avcılığı yapan bir tekne 

 

Bu düzenleme ile arka güverte daha fazla korumalı ve tekne yönetiminden en az 

etkilenir pozisyondadır. En sert deniz koşullarında bile öne doğru ilerleme devam ederken 

emniyetli bir çalışma sağlanır. 

 

Operasyon şekli bir önceki konuda anlatılan önden çekilen dreçlerle aynıdır. 
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3.25.3. Güverte Gerisinden Üçlü Dreç Çekilmesi 

 

Şekil 3.77: Tekne gerisinden üç dreçle av yapan bir gemi ve operasyon şekli 

Şekil 3.77’te güverte gerisinden üç dreç çekebilen bir trol teknesi görülmektedir. 

 

Şekilde görüldüğü gibi matafora yoktur. Her iki yandan çekilen dreçlerin halatları, 

doğrudan doğruya ana direğe bağlı yatay bir kirişin ucundan geçerek vince ulaşır. Üçüncü 

dreç ağı ise yine ana direkten çekilmek ve kıçtaki yarı mekanik bir rampadan geçirilmek 

suretiyle güverteye alınır. 

 

3.26. Iğrıp ağları 
 

Iğrıp, çekme aletleri grubuna giren bir av aracıdır Çok uzun halatlar ve kollar ile 

bunlara oranla küçük bir torbadan oluşmaktadır. Bu araçlarla avcılık belli bir alanın 

çevrilmesi, halatların, kolların ve torbanın sabit bir yere, balıkçı teknesine veya kıyıya 

çekilmesi ile yapılmaktadır. Çekme aletleri grubuna giren ığrıp ağlarının en büyük olanlarına 

ığrıp, orta büyüklükte olanlarına manyat, küçük olanlarına da tarlakoz adı verilir. 
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Iğrıp grubuna giren çekme aletlerinin üçünün de yapım şeması aynıdır. Bu şema 

kolların ucuna bağlı halatlar, kanat, omuz ve tor kısımlarından oluşmaktadır. Iğrıp ağlarının 

büyüklükleri kanat uzunlukları ile belirtilmektedir.  

 

Şekil 3.78: Iğrıp ağının su içindeki konumu 

 

3.26.1. Iğrıp Ağı Donatımı İçin Uygun Ölçülerde Malzemelerin Hazırlanması 
 

Iğrıp ağları değişik göz açıklığında ve değişik kalınlıktaki ipliklerden örülmüş kumaş 

hâlindeki ağların kesilmesi ile hazırlanır. Iğrıpta ağız açıklığı kol uzunluğuna oranla manyat 

ve tarlakozdan daha fazladır. Bu nedenle ığrıbın büyüklüğü kol uzunluğu ile olduğu kadar 

ağız açıklığı ile de belirtilmektedir Kol uzunluğu 52-144 m ve bu uzunluğun ¼’ü olan ağız 

açıklığı 13-36 m’dir. Kolların ve diğer kısımların isimlendirilmeleri manyat ve barabat 

ağlarında olduğu gibidir. 

 

Ağ gözü açıklığının değişik olmasına bağlı olarak ığrıplar değişik adlar almaktadır 

(palamut ığrıbı, kolyoz ığrıbı, hamsi ığrıbı gibi). Iğrıplarda diğer küçük ığrıplarda olduğu 

gibi (manyat ve tarlakoz) değişik göz açıklığında, değişik kalınlıktaki ipliklerden kumaş 

hâlindeki ağların kesilmesi ile hazırlanır. 

 

Hamsi ığrıbında kullanılan tor 7 mm göz açıklığında ve 9 numaralı iplikten örülmüş 

ağlardan hazırlanırken palamut ığrıbındaki tor 12 mm göz açıklığında ve 9 numara iplikten 

örülmüş ağlardan hazırlanır. 

 

Kanat ağlarından koltuk ağlarına gidildikçe derinlik artırılır ve ağ gözü açıklığında 

küçültülür. Örneğin, Kanat ağlarında 3 no.lu iplikten 25 mm göz açıklığında ağlar 

kullanılmışsa koltukta 4 no.lu iplikten 12-15 mm göz açıklığında olan ağlar kullanılır. 

Maçalara yakın kısımlarda 2-3 kulaç olan ağ derinliği de koltuklarda 15-20 kulaç derinliğe 

ulaşır. Iğrıpların boyutları avlanılacak balık türüne göre değişmektedir. Kol boyu 90 m ile 

400 m arasında değişebildiği gibi derinliği de 15 m ile 50 m arasında olabilmektedir.  
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Şekil 3.79: Iğrıp ana ağlarında kullanılan ağlar ve güçlendirici ağlar 

 

3.26.2. Kumaş Ağların Kesilerek Iğrıp Ağının Donatılması 
 

Iğrıp donatımına kanat ağlarından başlanır. Göz açıklığı 25 mm olan ağlardan 3 kulaç 

kesilerek maça başındaki ilk parça hazırlanır. Yine aynı ağlardan 3 göz fazla tutularak ikinci 

parça kesilir. Üçüncü parçada ikinci parçadan 3 göz fazla tutularak kesilir. Bu şekilde her 

parça önceki parçadan 3 göz fazla olur. Son parçanın boyu 4 kulaca ulaşıncaya kadar kesime 

devam edilir. Kesilen parçalar birbirine eklenerek kanat ağları hazırlanmış olur. Göz açıklığı 

12-15 mm olan ağlardan 4 kulaç boyunda ilk parça kesilir. Aynı yöntemle 4 göz fazla 

tutularak diğer parçalar da kesilir. Kesim işlemine 5 kulaç derinliğe ulaşıncaya kadar devam 

edilerek omuz ağlarının da kesimi tamamlanır. Kesilen parçalar birbirine eklenerek ığrıp 

ağının bir kanadı hazırlanır. Diğer kanat da aynı yöntemle simetrik olarak hazırlanır. 

 

Şekil 3.80: Iğrıp ağlarının kesilerek hazırlanması 

Donatım yapılırken koltuk ağlarına gelinceye kadar donatım P=2/3 oranında 

yapılırken tora yaklaştıkça bu oran artırılarak P=1/2’yi bulur. Aynı şekilde tora yaklaştıkça 

bir ölçüye konan mantar ve kurşun sayısı da artırılır. 
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3.26.3. Yakaların Donatımı 
 

Iğrıp ağı yakalara donatılmadan önce yaka halatları açılarak buruklukları alınır. 

Kurşunlar alt yaka halatına, mantarlar da üst yaka halatına dizilir. İki yakanın da donatımı 

aynı anda yapılarak alt ve üst yakanın aynı olması sağlanır. Ağın kanat kısımlarında bir 

ölçüye 4-5 mantar takılır. Alt yakaya ise 5-6 kurşun takılır Her çaka 15-20 cm boyunda 

yakaya tutturulur. 

 

Kurşun yaka çift kat 18-22 mm bitkisel veya 10-14 mm naylondandır. İki yakanın da 

donatımı aynı anda yapılarak alt ve üst yakanın aynı olması sağlanır. Yakaya ağız için 

gerekli uzunluk bırakıldıktan sonra ağın ucu yakaya dikilmekte kurşun ve donanmış mantar 

yaka yan yana getirilerek gerilmektedir. Kol boyunca mantar yaka nasıl donanmış ise kurşun 

yaka da onun simetriği olarak donanmaktadır. Donanım oranı kanat ağlarında P=2/3 iken bu 

oran artırılarak tora yakın kısımlarda P=1/2 oranını bulur. 

 

 

Şekil 3.81: Ana ağların yakaya donanımı 

 

Küçük ığrıplarda 80-180 cm uzunluğunda maça kullanılmaktadır. Maçalara çekme 

halatları bağlandıktan sonra mantarlar suya batacağından torun yerini tespit etmek ve düzgün 

gelmesini sağlamak için torun tam ortasındaki mantar yakaya, 5-6 kulaç boyunda, 5-6 mm 

çapında naylon bir halata işaret şamandırası bağlanır. Maçaların alt yaka ile birleştiği yere 

voli yerinin durumuna göre 1.5-2 kg ağırlığında ayak taşı bağlanarak ağ tekneye istif edilir. 

 

3.27. Orta Büyüklükteki Iğrıp Ağları (Manyat)  
 

Sahili ve dip yapısı kayalık olmayan bölgelerde sahile yaklaşan, özellikle dip 

balıklarının avcılığında kullanılan ve çekme aletleri sınıfına giren orta büyüklükteki 

ığrıplardır. Genellikle barbun, dil balığı, izmarit ve sardalya avında kullanılır. Manyatlar 

kurşun yaka ağırlığı, yüzdürücüleri su altına çekebilecek ağırlıkta hazırlandığından derin 

sulara bırakıldığında dip trolü görevi yapabilme özelliğine sahiptir. Manyatların 

hazırlanmasında piyasada değişik göz açıklığında ve değişik iplik çapında, kumaş hâlinde 

bulunan farklı ağlar kullanılmaktadır.   
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Şekil 3.82: Donatılmış bir manyat ağının görünümü 

3.27.1. Manyat Ağı Donatımı İçin Uygun Ölçülerde Malzemelerin Hazırlanması  
 

Manyatların hazırlanmasında piyasada bulunan değişik göz açıklığında ve farklı no.lu 

ipliklerden hazırlanmış kumaş hâlinde ağlar kullanılır. Diğer ığrıplarda olduğu gibi 3-4 farklı 

ağ kısmından oluşur. 

 

Kanat ağlarından koltuk ağlarına gidildikçe derinlik artırılır ve ağ gözü açıklığı da 

küçültülür. Örneğin, Kanat ağlarında 6 no.lu iplikten 15-17 mm göz açıklığında ağlar 

kullanılmışsa omuz kısmında 9 no.lu iplikten, 12 mm göz açıklığında olan ağlar kullanılır. 

Toru oluşturmak için de 9 no.lu iplikten örülmüş 7 mm göz açıklığında ağlar kullanılır (iplik 

23 tex). 

 

Şekil 3.83: Manyat ana ağlarında kullanılan ağlar ve güçlendirici ağlar 

 

Yaka halatı olarak 10 mm çapında naylon halatlar kullanılır. Ana ağların kenarlarının 

güçlendirilmesi için 5 gözden oluşan güçlendiriciden ağın iki boyu kadar alınmalıdır. 

Yüzdürücü olarak piyasada 6 numara olarak bilinen, 70 mm çapında mantarlar kullanılır. Alt 

yakada batırıcı olarak yaka halatından geçebilecek çapta boru kurşunlardan 3-5 cm boyunda 

kesilmiş parça kurşunlar kullanılır. 
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Ağın donatımında 23 tex, 9 no.lu iplik kullanılır. Yakalar donatılmadan halatlar 

açılarak buruklukları (gamları) alınır. Ölçü olarak diğer ığrıp ağlarında kullanılan 180 cm 

boyunda, 3-4 cm enindeki ölçü tahtası kalıp olarak kullanılır. 

 

3.27.2. Kumaş Ağların Kesilerek Manyat Ağının Donatılması  
 

Manyat donatımına kanat ağlarından başlanır. Göz açıklığı 15-17 mm olan ağlardan 3 

kulaç kesilerek maça başındaki ilk parça hazırlanır. Yine aynı ağlardan 3 göz fazla tutularak 

ikinci parça kesilir. Üçüncü parçada ikinci parçadan 3 göz fazla tutularak kesilir. Bu şekilde 

her parça önceki parçadan 3 göz fazla olur. Son parçanın boyu 3.5 kulaca ulaşıncaya kadar 

kesime devam edilir. Kesilen parçalar birbirine eklenerek kanat ağları hazırlanmış olur. Göz 

açıklığı 12 mm olan ağlardan 3.5 kulaç boyunda ilk parça kesilir. Aynı yöntemle 4 göz fazla 

tutularak diğer parçalar da kesilir. Kesim işlemine 4.5 kulaç derinliğe ulaşıncaya kadar 

devam edilerek omuz ağlarının da kesimi tamamlanır. Kesilen parçalar birbirine eklenerek 

manyatın bir kanadı hazırlanır. Diğer kanat da aynı yöntemle simetrik olarak hazırlanır. 

 

Şekil 3.84: Manyat ağlarının kesilerek hazırlanması 

Manyat ağının toru 7 mm göz açıklığındadır. Derinliği manyat ağının en derin 

parçasına (4.5 kulaç) eşitlenir. Genişliği 5 kulacı buluncaya dek ağlar birbirine eklenir. Tor 

ağının boyu 6-7 kulaç, derinliği 6-7 kulaç, genişliği ise 9.5 kulaç olacak şekilde iki parça 

hâlinde ağ donatılır. 

 

Manyatın kanat ve omuz ağları simetrik olarak birbirine eklendikten sonra omuz 

ağlarının dört köşesine torun iyi açılmasını sağlamak için barabatta olduğu gibi üçgen ağlar 

dikilir. İki omuz ağının ortasında daire şeklinde torun ekleneceği bir boşluk bırakılır. Tor bu 

boşluğa dikildiğinde ana ağlar hazırlanmış olur. 

 

Ana ağların yırtılmasını önlemek için alt ve üst kenarına boydan boya güçlendirici 

olarak 5 göz dikilir. Ana ağların yakalara donamını sağlamlaştırmak ve donam oranını 

ayarlamak için 5 gözün en dış gözünden boydan boya güngörmez (50-55 mm çapında) 

geçirilir. 



 

126 

 

Şekil 3.85: Ana ağların yakaya donanımı 

3.27.3. Yakaların Donatımı 
 

Diğer ığrıp çeşitlerinde olduğu gibi yakalara donatılmadan önce yaka halatları açılarak 

buruklukları alınır. Kurşunlar alt yaka halatına mantarlarda üst yaka halatına dizilir. İki 

yakanın da donatımı aynı anda yapılarak alt ve üst yakanın aynı olması sağlanır. Ağın kanat 

kısımlarında bir ölçüye 3 mantar, alt yakaya ise 4-5 kurşun takılır. Her çaka 15-20 cm 

boyunda yakaya tutturulur. 
 

Donanım oranı kanat ağlarında P=2/3 iken bu oran artırılarak tora yakın kısımlarda 

P=1/2 oranını bulur. Omuz ağlarında bir ölçüye 4 mantar takılırken alt yakaya da 7-8 kurşun 

takılır. Ağın donatımı tamamlanınca her iki başına maçalar bağlanarak ağ tamamlanır. 
 

Makas halatlarına ağın atılacağı uzaklığa göre çekme halatları bağlanır (50-200 m). 

Ağ denize atıldığında mantarlar suya batacağından torun yerini tespit etmek ve düzgün 

gelmesini sağlamak için torun tam ortasındaki mantar yakaya, 4-5 kulaç boyunda, 4 mm 

çapında naylon bir halata işaret şamandırası bağlanır. Maçaların alt yaka ile birleştiği yere 1-

1.5 kg ağırlığında ayak taşı bağlanarak ağ tekneye istif edilir. 

 

3.28. Küçük Iğrıp (Tarlakoz, Barabat) 
 

Sığ bölgelerde hamsi, istavrit, uskumru ve zargana gibi balıkların avcılığında 

kullanılır. Sahili kumsal olan bölgelerde, yeri tespit edilen sahile yakın balık sürülerinin 

etrafı çevrilerek sahile doğru çekmek suretiyle yapılan avcılıkta kullanılan bir av aracıdır. 

Kullanılan çekme ağlarının diğer bir deyişle ığrıp ağlarının en küçüğüdür. Barabat olarak da 

bilinir. İki balıkçı kayığı ile kullanıldığı gibi sahile doğru çekmek suretiyle iki kişi tarafından 

da kullanılabilir.  

 

3.28.1. Barabat Ağı Donatımı İçin Uygun Ölçülerde Malzemelerin Hazırlanması 
 

Küçük ığrıplar (tarlakoz) için piyasada kumaş hâlinde bulunan çeşitli ağlar kullanılır. 

Genelde 3-4 farklı yapıda ağ kullanılır. Kullanılan bu ağların göz açıklığı ve iplik kalınlığı 

değiştiği gibi kullanıldıkları yerlere göre derinlikleri de değişmektedir. Maçalara yakın 

kısımlarda (kanatlarda) 15-17 mm göz açıklığında 23 tex, 6 no.lu iplikten örülmüş ağlar 

kullanılır. Omuz ağları ise 23 tex, 9 no.lu iplikten örülmüş, 12 mm göz açıklığında ağlardan 

oluşur. Tor yapımında kullanılan ağlar ise 23 tex, 9 no.lu iplikten örülmüş, 7 mm göz 

açıklığında ağlardır.  
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Şekil 3.86: Barabat ana ağlarında kullanılan ağlar ve güçlendirici ağlar 

Yaka halatı olarak 10 mm çapında naylon halatlar kullanılır. Yüzdürücü olarak 6 no.lu 

naylon mantarlar kullanılır. Batırıcı olarak 250-300 g ağırlığında taşlar alt yakaya bağlandığı 

gibi aynı ağırlıktaki içi boş kurşun boru parçaları da kullanılabilir. 

 

Barabat ağının iki başına 5-6 cm çapında 100-200 cm boyunda maça adı verilen 

ağaçlar konur. Donatım için 23 tex, 9 no.lu iplik; donatım sırasında ölçü birimi olarak ise 

180-200 cm boyunda ölçü tahtası kullanılır. 

 

3.28.2. Kumaş Ağların Kesilerek Barabat Ağının Donatılması 
 

Donatım öncesi gerekli ağların kesilerek hazırlanmış olması gerekir. Önce maçalara 

yakın ağlara 2 kulaç boyunda keserek başlanır. İkinci parça ise birinci parçadan 3 göz fazla 

tutularak kesilir. Üçüncü parça da ikinci parçadan üç göz fazla tutularak kesilir. Bu şekilde 

her parçada 3 göz fazla kesilerek 3 kulaç boya erişilinceye kadar devam edilir. Kesilen bu 

ağlar kenarlarda 1,5 göz artacak şekilde birbirine eklenerek birleştirilince bir başı iki kulaç, 

diğer başı üç kulaç derinlikte olan kanat ağları hazırlanmış olur. 
 

 

Şekil 3.87: Barabat ağlarının kesilerek hazırlanması 
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Daha sonra omuz ağlarının kesimine başlanır. İlk parça üç kulaç boyunda kesilir, 

ikinci parça yine aynı metotla 3-4 göz fazla kesilerek 4,5-5 kulaç boya erişilinceye kadar 

kesime devam edilir. 

 

Kesilen bu parçalarda, yine sıra ile birbirine dikilerek omuz ağları da hazırlanır. Kanat 

ağları ile omuz ağları birbirine eklenince bir başı iki kulaç, diğer başı 4,5-5 kulaç derinlikte 

olan ana ağların bir tarafı hazırlanmış olur. Boyu 60-70 kulacı bulan bu ağlardan aynı 

metotla diğer parça da hazırlanır ancak birbirinin simetriği olan bu iki parça birbirine 

eklenmeden araya tor koymak gerekir. Tor ağı olarak 7 mm göz açıklığındaki ağlar 

kullanılır. Bu ağlar da 6 kulaç boyunda kesilerek enlerine göre birbirine eklenirler ve 4,5-5 

kulaç genişlik elde edilir. Boyu 6 kulaç, eni 4,5-5 kulaç olan tor ağından, aynı şekilde bir 

parça daha hazırlanarak üç tarafından birbirine çatılarak tor şeklini alması sağlanır.  

 

Tor iki parça hâlinde hazırlanan ana ağların ortasına dikilmeden önce, köşelere torun 

iyi açılmasını sağlayan üçgen ağlar koymak gerekir. Üçgen ağlar köşegenleri içeri gelecek 

şekilde ana ağlara dikildikten sonra torun ağzı açık kalacak şekilde iki ana ağ birleştirilerek 

dikilir. Tüm ana ağlar ve tor dikildikten sonra sıra ana ağların güçlendirilmesine gelir. 

 

Güçlendirici olarak alınan ağlar tüm ağların etrafını çevirecek şekilde dikilerek ağların 

hazırlanışı tamamlanmış olur. Güçlendirici olarak kullanılan 5 gözün en dış gözünden 

boydan boya güngörmez (50-55 no.) geçirilerek ağın donam oranı ile yakalara tutturulması 

işlemi yapılır.  

 

Şekil 3.88: Ana ağların yakaya donanımı 

Ana ağların yakalara donatımından önce tüm ağların kenarlarını güçlendirmek amacı 

ile 5 göz adını verdiğimiz 23 tex, 24 no.lu iplikten örülmüş, 50 mm göz açıklığındaki 

güçlendirici ağlar kullanılır. Yaka halatı olarak 10 mm çapında, naylon (polypropilen) 

halatlar; yüzdürücü olarak 6 no.lu (70 mm) naylon mantarlar kullanılır. Batırıcı olarak 250-

300 g ağırlığında taşlar alt yakaya bağlandığı gibi aynı ağırlıktaki füze şeklinde veya içi boş 

kurşun boru parçaları da kullanılabilir. Tarlakoz ağının iki başına 5-6 cm çapında maça adı 

verilen ağaçlar konulur. Donatım için ise 23 tex, 9 no.lu iplik kullanılır. Donatım sırasında 

ölçü birimi olarak 180-200 cm boyunda ölçü tahtası adı verilen ölçü kullanılır. 

 

3.28.3. Yakaların Donatımı 
 

Ağlar yakalara donatılmadan yaka halatları açılarak gamları alınmalıdır. Üst yaka için 

kullanılacak halata mantarlar dizilerek donatıma hazır hâle getirilir. Alt yakada kurşun 

kullanılacaksa bu işlem donatım bittikten sonra yapılır. Tarlakozun buruk ve çapraz 

donatılmaması için alt ve üst yaka aynı anda birlikte donatılır.  
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Donatım oranının hesabı için donatım tahtası olan ölçü çubuğu kullanılır. Donanım 

oranı maçalara yakın kısımlarda potluk P=2/3 olarak kullanılırken tora yaklaştırıldıkça 

artırılarak P=1/2’ye ulaşır. Maçalara yakın kesimlerde bir ölçüye 4 mantar konur. Tor ağına 

yaklaştıkça mantar sayısı 5’e çıkar eğer batırıcı olarak kurşun kullanılacaksa bir ölçüye 250-

300 g olacak şekilde kurşun koyulmaktadır. Örneğin, tanesi 60-100 g olan kurşun 

kullanıldığında bir ölçüye 8-10 adet konulur. Ağın donamı tamamlandıktan sonra iki başına 

maçalar bağlanır. Maçaların iki ucuna bağlanan makas halatlarına ana halatlar bağlanır. Ana 

halat olarak 50-60 m boyunda, 10 mm çapında naylon halatlar kullanılmaktadır.  

 

3.29. Torba ve Kanatları Oluşturulmuş Ağa Maçaları Bağlamak 
 

Torba ve kanatları oluşturulmuş ığrıp ağına çekme halatları bağlanmalıdır ancak 

çekme halatlarını bağlayabilmek için öncelikle tahtadan yapılmış maça adı verilen 

bağlantıları yapmak gerekir. Maçalar ığrıp ağının kanat kısımlarının uçlarına gemici bağları 

ile bağlanır. Boyutları ığrıp ağının büyüklüğüne ve kullanıldığı su derinliğine göre değişir. 

Iğrıp ağı maçaya manyatlarda olduğu gibi çarmıklar ve iç sapanla da tutturulmakla beraber, 

çoğu kez yaka veya sardon geçirilmiş kenar doğrudan maçaya bağlanmaktadır. 

 

Şekil 3.89: Maçaların ağ üzerindeki konumu 

 

 

Şekil 3.90: Maça bağlantısı 

3.30. Karadan Iğrıp Çekme 
 

Iğrıp avcılığında temel prensip, ağ ve ağın önünde uzanan halatlarla bir bölgenin 

sarılması ve bu bölgedeki balıkların torbanın içine girmelerinin sağlanmasıdır. Diğer ığrıp 

çeşitlerinin (manyat, barabat) çalışma prensibi de aynıdır. 
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 Iğrıp ağının büyüklüğü ve av yerinin genişliği ığrıp ağını çeken balıkçı sayısını 

etkiler. Ağı çeken balıkçı sayısı, ağın büyüklüğüne göre her bir kolda 2 ile 20 arasında 

değişmektedir.  

 

Iğrıp ağları çalı volisi olarak da kullanılmaktadır. Bu durumda halatlardan bir tanesi 

uzundur ve bu halata çalı demetleri bağlanır. Bu şekilde daha geniş alandaki balıklar 

toplanabilir.  

 

Iğrıp ağı; bir kola bağlı halat (Genellikle halat ağın sol koluna bağlanır.); alta kol ağı 

(kanat), omuz ve torba; daha üste ise sağ kol ve en üste sağ kola bağlı halat gelecek şekilde 

tekneye istif edilir. Av sahasında (voli bölgesi) üst bölgeye istiflenmiş halatın ucu kıyıdadır. 

Bu uç,  kolu çekecek balıkçılara verilerek av sahası ığrıp teknesi ile çevrilmeye başlanır. Bu 

arada balıkçılardan biri kürek çekmeli, diğeri önce çekme halatlarını sonra kolları, omuz 

ağlarını, torbayı, diğer kolu ve çekme halatını denize bırakmaktadır. Voli yerinin düzgün 

çevrilmesine ve torba kısmının ortaya gelmesine dikkat edilmelidir. Bu şekilde balık 

sürüsünün etrafı U şeklinde çevrilmiş olur. Balık sürüleri sıkışıp çıkacak yer bulamayınca 

denize doğru uzanan torun içine girer.  

 

Şekil 3.91: Iğrıp ağının sahile çekilişi 

3.31. Kargılı Ağlarla Kefal Avcılığı 
 

Kefal balıkları, özellikle ay ışığı bulunan günlerde çevrildiklerini hissettikleri zaman 

ağın üst yaka kenarına yaklaşarak mantarlar üzerinden dışarı atlar. Bu sebeple kefal 

balıklarının avcılığında ikinci bir ağ daha kullanılmaktadır. Bu ağ, genellikle küçük ığrıp 

olarak tabir edilen barabat ağlarıdır. Bu şekilde donatılan ağ sistemlerine kargılı ağ adı 

verilir.  

 

Kefal sürüleri, sıcak aylarda sahillere beslenmek amacıyla yaklaştıkları sırada 

özellikle kargılı ağlarla avlanır. Önce büyük ağ teknesi, barabatla balık sürüsünün etrafını 

çevirmeye başlar. Barabat ağının yarısı döküldüğünde ikinci küçük tekne, barabatın mantar 

yakasına yaklaşır. Kargılı ağın baş tarafındaki ayak taşı, barabatın mantar yaka çakasından 

geçirilerek barabat ağının dış tarafına paralel dökülür.  
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Kargılı ağın dökümü tamamlanınca son kargı çekilerek kargıların sivri uçlarının 

barabatın mantar yakasına geçmesi sağlanır. Kargılı ağın barabat ağından açılmaması için 

kargılı ağın uç ayak taşı, barabatın son kısmındaki mantar yakaya takılır. Barabatın öbür ucu 

da sahile ulaştırılır. Bu çekim sırasında sıkışan kefaller, barabatın mantar yakasından dışarı 

atlar ve kargılı ağda kalır. Ağların tamamı sahile çekildikten sonra kargılı ağ, barabat 

ağından ayrılır. Her ikisi de ayrı ayrı istif edilir. 

 

 

Şekil 3.92: Kargılı ağ-kefal ağı  

 

3.32. Karaya Çekerek Toplama 

 

Çevirme işlemi tamamlandıktan sonra halatlar, kıyıya çekilmeye başlanır. Kol 

halatlarındaki işaretli kısımların (nişan) aynı zamanda kıyıya gelmesine, torbanın düzgün 

çekilmesine dikkat edilmelidir. Ağın içinde çevrilmiş balıkların bir araya toplanmasını 

sağlamak için her iki kolu çeken balıkçılar, yavaş yavaş birbirlerine yaklaşırlar.  

 

Halatlar kıyıya alındıktan sonra kolların çekilmesine devam edilir. Kurşun yakada 

herhangi bir takılma olursa ığrıp teknesi ağın içine girerek takılan bölgeyi kurtarır. Bazı 

durumlarda av sahasında çevrilmiş olan balıkların ağ üzerinden atladıkları gözlenir. Bu 

durumda çevrilmiş olan balıkların ağın torba kısmına girmesini sağlamak için zaman zaman 

küreklerle suya vurulur. Akıntının ağı kıyıya sürüklediği durumlarda her iki koldan çekilir, 

diğer taraftan akıntı yönüne doğru çekilerek torbanın kıyıya dik gelmesi sağlanır. Kurşun 

yaka dipten kaldırılmadan daha fazla çekilerek balıkların ağ üzerine geçmesi sağlanır. Torba 

kısmı kıyıya iyice yaklaşınca ağ, kol ve omuz kısımlarından tutularak kaldırılır. Bu sayede 

balıklar torba içinde birikir ve kapanmış torba kıyıya çekilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Balıkçılık laboratuvarına veya balıkçı barınağına giderek yukarıda öğrendiğiniz gibi 

trol ağı hazırlayıp avcılık yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Trol ağının mantar yaka donatımını yapınız. 

 Laboratuvarda çalışıyorsanız 

laboratuvar çalışma kurallarına, 

denizde çalışıyorsanız denizde 

güvenlik kurallarına uymalısınız. 

 

 Ekonomik ve amaca uygun malzeme 

seçmelisiniz. 

 

 Ağ materyalini güneş ışığından 

korumalısınız. 

 Trol ağının kurşun yaka donatımını yapınız. 

 Trol ağının çekme halatlarının bağlantılarını 

yapınız. 

 Kapılar görülene kadar çekme halatlarını 

sarınız. 

 Çelik halatı kapılardan ayırarak vinci 

çalıştırınız. 

 Kanatlara ulaşınca çekme işlemini 

durdurunuz. 

 Dreç çerçevesine uygun ölçülerde torba 

oluşturunuz. 

 Drecin tekne ile bağlantısını yapmak için 

yuma ipini kasa üzerinde bulunan 

fırdöndüye bağlayarak sabitleyiniz. 

 Ana direk üzerindeki makarayı diğer bir vinç 

tamburuna alarak dreç kirişine bağlayıp 

dreci güverteye alınız. 

 Ağız kısmını aşağıya doğru getirerek drecin 

içindekileri boşaltınız. 

 Donatılacak ığrıp tipini seçiniz. 

 Donatılacak ağın büyüklüğüne göre 

bölümlere geçecek ağ miktarını 

hesaplayınız. 

 Kurşun ve mantar yakayı kollardan simetrik 

olarak donatınız. 

 Kolları torbaya dikerek ana ağzı 

oluşturunuz. 

 Iğrıp ağını dökecek av sahasını belirleyiniz. 

 Iğrıp ağını tekniğine uygun olarak tekneye 

istif ediniz. 

 Çekme halatının ucunu karadaki balıkçılara 

vererek tekne ile av sahasını çeviriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Trol ağında kullanılan kapıların görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Trol ağının ağız kısmının açılmasına yardımcı olmaktır. 

B) Çekme halatlarını güçlendirmektir. 

C) Trol ağının direncini artırmaktır. 

D) Trol ağının çekme hızını artırmaktır. 

E) Çekme halatlarını trol ağına bağlamaktır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi trol ağlarının sınıflandırmasında çok önemlidir? 

A) Kullanıldığı suyun derinliği 

B) Birden fazla gemi ile çekilmesi 

C) Torba uzunluğu 

D) Kanat uzunluğu 

E) Ağız kısmının genişliği 

 

3. Trol donatımında ağ malzemesi olarak düğümsüz ağların tercih edilmesinin nedeni 

nedir? 

A) Düğümleri sıkıştırması 

B) Fazla direnç göstermesi 

C) Su direncini azaltarak pot oranını sabitlemesi 

D) Sentetik naylon iplikten yapılmaları 

E) Fabrikasyon ağ olmaları 

 

4. Ağ fazla gergin ise yani pot miktarı az ise trol ağında hangi durum gözlenir? 

A) Suyun direnci ve tekne hızının artması durumunda ağ parçalanabilir. 

B) Ağın çeşitli yerlerinde büzülmeler olur. 

C) Ağ su içerisinde istenilen şekli alamaz. 

D) Yakıt sarfiyatı fazla olur. 

E) Avlanılan balık miktarı düşer. 

 

5. G-Kanca sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Trol ağının ağzının açılmasına yardımcı olmaktır. 

B) Trol kapıları tekneye alındıktan sonra kolaylıkla devreden çıkarılmasını 

sağlamaktır. 

C) Çekme halatı bağlantılarını güçlendirmektir. 

D) Trol ağının daha hızlı çekilmesini sağlamaktır. 

E) Ağın torba kısmında oluşacak dirence karşı trol ağının dayanımını artırmaktır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Trol ağının üst yaka (mantar yaka) donanımında aşağıdaki aksesuarlardan hangisi 

kullanılmaz? 

A) Yüzdürücüler 

B) Küresel bobinler 

C) Simit takozlar 

D) Sarma kurşunlar 

E) Bobin bağı 

 

7. Trol ağının alt yaka (kurşun yaka) donanımında aşağıdaki aksesuarlardan hangisi 

kullanılmaz? 

A) Ağırlaştırılmış çelik halat 

B) Sarma kurşunlar 

C) Yüzdürücüler 

D) Takozlar 

E) Bobinler 

 

8. Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi kıç operasyonlu trol ağı avcılığı ile ilgili bir 

özellik değildir? 

A) Operasyon kıç üzerinde sürdürülür. 

B) Tekne düz bir rota üzerinde seyredebilir. 

C) Çekme kuvveti hareket yönüne doğru gerçekleşir. 

D) Tekne, rüzgâr ve dalgaya doğru yönelip sert deniz koşullarında avcılığa devam 

edebilir. 

E) Kaptan köşkü ve makine dairesi kıçta yer almaktadır. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yüzen dip balıklarının avcılığı yapılırken dip trolün 

çekim hızıdır? 

A) 4-5 mil/saat 

B) 1,5-2 mil/saat 

C) 3-5 mil/saat 

D) 2-3 mil/saat 

E) 2-4 mil/saat 

 

10. Trol ağı av sahasına bırakıldıktan ne kadar sonra çekilir? 

A) 1-5 saat 

B) 1-2 saat 

C) 1-6 saat 

D) 1-3 saat 

E) 1-4 saat 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dreçlerin bir özelliği değildir? 

A) Ağ, halat ve ağırlıklardan meydana gelmeleri 

B) Çerçevenin alt kısmına deniz dibini kazımaya elverişli olması 

C) Torba ağ alt kısmının tel ağdan yapılmış olması 

D) Karides avcılığında kullanılan tipine algarna ismi verilmesi 

E) Torba ağ üst kısmının tel ağdan yapılmış olması 
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12. Çekme aletleri sınıfına giren ağların en büyüğüne ne ad verilir? 

A) Tarlakoz 

B) Manyat 

C) Iğrıp  

D) Barabat 

E) Uzatma 

 

13. Akıntının ığrıp ağını kıyıya sürüklediği durumlarda ne yapılır? 

A) Beklenir. 

B) Her iki kolda aynı yönden çekilir. 

C) Kollar farklı yönlerden çekilir. 

D) Hiçbir şey yapılmaz. 

E) Çekme halatları bırakılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Yakınınızda bulunan balıkçı barınağına giderek uzatma ağları, gırgır ve trolle avcılık 

faaliyetlerine katılınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Uzatma ağı çeşitlerini sıraladınız mı?   

2. Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ettiniz mi?   

3. Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

4. Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme işlemini 

yaptınız mı? 
  

5. Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan birleştirerek 

fanya oluşturdunuz mu? 
  

6. Voli ağının baş tarafındaki şamandırayı suya bıraktınız mı?   

7. Ayak taşını suya bıraktınız mı?   

8. Akıntıyı dikkate alarak voli ağını suya bıraktınız mı?   

9. Voli gemisine hafif seyir vererek balık sürüsünün etrafını 

çevirdiniz mi? 
  

10. Donatılacak voli ağı çeşidini tespit ettiniz mi?   

11. Voli ağı için en uygun ağ malzemesini seçtiniz mi?   

12. Donatılacak gırgır tipini seçtiniz mi?   

13. Donatılacak gırgır tipi için gerekli malzemelerin listesini 

çıkardınız mı? 
  

14. Ağa verilecek sarkma miktarını tespit ettiniz mi?   

15. Seçtiğiniz gırgır ağının tipine göre kullanılacak batırıcı sayısını ve 

batırıcı ağırlıklarını hesapladınız mı? 
  

16. Ağ parçalarını alt alta birleştirerek istenilen derinliği elde ettiniz 

mi? 
  

17. Mantar yaka tarafından başlayarak bocilik ağını diktiniz mi?   

18. Mantar ve kurşun yakayı donattınız mı?   

19. Ağın alt ana halatlarına mapaları yerleştirdiniz mi?   

20. Gırgır ağının ve çelik halatın baş kısımlarını yardımcı bota 

bağlayarak botu denize indirdiniz mi? 
  

21. Balıkçı gemisi kaptanının mola komutunu alarak ağı dökmeye 

başladınız mı? 
  

22. Ağ dökme sırasında av gemisinin hızını avlanacak balık türüne 

göre ayarladınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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23. Av gemisinden atılan halatı alarak, yardımcı botla birlikte av 

gemisinden uzaklaşmak suretiyle av gemisinin ağın içine 

girmesini önlediniz mi? 

  

24. Çelik halatları mataforalara bağlı makaralardan geçirerek 

ırgatlara sardınız mı? 
  

25. Çelik halatı toplayarak ağın altını büzdünüz mü?   

26. Trol ağının mantar yaka donatımını yaptınız mı?   

27. Trol ağının kurşun yaka donatımını yaptınız mı?   

28. Trol ağının çekme halatlarının bağlantılarını yaptınız mı?   

29. Kapılar görülene kadar çekme halatlarını sardınız mı?   

30. Çelik halatı kapılardan ayırarak vinci çalıştırdınız mı?   

31. Kanatlara ulaşınca çekme işlemini durdurdunuz mu?   

32. Dreç çerçevesine uygun ölçülerde torba oluşturdunuz mu?   

33. Drecin tekne ile bağlantısını yapmak için yuma ipini kasa 

üzerinde bulunan fırdöndüye bağlayarak sabitlediniz mi? 
  

34. Ana direk üzerindeki makarayı diğer bir vinç tamburuna alarak 

dreç kirişine bağlayıp dreci güverteye aldınız mı? 
  

35. Ağız kısmını aşağıya doğru getirerek drecin içindekileri 

boşalttınız mı? 
  

36. Donatılacak ığrıp tipini seçtiniz mi?   

37. Donatılacak ağın büyüklüğüne göre bölümlere geçecek ağ 

miktarını hesapladınız mı? 
  

38. Kurşun ve mantar yakayı kollardan simetrik olarak donattınız 

mı? 
  

39. Kolları torbaya dikerek ana ağzı oluşturdunuz mu?   

40. Iğrıp ağını dökecek av sahasını belirlediniz mi?   

41. Iğrıp ağını tekniğine uygun olarak tekneye istif ettiniz mi?   

42. Çekme halatının ucunu karadaki balıkçılara vererek tekne ile 

av sahasını çevirdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 



 

138 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 A 

4 D 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 E 

7 B 

8 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

6 D 

7 C 

8 E 

9 B 

10 D 

11 E 

12 C 

13 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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