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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye/ öğrenciye ağ bakımı onarımı ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Tamir edilecek ağ gözüne uygun ölçülerde ağ örme
işlemini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
2. Yamatılacak yere uygun ağ kesimini tekniğine
uygun olarak yapabileceksiniz.
3. Avcılığı yapılacak balığa uygun ağ donanımı
tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
Balıkçılık atölyesi, ağ iplikleri, ağ parçaları,
mekik, ağ kalıbı mantar, kurşun, halka, kütüphane,
internet, bilgisayar, DVD, VCD
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
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Geçmişten günümüze avcılıkta çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Teknolojik
ilerlemeyle beraber balık avında büyük tonajlı gemilerin balık avına çıkmasıyla beraber ağ
yapımında kullanılan malzemeler de gelişmiştir. Özellikle 1940’lı yıllardan sonra sentetik
iplerin kullanılmaya başlamasıyla beraber avcılık da gelişmiştir. 1940’lı yıllardan önce
kendir ve pamuktan yapılmış av malzemeleri kullanılmaktayken günümüzde tamamen
sentetik, yani polyester ( naylon ) liflerden yapılmış ağ ipleri kullanılmaktadır. Sentetik
liflerden yapılmış iplikler; sağlam, hafif, istenilen yoğunluk ve kopma kuvvetine karşı
dirençli, çürümeye karşı dayanıklı olması sebebiyle balıkçılar tarafından tercih edilmektedir.
Açık deniz avcılığının artmasıyla birlikte kullanılan ağ yapım malzemesinin ne kadar
önemli olduğu anlaşılmış, balık av araçları ve buna göre tasarlanmıştır. Avlanacak balık
türüne göre kullanılan malzemenin değiştiğini ve mukavemetinin farklı olduğunu
öğreneceksiniz. Balık ağı yapımında hangi tür balık için hangi özelliklere sahip ağ yapım
iplerinin kullanılacağını, dayanıklılığını, avantaj ve dezavantajlarını bilecek ağ dizayn
ederken bunlara dikkat edeceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında ağ ipliklerinin yapısını, çeşitlerini ve
standartlarını öğrenecek, ağ yapım ve donatım malzemelerini ve halatlarının yapısını
tanıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ağ yapım atölyesine veya limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek;








ğ ipliğinin yapısını ve yapımında kullanılan malzemeleri,
Ağ ipliklerinde kullanılan numaralandırma sitemlerini,
Ağ ipliklerinin bükülmesi işlemlerini,
Örme tekniğine göre ağ çeşitlerini,
Ağ gözünün ölçülmesini,
Halatların yapısını ve halat yapımında kullanılan malzemeleri,
Halatlarda büküm işlemlerini gözlemleyiniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AĞ İPLİKLERİ
Bin dokuzyüz kırklı yıllara kadar balık avcılığında kullanılan malzemelerin tamamı
doğal kaynaklardan elde ediliyordu. Pamuk ve kendir çeşitlerinden yapılan ağlar
kullanılmaktaydı.
Gelişen sanayi ile birlikte teknolojik gelişme hızla artmış çeşitli yöntemlerle elde
edilen yapay lifler yaygın kullanım alanı bulmuştur. Petrol ürünlerinden elde edilen sentetik
hammaddeler her alanda olduğu gibi balıkçılık alanında da hızla gelişerek ağ sanayisine
yerleşmiş ve önem kazanmıştır.
Günümüzde tamamen sentetik iplikler kullanılmaktadır. Sentetik liflerden yapılan
ipliklerin sağlamlığı, hafifliği, istenilen özellikte imal edilebilmesi ve çürümeye karşı
dayanıklı olması nedeniyle balıkçılar tarafından tercih edilmektedir.
Ağ yapımında kullanılan doğal ipler, kimyasal maddeden yapılmış ipler veya bunların
karışımı ile oluşturulmuş monofilament (tek ince iplik) bükülmüş veya örülmüş yapıların
hepsi ağ iplikleri kavramını ifade etmektedir.
Av aletlerinde kullanılan iplik ve halatların lifleri yapılarına göre şöyle sınıflandırılır.
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1.1. Lifler
Dokuma maddelerinin endüstride kullanılan en ilkel maddesine lif denir. Lifler kendi
arasında iki gruba ayrılır:
AĞ İPLİKLERİ

Bitkisel Lifler

Doğal Lifler

Yapay Lifler

Hayvansal Lifler

Sentetik Lifler

Selülozik
Lifler

Tablo 1.1: Ağ ipliklerinin yapımında kullanılan hammaddeler

1.1.1. Doğal Lifler
Doğal lifler, doğadan elde ediliş şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılır.
1.1.1.1. Bitkisel Lifler


Pamuk lifi: Dünyada 42 çeşit pamuk türü mevcuttur. Bunlardan 5–6 çeşidi
balık ağı yapımında kullanılır. Pamuk bitkisinin tohumu üzerinde yetişen 20–50
mm uzunluğunda yaklaşık 0,01–0,04 mm çapındadır. Pamuk lifi balıkçılıkta,
ince ağ, halat yapımında ve yelken bezi yapımında kullanılmaktadır.
Günümüzde pamuk yerine bu alanlarda sentetik lifli iplikler kullanılmaktadır.



Kendir kendiri: Rusya, İtalya, ABD Türkiye, Şili, Çin, Japonya’da
yetiştirilmektedir. Kendir sapından elde edilen lifler 1–2, 2 m uzunlukta, 1–1, 5
cm genişliktedir. Balıkcılıkta ağ ipliği ve halat yapımında kullanılır.



Ramie lifi: Bu bitki Malezya, Endonezya, Rusya, Çin, Kore ve Japonya’da
yetiştirilir. Ramie kendirini kopma kuvveti kendirden daha büyüktür. Nem
çekici özelliğe sahip olan Ramie, çürümeye karşı dayanıklıdır.



Manila kendiri: Bu kendir yalnız Filipin Adalarında, Orta Amerika’da Borneo
Adalarında yetişir. Abaka bitkisinin lifidir ve uzunluğu 2 m kadardır. Lifin içi
boş ve parlaktır. Kopma kuvveti çok yüksektir. Çok sert oloduğu için uygun
değildir. Kalın halat (palamar) yapımında kullanılır.



Sisal kendiri: Meksika’da yetiştirilir. Meksika’nın Sisal limanından ihraç
edildiği için bu isimle adlandırılır. Lifin uzunluğu 1–1, 5 m genişliği 9–15
cm’dir. Rengi sarımtırak olduğundan ince iplik ve halat yapımı lif oldukça
serttir. Manila kendirine çok benzer ancak çürümeye ve bozulmaya karşı Manila
kendirinden daha zayıftır. Halat ve fırça yapımında kullanılır.
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Pirinç sapı: Japonya, Güney Doğu Asya ülkelerinde pirinç sapı liflerinden çok
ucuza mal olan halatlar yapılmaktadır. Kopma kuvvetinin düşük olması, çabuk
çürümesi ve günümüzde ucuz sentetik ipliklerin bulunması nedeniyle artık bu
lifler pek kullanılmamaktadır.

Bitkisel liflerin kullanımını engelleyen en önemli etken çabuk çürümedir. Bitkisel
lifler ölü bitki parçaları olup, selüloz ihtiva eder. Bu nedenle çevre koşulları nemli olduğunda
veya suya batırıldıklarında, özellikle bakteriler olmak üzere, selüloz parçalayan
mikroorganizmaların etkisine maruz kalır. Su ortamında ölü organik maddelerin çürümesi,
çevreyle ilgili hayat döngüsü bakımından önemlidir. Bu çürüme sonunda fosfor, azot ve
potasyum gibi inorganik besin maddeleri açığa çıkar. Açığa çıkan bu maddeler suda yeni
bitkilerin büyümesini sağlar, böylece hayvan ve bitkilerin yaşamlarında bir devamlılık
sağlanmış olur.
Bitkisel liflerdeki çürüme hızına lif cinsi, su sıcaklığı, suyun çürütme gücü ve suda
kalma süresi etki eder. Bitkisel lif türlerinin çürümeye karşı dirençleri farklıdır. Giderek
dirençleri artan türler; keten, kenevir, rami, pamuk, sisal keneviri, kendir ve hindistan cevizi
lifi şeklinde sıralanabilir.
Selüloz bakterilerinin aktivite hızı da büyük ölçüde su sıcaklığına bağlıdır. Soğuk
mevsimlerde bitkisel liflerin çürüme hızı, sıcak mevsimdekinden oldukça yavaştır. Tropik
bölgelerde, ılıman bölgelere göre daha kısa sürede deforme olurlar.
Suların sertliği bakımından akarsular, durgun sulara göre genellikle daha fazla
çürütme gücüne sahiptir çünkü yüksek oranda organik madde, kireç ve fosfor ihtiva eden
verimli deniz veya iç sular, bitkisel lifleri verimsiz temiz sulara göre daha çabuk çürütür.
Ağların suda kalma süresi uzadıkça çürüme hızı da artar. Suyun zeminine ve çamura
değen ağlarda çürüme, askıda kalan ağlara göre daha fazla olmaktadır. Çürüme ağların
tamamen sudan çıkartılıp düğüm içlerine kadar kurutulmasıyla durdurulabilmektedir.
Bitkisel liflerden yapılan ağların çürümesini önlemek için pratik olarak balıkçıların kendileri,
araştırma enstitüleri, kimyasal ve tekstil endüstrileri tarafından çok sayıda koruma yöntemi
geliştirilmiştir.
Pratik olarak ağlara kömür katranı, odun katranı, karbolineum ve meşe kabuğu
tozundan hazırlanan çözelti ile muamele edilmesi koruma yöntemlerinden biridir. Araştırma
enstitüleri ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen metalik bileşiklerle muamele
yönteminde de potasyum bikromat, bakır naftenat, bakır sülfat, testalin gibi bakır oksit
kullanılmaktadır. Bütün bu faktörler göz önünde tutulduğunda binlerce yıl balıkçıların
kullandığı bir materyal olan bitkisel liflerin bazı dezavantajları vardır.
Bunlar:





Bakımı ve koruma tedbirlerinin zorunluluğu nedeniyle masraflı oluşu,
Fazla işgücü gerektirmeleri,
Ömürlerinin kısa oluşu,
Özellikleri nedeniyle her istenilen nitelikte, ağın yapılamayışıdır.
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1.1.1.2. Hayvansal Lifler
Ağ ipliğinin yapımında kullanılan hayvansal kaynaklı lifler arasında ipek, yün ve kıl
sayılabilir. Bunlardan yün ve kıl lifler çok eskiden ağ yapımında kullanılan, uygun özellikte
olmayan maddelerdir. İpek lifinin boyu 600–700 m, çapı ise 35 mikrondur. Uzama oranı ise
%15–20 arasında değişir. Pahalı olması nedeniyle günümüzde hemen hemen hiç
kullanılmamaktadır. Sadece Japonya'da özel ağ imalinde kullanılmaktadır.

1.1.2. Yapay Lifler
1.1.2.1. Selülozik Lifler
Bitkilerden sağlanan selülozun kimyasal yöntemlerle sentetik ipek, selüloz yünü gibi
maddelere dönüştürülmesi ile elde edilir. Bitkisel liflere göre bir üstünlükleri olmadığı için
yaygın bir kullanım alanı yoktur. Selülozdan yapılma doğal polimerlerin bulunması
20.yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Selüloz ve proteinlerden yapılan yapay lifler ağ
materyali olarak kopma dayanaklığının düşük olması ve elastikiyetlerinin olmaması
nedeniyle yaygınlaşmamıştır.
1.1.2.2. Sentetik Lifler
Günümüzde balıkçılıkta kullanılan yapay lifler denince akla sentetik lifler
gelmektedir. Bu ağ materyalinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;







Düğümlü olarak yüksek kopma dayanımı,
Su akımını kolaylaştırmak için mümkün olduğu kadar küçük lif çapı,
Ani yüklenmelerde ağın çabuk parçalanmaması için yüksek elastikiyet,
Mekanik aşınmalara karşı dirençli olması,
Ortam koşullarından; fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerden mümkün olduğu
kadar az etkilenmesi,
Maliyeti, av kapasitesi ve kullanma süresi olarak ucuz maliyette olması. Bu
özellikleri en iyi şekilde gerçekleştiren materyal, sentetik ağ materyalidir.
Sentetik lifler fenol, benzen, asetilen ve prussik asitten imal edilmektedir.

1.1.2.3. Sentetik Liflerin Sınıflandırılması
Balık ağlarının yapımında kullanılan kimyasal grup veya sınıflar şu şekilde
özetlenebilir:






Polyamide (PA) Lifleri (Naylon); Ticari isimleri Naylon
Polyamid (PA) 6, 6;
Ticari isimleri Amilon, Grilon, Kapron
Polyamid 6 (PA 6
Ticari isimleri Perlon
Polyester (PES) Lifleri;
Ticari isimleri Tore-Teteron, Terylene,
Dakron
Polietilen (PE) lifleri:
Ticari isimleri Etylon, Kanelight, Hi-zex
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Polyvinil klorür (PVC
Ticari isimleri Visko, Teviron
Polyvinil Klorid (PVD);
Ticari isimleri Saran
Polyvinil Alkol (PVAA) Lifleri Ticari isimleri Vinilon, Kremona F, Kuralon

1.1.2.4. Balıkçılıkta Kullanılan Sentetik Materyallerin Özellikleri
Sentetik materyalin en büyük özelliği çürümeye karşı dayanıklı olmalarıdır. Su dışında
küflenmeye, su içinde ise bakterilere karşı dirençlidir. Bu dayanıklılıktan, sentetik materyalin
suda kopma dayanımı kaybetmediği anlamını çıkarmamak gerekir. Parçalanma gücü yüksek,
kirlenmiş bir suda 1,5 sene bırakılan materyal, kopma dayanımını % 10–30 arasında
kaybeder. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse doğal liflerden pamuk aynı ortamda bir haftada
parçalanmaktadır. Aşağıdaki şekilde 550 günlük bir deneme sonunda çeşitli tipteki liflerin su
içindeki dayanma özellikleri gösterilmiştir.
Sentetik materyaller -mevsimlere ve bölgelere göre değişmek üzere- yağmur, rüzgâr,
endüstriyel duman, çeşitli gazlar, çevre kirliliği ve ışıktan etkilenmektedir. Özellikle güneş
ışığının ultroviyolesi, ağlara olumsuz etki yapmaktadır. Ultraviyole ışığın su içindeki ağa
normal olarak herhangi bir etkisi yoktur.
Sentetik liflerin boyanmaları ile ışık emiciliğinin etkisi arttığından ağ materyalinin
kullanma süreleri uzamaktadır. Ağ materyali veya av aracı tamamen ağ yapımcısı veya
balıkçı tarafından boyanabilmektedir.
Donanımları olmadan suda ağın, batma hızı da materyalin yoğunluğuna bağlı olarak
artacaktır. Katranın yoğunluğu, liflerin çoğunun yoğunluğundan az olduğu hâlde ağın batma
hızı katranlama işlemiyle artar. Kalın ağ iplikleri daha yavaş batar. Batma hızı özellikle
gırgır gibi çevirme ağları için önem taşır. Çabuk batmanın sağlanması için liflerin mümkün
olduğu kadar yüksek yoğunlukta olması istenir.
Erime noktası liflerin tanınmasında kullanılan bir ölçüttür. Yumuşama ve sıvılaşma
noktasına, ağlar boyanmak üzere sıcak veya kaynayan bir boya kabına atıldıklarında dikkat
edilmelidir. Sıcaklığın, yumuşama noktasının oldukça altında olması istenir.

1.2. Fiziksel Yapılarına Göre Lif Çeşitleri
Lifler fiziksel yapılarına göre genellikle aşağıda belirtilen tiplerde üretilir.

l.2.1. Kısa (Spun) Lifler
Bütün bitkisel lifler ile bazı sentetik lifler bu türdendir. Pamuk, kendir lifleri ile bu
lifler gibi imal edilen kısa sentetik liflere spun (stable) lif denir. Sentetik kısa lifler genellikle
sürekli liflerin uygun uzunlukta kesilmesiyle elde edilir.
Pamuk lifi şeklinde olan bu kısa liflerden yapılan ipliklerin yüzleri, liflerin sayısız
çokluktaki uçlarının iplik yüzeyinden dışarıya kaçması sebebiyle tüylü ve kaba
görünüşlüdür. Bu tüylülük, ağlarda düğüm yerinin kayma oranını azaltır.
6

Kısa liflerden yapılmış iplikler aynı cins sentetik liften yapılmış sürekli ipliklerden
daha çok gerilme ve uzama özelliğine sahiptir.

1.2.2. Sürekli (Flament) Lifler
Sürekli lifler kendi arasında ikiye ayrılır: Tek Flamentli ve çok Flamentli lifler.
1.2.2.1. Tek Flament Lifler
Fazla işleme tabi tutulmadan yalnız başına bir tek ipliğin yapacağı işi görecek
sağlamlıkta olan liflere tek flament lifler denir. Bunlar, sonsuz uzunlukta ve daha fazla
işleme tabi tutulmadan yalnız başına bir tek ipliğin yapacağı şeffaftır.
1.2.2.2. Çok Flament Lifler
Bu lifler sonsuz uzunlukta olup ipek gibi bir görünüşü vardır. Farklı incelik
derecelerinde üretilir. Bu iplikler düzgün görünüşlüdür. Kimyasal işleme tabi tutulmadıkça
parlaktır.
Bu türde bütün flamentlerin boyları ipliğin bütün uzunluğuna eşittir. İpliğin her
noktasındaki kesite bakıldığında flament sayısı aynıdır. Günümüzde balık avcılığında
kullanılan ağların büyük çoğunluğu bu tür liflerden yapılmış ipliklerle donatılmıştır. Yine
sentetik halatların büyük bir çoğunluğu bu tür liflerden yapılmıştır. Yine sentetik halatların
büyük bir çoğunluğu çok flamentlidir. İpek lifi de çok flamentli lif grubuna girer.

1.2.3. Şerit Lifler
Son yıllarda geliştirilmiş olan bu lifler yüksek çekme hızı ile plastik bant hâlinde
çekilip daha sonra gerilim altında uzunlamasına bükülür. Bu nedenle bu bantlardan yapılan
iplikler düzensiz incelikte, doğal liflerden yapılma ipliklere benzer bir yapı gösterir. Şerit
lifler diğerlerine göre daha dayanıklı liflerdir. Ağ yapımında kullanılmazlar. Genellikle orta
kalınlıkta halat yapımı ile paketleme işlerinde kullanılır.

1.3. Ağ İpliği Yapımında Kullanılan Liflerin Özellikleri
Ağ ipliği yapımında kullanılan liflerde şu özellikler aranır:










Kopma kuvveti yüksek olmalıdır.
Esnekliğin iyi olmalıdır.
Bükülebilirliği iyi olmalıdır.
Aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
Şeklinin deforme olmaması gerekir.
Asitlerden, alkalilerden ve yağlardan etkilenmemesi gerekir.
Özgül ağırlığının balıkçılığa uygun olması gerekir.
Akıntıya karşı dirençli olması gerekir.
Ucuz olması gerekir.
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1.4. İplikler
İplik, yanına hiç bir ürün ilave edilmeden tüm tekstil ürünlerinin yapımında kullanılan
madde olarak tanımlanmaktadır.

1.4.1. İpliklerin Sınıflandırılması
İplikler yapılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
1.4.1.1. Ağ İpliği
Balık ağı yapımına uygun olan ve üzerinde fazla işlem yapılmadan doğrudan doğruya
el veya makinada ağ olarak örülebilen bütün tekstil maddelerine genel bir standartlama ile ağ
ipliği denir.
1.4.1.2. Tek İplik
Doğrudan doğruya liflerden oluşan en basit devamlı ipliğe tek iplik denir. Yapıldığı
lifin fiziksel özelliğine göre; tek spun iplik, tek çok flamentli iplik, tek flamentten yapılmış
tek iplik, şerit lifli tek iplik olarak birbirlerinden ayrılır. Tek iplikler ağ ipliklerinin
bileşenleridir. Spun (kısa) lifler istenilen kalınlığa göre bir araya toplanır, üst üste konarak
birbirine eklenip, hepsi birden aynı yönde büküldüğünde, tek spun iplik elde edilmiş olur
(pamuk, keten).
1.4.1.3. Katlı Ağ İpliği
İki ve daha çok tek ipliğin (tek flamentin) bükülme işlemine tabi tutulması sonucu
elde edilen yeni ağ ipliğine katlı ağ ipliği denir. Genellikle katlı ağ iplikleri 3 tek ipliğin
birlikte bükülmesiyle elde edilir. Katlı ağ ipliği yapımında kullanılan bu iplikler ayrıldığında
tek iplik olarak da kullanabilirler.
1.4.1.4. Kablo Katlı Ağ İpliği
İki ve daha çok katlı ipliğin birlikte bir büküm işlemine tabi tutulmasıyla yapılan
ipliğe kablo katlı ağ ipliği denir. Ağ ipliklerinin büyük çoğunluğu kablo katlı ipliklerdir.

1.4.2. Ağ İpliklerinin ve Halatların Bükülmesi
Ağ ipliğine ve halatlara, lifinin fiziksel yapısına ve bu lifin özelliklerine uygun olarak
büküm işlemi uygulanır. Bu işlem sonucunda ağ ipliği veya halat; sağlamlık, kullanışlık ve
güzel görünüm kazanır. Ağ ipliği ve halatlarda sağ ve sol büküm şekli vardır.
Soldan sağa doğru büküm işlemine (saat yelkovanının hareketi yönünde) sağ büküm
denir. Bu bükümlerin meydana getirdiği spirallerin yönü Z harfinin gövde çizgisi
yönündedir. Bunun için bu büküm Z harfi ile gösterilir.
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İplikteki birleşenlerin sağdan sola doğru bükülmesine sol büküm denir. Bu büküm ile
meydana gelen spirallerin yönü S harfinin gövde çizgisi yönündedir. Bu büküm şekli de S
harfi ile gösterilir.
Bir ağ ipliği veya halatta ilk büküm tek ipliğe uygulanır. Tek iplik S büküm ise; katlı
iplik Z büküm, kablo katlı iplikte S büküm olur yani her büküm işlemi kendisinden bir
evvelki bükümün aksi yönündedir.
Bir ağ ipliği; ağ ipliğindeki bir tek ipliğin numarası (kalınlığı), bu ağ ipliğindeki tek
ipliklerin sayısı ve son bükümünün yönü de belirtilerek tanıtılmalıdır (Örneğin 210 D/12.Z
veya 210 D/12/Z şeklinde). Halatlarda da son bükümün yönü belirtilmelidir.

Şekil 1.1: Spun ve flament lifli bükümlü ağ iplikleri

Şekil 1.2: Ağ ipliği ve halat yönleri

1.4.3. Büküm Sayısı
Belli uzunluktaki ağ ipliğine uygulanan bükme işleminin sayısıdır ve belli uzunluktaki
bu ağ ipliğinin yüzeyindeki adımların sayısı ile de belirtilir. Büküm sayısı ağ ipliğinin lifinin
fiziksel ve kimyasal yapısına, kullanılacağı yere göre değişir. Bu sayı ağ ipliklerinde 30
cm’lik uzunluğa uygulanan büküm sayısıdır. İpek ve sentetik ipliklerde ise büküm sayısı 1
metre uzunluğa uygulanan bükme işlemidir. Bir ağ ipliği veya halatta bir büküm işlemi ile bu
büküm işleminden bir evvelki büküm işlemi arasındaki denge çok önemlidir.
Ağ ipliğinin fiziksel özelliği büküm sayısına da bağlıdır. Çoğunlukla iplikler fazla
büküldüğünde sertleşir ancak bu kopma kuvvetleri artar artar anlamına gelmez, tersine
kopma kuvveti azalabilir. Büküm sayısı fazla olan ipliklere sıkı, az olanlara da gevşek
bükülmüş denir. Çok bükülen ağ ipliklerinin kısalması da fazla olur. Genel olarak ağ ipliği
içindeki ana birleşenlerinin uzunluklarının % 15’i kadar kısalır.

Şekil 1. 3: Ağ ipliğinde büküm sayısı
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1.4.4. Ağ İpliklerinin Fiziksel Özellikleri
Ağ yapımında kullanılacak ipliği seçerken bu ipliğin havada ve suda; kopma kuvveti,
suda batma hızı, suda ağırlığı, uzaması, sürtünmeye karşı dayanıklılığı, öz ağırlığı
(yoğunluğu), erime noktası, inceliği, büküm sayısı vb. özelliklerinin iyi bilinmesi ve ona
göre ipliğin seçilmesi gerekir.
1.4.4.1. Kopma Kuvveti (Kopma Ağırlığı)
Bir tekstil maddesine kopuncaya kadar bir kuvvet (veya ağırlık) uygulandığında bu
tekstil maddesinin koptuğu andaki kuvvete kopma kuvveti denir. Genellikle kuru ve yaş
ipliklerde kopma kuvveti farklıdır. Birim olarak kilogram alınır.
1.4.4.2. Gerilme Kuvveti
Kopma kuvvetinin ipliğin kesitine oranına denir. Burada kopma kuvveti kilogramı
ipliğin kesiti milimetre kare (kg/mm2) olarak alınır.
1.4.4.3. Uzama ve Uzama Oranı
İpliğe gerilme kuvveti uygulandığı anda bu ipliğin uzunluğunun ilk uzunluğuna göre
fazlalığına ipliğin uzama miktarı denir. Bu milimetre veya santimetre ile ifade edilir.
İpliğin uzaması yapıldığı hammaddeye, büküm sayısına, nemlilik derecesine bağlı
olarak değişir. İpliğin uzama miktarının normal uzunluğuna oranına uzama oranı denir.
İpliğin uzama oranı yüzde ile ifade edilir.
1.4.4.4. Esneklik
İpliği geren kuvvet ortadan kalktığında ipliğin ilk uzunluğunu ve şeklini alma
hassasiyetine ipliğin esnekliği denir.
1.4.4.5. Kısalma
Nem, kuru hava ve diğer etkenler nedeni ile iplik uzunluğunun ilk hâline göre
azalmasıdır. Kısalma cm. veya mm cinsinden ifade edilir.
1.4.4.6. Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık
Ağ ipliklerinin balık avcılığında sürtünmeye karşı dayanıklılığı da önemli bir etkendir.
Örneğin trol ağları deniz dibini tarar, ağlar gemiye toplanırken geminin küpeştesine sürtünür.
İpliğin sürtünmeye karşı dayanıklı olması daima aranan bir özelliktir.
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1.4.4.7. Yoğunluk (Öz Ağırlık)
İpliklerin yapıldıkları liflerin yoğunlukları iplik seçiminde çok önemli bir faktördür.
Bazı ağların hafif bazı ağlarınsa ağır olması istenebilir. Örneğin, dalyan ve trol ağları
genellikle yoğunlukları büyük olan ipliklerden yapılır.
1.4.4.8. Ağ İpliğinin Yıpranması
Ağ iplikleri, uzun zaman güneşli veya yağmurlu havada bırakılırsa deforme olur.
Sonuç da kopma kuvvetleri düşer, kullanılmaz hâle gelir. Bu yıpranmada güneş ışınlarının
etkisinin fazla olduğu bilinmektedir. Genel olarak sentetik lifler güneş ışınlarının etkisine
karşı zayıftır fakat bu liflerin bazılarına kimyasal maddeler katılarak dayanıklılıkları
arttırılmaktadır.
1.4.4.9. Su Çekme Derecesi ve Batma Kuvveti
Ağ ipliğinin su çekme derecesi lifinin özelliklerine ve ipliğin bükümüne göre değişir.
Sudaki batma kuvveti ise doğrudan doğruya yoğunluğuna bağlıdır.

1.5. Örgü Ağ İplikleri
Bu iplikler katlı ipliklerden oluşan belli sayıdaki kolların özel makinelerle saç
örgüsüne benzer şekilde örülmesi ile elde edilir.
Örgünün kollarındaki tek iplikler birbirileriyle bükümlü hâlde olabilir veya
bükülmeden yan yana durarak kolu oluşturabilir. Bu iplikler fitilli veya fitilsiz olmak üzere
iki çeşit yapılır.
Örgü ipliğinin orta kısmına tek iplik, katlı iplik veya bükülmeden tek filamentler
konabilir. Buna fitil denir.
Fitil tek iplik durumundaki tek filamentlerden yapılırsa örgü iplik ağır bir yük
karşısında daha fazla esneyebilir.

Şekil 1.4: Sekiz kollu ipliğin örülüşü
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Örgü ağ ipliklerinin kalın olması istenirse içine fitil konur. Fitilli iplikler genellikle
paraketa yapımında kullanılır. Ağ yapımında fitilsiz iplikler kullanılır çünkü fitilsiz
ipliklerden yapılan ağların düğüm yerlerinde kayma olmaz.
Günümüzde 16 kollu örgü ağ iplikleri bilhassa büyük trol ağlarının, torba kısımlarının
yapımında çok kullanılır.

1.5.1. Halatlar
Halatlar genellikle üç gruba ayrılır.
1.5.1.1. Lif Halatlar
Lifler bir araya getirilip beraberce bükülerek ağ ipliklerindeki iplik durumunda olan
bir sicim elde edilir. Buna filâse veya tel denir. Filasalar bir araya getirilip beraberce
bükülünce halatın kolları oluşur. Üç veya dört kol bir arada bükülünce halat olur. Halatlarda
ağ ipliklerinde olduğu gibi aynı sırada işlemlerin vapılması ile elde edilir. Yine ağ
ipliklerinde olduğu gibi Z ve S şeklinde iki türlü son büküm şekli vardır. Filaselerden
itibaren halat oluşuncaya kadar her büküm kendinden evvelki bükümün aksi yönde yapılır,
yani S, Z, S, Z... şeklinde devam eder. Halatın büküm yönü dendiğinde son büküm yönü
anlaşılır.

Şekil 1.5: Halatın yapısı

Bitkisel liflerden yapılan halatların bazılarında örneğin manila halatlarda lifler
yumuşatılmak üzere yağ ile işleme tabi tutulur. Tamamlanmış halatlarda ağırlığın yüzde 10
ile 15’i miktarında yağ vardır. Bu yağ halatı rutubetten ve sıcaktan korur.
Sentetik halatlar ise başta polyamide olmak üzere polyester, polyvinyl-alcohol,
polyethylen, polyproplene gibi hammaddelerden yapılmaktadır. Bu halatların esnekliği,
kopma kuvvetleri çok yüksektir. Çürümeye karşı dayanıklıdır. Sıcağa, asitlere karşı
dayanıklılık, suda batma, boyanabilme özellikleri bakımından sentetik halatlar
hammadelerine göre birbirinden farklılık gösterir.
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Sentetik halatlar çok kullanışlıdır fakat suda ıslanınca batar.
Sentetik halatlar yük altında uzar.
Sentetik halatlar az miktarda büzülür fakat bunlarda şişme ve sertleşme görülmez.
Sentetik halatlar zamanla renk değişikliği gösterir fakat bu, halatın gücünü yitirdiğini
göstermez.
Sentetik halatlar aynı burgatadaki manila halatından 1, 5–3 kat daha güçlüdür.
Genellikle çapı 3 mm’ye kadar olan ipliklere ağ ipliği, çapı 3 mm’den fazla olanlara
halat denir. Çapı 40 mm’den fazla olan halatlara da kablo kollu halat denir ayrıca halatlar
çevrelerinin kaç pus (inç) olduğuna göre de ölçülür ve böylece bir diğerinden ayırt edilir.
Yalnız pus yerine "burgata" terimi kullanılır. Örneğin 10 burgatalık halat dendiğinde
çevresi 10 pus olan halat anlaşılır.





Çevresi 0,5 pustan küçük olanlara ince,
Çevresi 0,5 pus ile 1 pus arasında olanlara halat,
Çevresi 1 pus ile 10 pus arasında olanlara kalın halat,
Çevresi 10 pustan büyük olanlara ise Palamar denir.

1.5.1.2. Kalın Halatlar


Yoma bükümlü halat (Hawser Laid Rope): Filaseler ve kolları S
bükümlüdür. Üç kolun beraberce Z bükümü ile elde edilir. Bu halatlar gemi
servisleri, küçük gemilerin demir halatları vb. işlerde kullanılır.



Çarmık bükümü halat: Dört tane S büküm kolun beraberce Z bükümüyle elde
edilir.



Water laid rope: Üç tane Z bükümlü kolun tekrar Z yönünde bükülmesi ile
elde edilir.



İzbarçina bükümü halat: Üç tane yoma bükümü halatın biraraya getirilerek
aksi büküm yönünde -S bükümü ile- bükülmesinden elde edilir. Bunun kalın
olanına gomena ince olanına gomenata denir. Sentetik halatların paslı ve
pürtüklü yüzeylere temas ettirilmesi zararlıdır. Buz tutmuş naylon halatlar, buz
eriyinceye kadar ısıtılmalı ve bütün ıslak kısım kuruduktan sonra havalı bir yere
kaldırılmalıdır. Üzerine yük bindirilen sentetik halatlara bosa vurulacağı zaman,
boşa olarak yine sentetik her halat kullanılmalıdır.

Halatlar roda edilirken halat sağ bükümlü yani Z bükümlü ise saat ibresinin dönüş
yönünde kıvrılarak roda edilir. Halat sol bükümlü yani S bükümlü ise saatin dönüş yönünün
aksi yönde kıvrılarak roda edilir.
Halat kullanılacağı işe yakın ve ayak altında kalmayacak bir yere roda edilir. Roda
edildikten sonra da tumba edilmelidir (Alt üst edilmelidir.). Bu durumda halat artık
kullanılmaya hazırdır. Yeni roda açılırken halatın alt çıması rodanın içinden alınarak halat
açılır.
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Halatların kullanılışında dikkat edilecek hususlar

Gamba almış, kolları intizamını kaybetmiş halat; zora bırakılmamalı, palangaya
çekilmelidir. Önce gamba açılmalı, oynamış kollar düzeltilmeli sonra kullanılmalıdır. İkinci
halat yerde sürüklenmemeli ve kuma, toprağa bulanmamalıdır.
Halat kullanılırken bir yerinin aşınmasına izin verilmemelidir. Gerekli yerleri façuna
edilmeli ve sonra halat tumba edilmelidir (Halat öteki tarafından kullanılmalıdır.).
Çürümüş veya yıpranmış bir noktanın bütün bir halatı kullanılmaz hâle getirmesine
izin verilmemelidir. Halatın orası hemen kesilip yeniden dikiş yapılmalıdır.
Bir halatı vinç üzerinde daima aynı yönde kullanarak bükümlerinin bozulmasına
meydan vermeden halat aksi yönde de kullanılmalıdır. Voltaları ve gambaları daima
açılmalıdır. Halatlar için zincir değil, daima aynı cins halat bosa olarak kullanılmalıdır.
Palangalar için halatlara uymayan makara ve tornalar kullanılmamalıdır. Donatılacak
halatın burgatası, makara tablasının uzunluğunun üçte biri olmalıdır.
Yani bir makara tablasının uzunluğu 6 pus ise donatılacak halat 2 burgatalık olmalıdır.
Halatların üzerine birden bire yük bindirilmemelidir, yük yavaş yavaş bindirilmelidir.
Halatlar sürekli güneş altında ve çok nemli yerlerde bırakılmamalıdır. Havadar yerlere
konmalıdır. Bükümlü halatlardan başka örgü halatlarda vardır. Bu halatların yapısı örgü ağ
ipliklerinin aynıdır.
Yalnız bu halatların orta kısmında fitil yoktur. Genellikle çift olan iki ayrı S büküm
kolun yine çift olan iki ayrı Z büküm kolla sıralı olarak örülmesi ile elde edilir.

Şekil 1.6: Örgü halatın yapısı

Halatların iyi tarafları gamba almaz, aynı sayıda kolları olan bükümlü halattan incedir,
şekli deforme olmaz, kolayca kaymaz, kullanılırken roda pek karışmaz. Ancak bükümlü
halatların kullanıldığı her yerde kullanılamaz ve esnekliği bükümlü halattan azdır.
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1.5.1.3. Çelik Tel Halatlar
Bu halatlar yalnız çelikten yapılır. Halatların yapımı için gerekli olan demirin iyi
kaliteden seçilmiş olması gerekir. İzade ocaklarından gerekli çelik ayrılıp alındıktan sonra
1/4 ile 1/2 pus çapında ince çubuklar yapılır.
Daha sonra bu çubuklar, soğuk olarak istenilen uzunlukta çekilir (Bu çekme işlemi
sırasında çubuğa yumuşatma işlemi de uygulanır.). Böylece çelik tel halatın en küçük
birleşeni elde edilir.
Bu halatta temel, tel halat koludur. Tel halat kolları tek tellerin bir göbek fitili
çevresinde helis olarak bükülmesi ile elde edilir. Bu iş bir tel halat kolu makinesi ile yapılır.
Tel halat kolunun yapılışında çeşitli usuller uygulanır. En çok uygulanan usule göre ortaya
bir fitil konarak bunun etrafına 6 tek tel sarılır. Sonra bunun üzerine 12 ve 18 telden oluşan
bir tabaka kaplanarak büküm işlemi uygulanır.
Böylece 19 tek telden (fitille beraber) oluşan bir tel halat kolu elde edilir. Bu şekilde
yapılan kollar büyük dolaplar üzerine sarılır ve halat makineleri vasıtasıyla ortaya yine fitil
konulduktan sonra kollar beraberce bükülerek tel halat meydana getirilir.
Standart tel halatlar 6 tek telli kolların bir kendir fitil üzerine bükülmesi ile yapılır.
Kollar ile orta fitil aynı kalınlıkta olduklarından bu tertip halata çok intizamlı bir şekil
vermektedir.
Tel halat yağlandığı zaman ortasındaki bu fitil de yağlanacağından çelik kollar fitile
bastıkça iç tellerde daima yağ bulunacak bu da halat içinde meydana gelecek kuvvetli
sürtürmeyi büyük ölçüde azaltacaktır.
Çelik tel galatların yapılışında şu büküm şekiller uygulanır:





Kolları S büküm, tel halat Z bükme.
Kolları Z büküm, tel halat S böküm.
Kolların ve tel halatın büküm yönü aynı ve Z.
Kolların ve tel halatın büküm yönü aynı ve S.

İlk iki büküm şekli uygulanan halatlar sağlam fakat sert olur. Son iki büküm şekli
uygulanan halatlarsa yumuşak olur fakat bir evvelki halatlar kadar sağlam olmaz.
1.5.1.4. Kolların Yapısına ve İçindeki Tek Tellerin Sayısına Göre Tel Halat Çeşitleri
Bu tür halat çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:




Tek telden ibaret tel halatlar,
2'den fazla ve 37'ye kadar tek tellerin birleştirilip bükülmesi ile elde edilen
halatlar,
3 tek telin birleştirilerek kol yapılması sonra böyle 4 kolun tekrar birleştirilip
bükülmesi ile elde edilen tel halatlar (Bu halatlar 4x3 şeklinde gösterilir.).
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Bir kolunda fitille beraber 7 tek tel olan ve böyle 6 kolun beraberce bükülmesi ile elde
edilen halatlardır. Bunlar 6x7 şeklinde gösterilir. Kollarının arasında da kendir fitil vardır.
6x7’den 6x19’a kadar olan bu halatlar ayrı bir grup oluşturur. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz:





6x19’dan 6x37’ye kadar olan ve ortasında kendir fitil olan halatlardır.
6x12’den 6x30’a kadar olan hem kolların ortasında hem de halatın ortasında
kendir fitil bulunan halatlardır.
6x (3+9) olan 6x (7+9) kadar olan yine halatın ortasında fitil bulunan
halatlardır.
6x (6x7) bunların da hem kollarının ortasında ve hem de halatın ortasında fitil
vardır. Daha başka yapıda tel halat çeşitleri vardır.

Şekil 1.7: Çelik tel halatın yapısı

Bu halatların bakımı bitkisel ve sentetik halatların bakımından çok daha fazla dikkat
ister. Tel halatlar kullanılmadıkları zamanlarda dolaplarda sarılı bulundurulmalıdır. En ufak
bir volta veya gamba tel halatı zarar görmesine neden olur. Bir veya iki ayda tel halatlar
bezir yağı ile yağlanmalıdır. Suda kullanılan tel halatlar temizlenip kurulanmalı sonra
dolaplara sarılırken yağlanıp üstleri iyice örtülmelidir. Tel halatlar makara dilleri üzerinde
kullanılacaksa dilin çapı ve hareket sürati çok önemlidir. Makarada dilin büyük ve tel halatın
geçiş süratinin nispeten az olması daima iyidir.
1.5.1.5. Birleşim Halatları
Manila halatlarının ortasına fitil olarak çelik tel halat konur. Bazı halatların kollarının
ortasına da tel halat konur. Bu tür halatlara birleşim halatları denir. Bu halatlar çok dayanıklı
ve aynı zamanda çok ağır olduğundan suda çabucak batar. Bu nedenle trol ağlarında el halatı
ve kurşun yakada kurşun ipi yerine bu halatlar da kullanılmaktadır.
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6x7

6 x 30

6 x 12

6 x 19

6 x 37

6 x 24

6 x 61

6xS (19)

6xW (19)

6xFi (19+6)

Şekil 1.8: Çelik tel halatların kesitleri

1.6. Ağ İpliği ve Halatların Kalınlıkları
1.6.1. Ağ İpliklerini Kalınlıkları
Ağ ipliklerinin kalınlıklarının tanımı bir diğer deyişle numaralandırma sistemi çeşitli
endüstrilerdeki çeşitli örf ve adetler nedeni ile çok karışıktır. Bunun için bu konunun
derinlemesine incelenmesinde büyük fayda vardır. Numaralandırmalar genelde spun ve
filament lifli ipliklerde farklılık göstermektedir.
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1.6.1.2. Spun (Stable) Lifli İpliklerin Numaralandırılması
Spun liflerden yapılan ipliklerin numaralandırılmasında -kalınlığının belirtilmesinde20/12 gibi bir sistem kullanılır. İlk sayı olan 20 ağ ipliğini oluşturan tek ipliklerden bir
tanesinin numarasını, ikinci sayı 12 ise bu ağ ipliğini oluşturan tek ipliklerin sayısını belirtir.
Böylelikle 20/12 numaralı pamuk ipliği dendiğinde 20 numaralı 12 tek iplikden oluşan bir ağ
ipliği anlaşılır. Bunun gibi 10/9, 12/8, 32/12, 36/15, 10/12 iplikler vardır. Spun liflerde
numaralandırma iki ayrı şekilde tanımlanır.
Pamuk ve sentetik spun lifli tek ipliklerin numaralandırılması "İngiliz Pamuk
Numaralama Sistemi (NeC) ne göre yapılır. Bu sistem şöyle tanımlanmaktadır. "Bir libre
ağırlığındaki tek ipliğin içinde 840 yarda uzunluğundaki tek iplik adeti -kaç defa olduğu- tek
ipliğin numarasını verir. Aynı ağırlıkta -bir ibre- tek iplikler alındığında ipliklerin
uzunlukları arttıkça numaraları büyümekte ve dolayısı ile iplikler incelmektedir. Buradan şu
sonuç çıkar. Bu numaralama sisteminde belli ağırlıkdaki tek iplik uzadıkça ve dolayısı ile tek
iplik inceldikçe numara büyür. Yani tek ipliğin numarası kalınlığı ile ters uzunluğu ile doğru
orantılı olarak değişir.

Şekil 1.9: NeC sisteminde numaralandırma

Örneğin; bir tek ipliğin numarası 20 ise, bu tek iplikten bir libre ağırlıkta alındığında
tümü 840x20=16800 yarda uzunlukta olacaktır. Yine bir libre ağırlıkta fakat 40 numara olan
bir tek iplik incelenirse bu tek iplik 840x40=33600 yarda olacaktır. Görülüyor ki aynı
ağırlıktaki iki tek iplikten 20 numaralı tek iplik 40 numaralı tek iplikten daha kısa -yarısı
uzunlukda- fakat daha kalındır.
20/12 numaralı, bir libre ağırlığında bir ağ ipliği düşünelim. Bu ağ ipliği, bir tek
iplikten yapılmış olsaydı uzunluğu 840x20=16800 yarda olacaktı ancak ağ ipliği 12 tek
iplikten oluşmaktadır. Yani bu ağ ipliğindeki 12 tek ipliğin uzunluğu 16800 yardadır. Bir tek
ipliğin uzunluğu;
840 x 20
 400
12
yarda olur.
18

1.6.1.3. Ağ İpliğinin Tamamlanmış Hâlinin Numaralandırılması
Bu numaralandırma tamamlanmış ağ ipliğinin düzgün yoğunluğunu, bükülme ile
birlikte ipliğe uygulanan kimyasal işlemleri içerir.


Sonuçta Tex Sistemi: 1000 metre uzunluğundaki tamamlanmış ağ ipliğinin
gram olarak gerçek ağırlığı, bu ipliğin Tex numarasını verir. Örneğin 1000
metre uzunluğundaki 570 gram ağırlığındaki ağ ipliği 570 RTeX olarak
gösterilir. Bu sistem kalın ağ iplikleri için kullanılır.



Toplam Tex Sistemi: Tam bir ağ ipliğinde bu iplik yapılmadan bu iplik
yapılmadan (yani bileşenleri olan tek iplikler bükülmeden ve hiçbir kimyasal
işleme tabi tutulmadan ) bu ağ ipliğinde bulunacak bütün tek ipliklerin hepsi
birden düşünülerek 1000 m uzunluğundaki ağ ipliğinin gram olarak ağırlığına
Toplam Tex Numarası denir. Örneğin Tex’e göre 32 Tex / 4 / 3 olan ağ
ipliğinin 1000 metresinin ağırlığı 32 x 4 x 3 = 276 gram olacağından toplam tex
numarası 276 T,Tex olur. Sonuç olarak Tex (R.Tex) ise 1000 metre
uzunluğundaki tamamlanmış bir ağ ipliğinin ağırlığı idi. Bu numara ipliğin
bükümüne, uygulanan kimyasal işleme göre de değişir. Eğer bir ağ ipliğinin
kalınlığı hem toplam Tex ve hem de sonuçta Tex’e göre açıklanırsa sonuçta
Tex’in toplam Tex’den daha büyük olduğu görülür. Yukarıdaki örnekte 32 Tex /
4 / 3 ağ ipliğinin toplam Tex numarası 276 olduğuna hâlde sonuçta Tex (R.Tex)
numarası 320’dir. Bir libre ağırlığındaki tamamlanmış ağ ipliğinin yarda olarak
gerçek uzunluğu bu ipliğin kalınlığını belirtir. Örneğin bir libre ağırlığındaki 80
yarda uzunluğundaki ağ ipliği 80 yarda / libre şeklinde gösterilir.



Metrik Sistem (Nm): Bir kilogram, ağırlığındaki ağ ipliğinde kaç tane 1000
metre uzunluğunda tek iplik bulunuyorsa ağ ipliğinin kalınlığı bu sayıdır. Orantı
ile şöyle bir bağıntı bulunur. 1000 gram ağırlığındaki ağ ipliğinde 1000 metre
uzunlukta tek iplik 1 numara ise,
W(g) ağırlığındaki Nm, L(m) uzunlukta tek iplik kaç numara olur (Nm)?
Nm = L /W

(W: gram, L: metre)

1.6.2. Halatların Kalınlıkları


Çap: Lif halatlar ve tel halatlar için kullanılır. Halatların enine kesitinde çapın
milimetre olarak değeri kalınlıklarını gösterir. Çok yumuşak lif halatlarda çapın
tesbiti zor olur. Misanaların ve tel çubukların kalınlıkları da bu metodla
belirtilmektedir.



Uzunluk (m/kg, Nt): kg ağırlığındaki halatın uzunluğu, halatın kalınlığını
belirtir. Bu numaralama şeklinde ince halatın numarası, kalın halatın
numarasından daha büyüktür. Aynı ağırlıktaki yumuşak halat sert halattan daha
uzun olacağından yumuşak halatın numarası büyük olur. Bu sistem kalın
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halatlar için kullanılmaktadır. Bir halatın bu sisteme göre numarasını orantı
yoluyla şöyle bulabiliriz:
1 kg ağırlığında 1 metre uzunluğundaki halat 1 numara olursa,
W Kg ağırlığında L metre uzunluğundaki halat kaç numara olur (Nt)?
(Nt) = L/W olur.

1.6.3. Donatılmamış (Kumaş halinde) Balık Ağları (Webbing)
1.6.3.1. Ağın Tanımı ve Sınıflandırılması
Balık ağları, ağ iplikleri ile düğüm atarak veya örerek göz sıraları oluşturulması ve bu
göz sıralarının ardarda devam etmesiyle elde edilen bir dokumadır. Ağlarda gözler dört
koldan oluşur ve kollar eşit uzunluktadır. Gözler açılıp kapanabilen birer eşkenar dörtgen
görünümündedir. Ağlar, gözlerinin dokunuşuna göre şöyle sınıflandırılır:

Tablo 1.11: Ağ düğümlerinin sınıflandırılması sınıflandırılması



Düğümlü ağlar: Günümüzde kullanılan ağların çoğunluğu düğümlüdür ve
bunların hemen hepsi sancak düğümü ile oluşturulur. Camadan düğümlü
ağlarda düğüm yerinin kaygan olması nedeniyle artık kullanılmamaktadır.

Sancak düğümü

Camadan düğümü

Şekil 1.10: Ağlarda düğüm çeşitleri
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Çift sancak düğümü



Düğümsüz veya örgü ağlar: Ağ iplikleri göz kollarının birleştiği yerlerde
birbirinin içinden geçirilerek, örülerek veya başka bir şekilde birbirine
tutturularak oluşturulur.



Düğümsüz ağlar: Bu ağlar iki katlı ipliklerden yapılır. Göz kollarının birleşme
noktalarında iki katlı, iki ağ ipliğinin katları birbirinin içinden geçirilerek
ipliklere sıkı büküm işlemi uygulanır.

I

II

Şekil 1.11: Düğümsüz ağ



Minnow tipi ağlar: İki katlı ağ ipliklerinden yapılır. Göz kollarının birleştiği
yerlerde, dikey durumdaki ağ ipliklerinin katlarının arasından yatay durumda
aynı cins ağ iplikleri bütün olarak geçirilir. Dikey ipliklere sıkı büküm işlemi
uygulanır(Şekil 22). Kullanılan ağ iplikleri genellikle 20’S – 30’S ve 20’S/10
şeklinde ve iki katlıdır. Plankton, larva, küçük balık ağların yapımında
kullanılır.

Şekil 1.12: Minnow tipi ağ



Russel tipi ağlar: Tekstil sanayinde perde dokumada kullanılan tekniğin
uygulanması ile ortaya çıkan yeni bir ağ çeşididir.

21

Şekil 1.13: Russel tipi ağda örgü

Şekil 1.14: Yapıştırma ile yapılan ağ

Günümüzde göz kollarının birleşme yerlerine yapıştırma işlemi uygulanarak yeni çeşit
ağlar da yapılmaktadır. Bu ağlar sadece üretim balıkçılığında ağ havuzlarının yapımında
kullanılmaktadır.
1.6.3.2. Düğümsüz veya Örgü Ağlarının Özellikleri










Ağın ağırlığı düğümlü ağlara göre azdır, fazla yer kaplamaz.
Göz kollarının birleşme yerlerinde kopma kuvveti büyüktür.
Genel olarak iki katlı iplikler kullanılır, bu ipliklerin büküm derecesi büyüktür.
Ağ gözlerinin hemen hepsi aynı büyüklüktedir.
Göz kollarının birleştiği yerler kabarık değil, düzdür.
Sürtünmeden dolayı eskime az olur.
Akıntıya karşı direnci azdır.
Kullanışlıdır.
Ancak bir yerinden yırtılırsa kullanışı esnasında delik gittikçe büyür. Onarımı
güçtür ve çok zaman alır. Bundan dolayı bu tür ağlar düğümlü ağlar kadar
rahatlıkla kullanılamamaktadır.

1.6.3.3. Ağların İsimlendirilmesi


İpliklerinin hammaddesine göre: Bitkisel lifli ağlar, sentetik lifli ağlar olarak
söylendiği gibi daha detaylı olarak pamuk iplikli ağlar, naylon iplikli ağlar,
tetoron ağlar vb. isimlendirilirler.



Gözlerinin şekline göre: Gözleri eşkenar dörtgen olan ağlar veya gözleri kare
olan ağlar şeklinde de isimlendirilirler.



Yapılan av çeşidine göre: Kullanılacağı av aletinin çeşidine ve bu aletle
yakalanacak balık cinsine göre isimlendirilir. Örneğin tekir ağı, lüfer ağı, kefal
ağı, hamsinoz, kalkan ağı, palamut gırgır ağı vb.
22

1.6.3.4. Ağ Gözünün Ölçülmesi


Kol uzunluğu ile tanımlama: 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nun Su Ürünleri
Tüzüğü’nde ağ gözünün büyüklüğü, gözde bir kolun düğümden düğüme
uzunluğu olarak tanımlanır. Bu uzunluk milimetre veya santimetre olarak ifade
edilir. Yalnız tüzüğe göre ölçme bir düğümün iç tarafından aynı göz kolundaki
ikinci düğümün iç tarafına kadar yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde bu
ölçme bir düğümün orta noktasından bitişikteki ikinci düğümün ortasına kadar
olan uzaklık olarak tanımlanır( Şekil:1.15).

Şekil 1.15: 1380 sayılı kanuna göre göz ölçüsü

Şekil 1.16: Köşegen metoduna göre göz ölçüsü



Gergin gözde köşegen uzunluğu ile tanımlama: Ağ gözleri tam olarak
kapanacak şekilde gerildiğinde bir gözün bir düğümünün ortasından bu
düğümden geçen köşegenin diğer ucundaki düğümün orta noktasına kadar olan
uzunluğudur. Bu ölçme ile bir ağ gözünün iki kol ve iki düğümünün toplam
uzunluğu alınmıyor. Burada da uzunluk ölçüsü birimi olarak milimetre veya
santimetre kullanılmaktadır(Şekil:1.16).



Ağın uzunluğu ve derinliği

Modern makinelerle dokunan ağlarda ve el örgüsü ağlarda düğümlerin atılışı şekilde
görüldüğü gibidir. Örgünün metrelerce ilerleyip gittiği yöne düğüm dizilerinin ilerleyiş yönü
veya ağın uzunluğu denir. Ağın uzunluğuna dik olan kenarına da derinlik denir. Ağ
uzunluğu boyunca iyice gerilirse gözler tamamen kapanır, derinliği boyunca gerilirse gözler
düğümlerde biraz açık kalır.

Şekil 1.17: Makine örgüsü ağ

Şekil 1.18: El örgüsü ağ

A-Makine ile düğümlerin atılış yön B- Düğümlerin görünüşü C- Gözler ve açılışları
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Şekil 1.19: Uzunluğuna gerilen ağın görünüşü

Şekil 1.20: Derinliğine gerilen ağın görünüşü

Ağın uzunluğu, ağ bu doğrultuda iyice gerildikten sonra metre, kulaç veya belli bir
uzunluk birimi cinsinden ölçülür. Derinliği ise göz sayısı ile belirtilir. Makine dokusu
ağlarda derinlik 50–100 göz arasında olur. Gözler çok küçük olursa derinlik 500 göze kadar
değişebilir. Ağın kenarı metre veya kulaç olarak ölçülür.

Şekil 1.21: Ağda uzunluk ölçümü

1.7. Ağ Örme
Ağlar, elle örülür veya makine ile dokunur. Zamanımızda ağlar tamamen makineler ile
yapılmaktadır. Bunun nedenleri ise el emeği ile yapılan ağların çok pahalıya mal olması ve
çok zaman almasıdır. Makineler, istenen özelliklere sahip ağları çok kısa zamanda
dokumaktadır. Bu ağların derinlikleri 50.100.200 vb. belli göz sayısındadır. Uzunlukları ise
isteğe bağlıdır. Ağ, bir düğümler serisidir ve her düğüm bir ağ gözünü tamamlar. Ağ
dokunurken her düğüm sırası, ağın uzunluğunu yarım göz arttırır ve her düğüm sırası yeni
sıraya başlanmadan tamamlanır Şekil 22'de düğüm sıralarının yapılışları görülmektedir.

Şekil 1.22: Ağlarda gözler

Şekil 1.23: Ağ iğnesi, kalıp ve örgünün yapılışı
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Günümüzde bazı basit ağların haricinde elle ağ örülmemektedir. Ağın donatılabilmesi,
onarılabilmesi için her balıkçının elle ağ örmeyi bilmesi gerekir. Pinter, trol vb. bazı ağların
bütün parçaları hazır ağlardan temin edilememektedir. Bu ağların özellikleri olan
kısımlarının elle yapılması gerekir.
Elle ağ örerken ağ iğnesi (mekik) ve ağ gözü ölçüsü içinde kalıp kullanılır. Ağ örerken
ilk düğüm sırası soldan sağa doğru yapılır. Birinci sırasının bitim yerinden sağdan sola doğru
geri dönülerek ikinci düğüm sırası tamamlanır. Bazen daha kolay olduğu için birinci sıra
bitince ağ ters döndürülerek (180 derece döndürülerek) tekrar soldan sağa doğru devam
edilir. Her düğüm sırasının bitişinde ağ yapımı yarım göz ilerler, ilk sıra kaç düğüm ise diğer
sıralarda da aynı sayıda düğüm bulunur. Kalın ağ iplikleri ile büyük gözlü ağları örerken
bazen ağ iğnesi ve kalıp kullanılmayabilir. Bu şekilde yapılan ağlara yumak ağı denir.

1.7.1. Elle Camadan Düğümlü Ağ Örme
Bu tür ağlar balıkçılıkta pek kullanılmamaktadır. Daha çok gemicilikte yük taşımak
için yapılmaktadır. Çabuk ağ örmek için bilinmesi yararlı olur.
Aşağıdaki şekiller sırası ile camadan düğümlü ağların örülüşünü göstermektedir.

Şekil 1.24: Camadan düğümlü ağ

Sabit bir (a) çivisine sağlam bir iplikten yapılmış (b) halkası geçirilir. B halkasının
çevre uzunluğu 20 cm kadardır.

Şekil 1.25: Camadan düğümlü ağ
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Ağ iğnesinde sarılı iplik iki kulaç veya daha fazla açılır. Sağdan sola doğru a çivisi ve
b halkası etrafında dolandırılır. Bu ipliğin iğneye yakın kısmı c, diğer kısmı d’ dir. d kısmı
küçük bir yumakta yapılabilir.

Şekil 1.26: Camadan düğümlü ağ

a çivisinin etrafında iğne ile dolandırılan ipliğin c kısmı, halkanın altından iki katlı
olarak sol elle çekilir. Buna kulak adı verilir (e).

Şekil 1.27: Camadan düğümlü ağ

Ağ iğnesinin ipliği, f kalıbının etrafında üstten başlayarak dolanır. Sonra iğne az önce
hazırlanan e kulağının üstünden içeri geçirilir ve kulak kalıba dayandırılana kadar gerilir. Bu
sırada d ucu da ağza alınarak çekilip gerdirilir ( g mesafesi kalıbın enine eşit olmalıdır.).
Kalıp sol elle tutulurken kulak ile iğneye giden ipliğin birleşme yeri, tam kalıbın kenarında
aynı elin baş ve işaret parmakları ile sıkıştırılır.
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Şekil 1.28: Camadan düğümlü ağ

İğne ile soldan sağa doğru dönerek büyükçe h ilmeği atılır. Sonra iğne kulağın sağdaki
kolunun altından geçirilerek sıkıca çekilir. Böylece birinci camadan düğümü atılmış olur.

Şekil 1.29: Camadan düğümlü ağ

(c) ipliği (b) halkasının içinden tekrar iki katlı olarak geçirilerek yeni bir kulak
hazırlanır. Daha önceki şekiller üzerinde açıklanan işlemler tekrarlanarak ikinci camadan
düğümü atılır.

Şekil 1.30: Camadan düğümlü ağ
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Önceki şekiller üzerinde anlatılan işlemler tekrarlanarak istenildiği kadar düğüm
oluturulabilir. Sonra kalıp sağdan sola çevrilir (1800).

Şekil 1.31: Camadan düğümlü ağ

Kalıp çıkarılır. Böylece ilk düğüm sırası tamamlanmış olur.

Şekil 1.32: Camadan düğümlü ağ

İkinci düğüm sırasına başlanırken ağ iğnesine giden iplik, üstten başlayarak kalıbın
etrafında dolanır. Kulak yerine üst sıradaki yarım ağ gözleri kullanılır. İğne üstten ağ
gözünden geçirilir. Şekil 1.38’de gösterildiği gibi düğümler yapılır. İkinci düğüm sırasında
tamamlanınca örgü tekrar kalıpla birlikte 1800 çevrilir. Bu çalışma, istenen uzunlukta ağ elde
edilinceye kadar devam eder.

28

1.7.2. Elle Sancak Düğümlü (İngiliz Düğümlü) Ağ Örme
Düğüm yerlerinin kaymaması nedeni ile günümüzde bu tür ağlar yapılmaktadır.
Düğümler, çifte sancak olursa kayma olasılığı hiç olmaz.
Aşağıdaki şekiller sırası ile sancak düğümlü ağların örülüşünü göstermektedir.

Şekil 1.33: Sancak düğümlü ağ örme

Kulağın yapılışına kadar camadan düğümlü ağların örülüşündeki işlemler aynen
yapılır. Sonra ağ iğnesine giden c ipliği üstten kalıbın etrafında dolanır. İğne kulağın altından
olmak üzere içinden geçirilir ve kalıba doğru çekilir. Aynı zamanda kulak, sola doğru ok
yönünde döndürülür.

Şekil 1.34: Sancak düğümlü ağ örme

Sonra iğne ile soldan sağa doğru ilmek yapılır. İğne, kıvrılmış olan kulağın iki
kolunun altından geçirilip ilmeğin üst tarafından çıkarılır ve sıkıca çekilir.
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Şekil 1.35: Sancak düğümlü ağ örme

İstenen derinlikte ve uzunlukta ağ örme işlemine devam edilir. Yalnız sağdan sola
örerken iğne ( soldan sağa örgünün tersine olarak ) gözlerinin üstünden geçirildikten sonra
düğümler oluşturulur.

Şekil 1.36: Sancak düğümlü ağ örme

Kulağın yapılışına kadar camadan düğümlü ağların örülüşündeki işlemler aynen
yapılır. Sonra ağ iğnesine giden c ipliği üstten kalıbın etrafında dolanır. İğne kulağın altından
olmak üzere içinden geçirilir ve kalıba doğru çekilir. Aynı zamanda kulak, sola doğru ok
yönünde döndürülür.

1.7.3. Kalıp Kullanmadan Elle Sancak Düğümlü Ağ Örme
Büyük gözlü ağlar daha çok bu yöntemle örülür. Gözlerin aynı büyüklükte olması için
tecrübeli ve dikkatli olmak gerekir.
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Şekil 1.37: Elle ağ gözü genişliğini ayarlama

Şekil 1.37’de Ağ iğnesindeki ipliğin uç kısmında istenen ağ gözü büyüklüğünde halka
yapılır. Bu ilk gözdür. İlk gözdeki düğüm elle yapılan sancak düğümüdür.

Şekil 1.38: Elle ikinci gözün ayarlanması

Şekil 1.38: İlk gözde düğümün karşı tarafına sol elin küçük parmağı geçirilir. Sağ
eldeki iğne a çivisi etrafında olmak üzere içinden geçirilir ve aşağı doğru çekilir. İğneye
giden iplikle ilk, gözün sağ tarafında tam ortaya getirilir. Bundan sonra ilk düğümden çiviye
kadar olan mesafe, ilk gözün gergin uzunluğunun yarıya eşit oluncaya kadar iğne çekilir. Bu
arada sol elin küçük parmağı gergin tutulur.

Şekil 1.39: Elle sancak düğümü
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Soldan sağa doğru ilmek atıldıktan sonra sancak düğümü yapılır.

Şekil 1.40: Sancak düğümü tamamlandıktan sonra örgünün örülüşü

Şekil 1.41: Zincir yapma
Boylamasına ağ gözlerinden zincir yapılır ve istenilen göz sayısında devam edilir.

Şekil 1.42: Zincir
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Zincir, üst sıradaki gözlerden ince ve düzgün bir sopaya geçirilir.

Şekil 1.43: Ağın örülmesi

Daha önce şekil 1.39’da incelediğimiz gibi sancak düğümlü ağın örgüsüne devam
edilir.

1.7.4. Ağ İğnesi Kullanmadan Yumakla Camadan Düğümlü Ağ Örme
Ağ ipliği kalın olduğunda ağ iğnesini rahat kullanamayız. Bunun için iğne yerine ağ
ipliği yumak yapılır ve bu yumak ağ iğnesi gibi kullanılır. Bu örgü çeşidinde camadan
düğümü yapılır.

Şekil 1.44: Yumakla ağ örme

1.7.5. Büyük Gözlü ve Camadan Düğümlü Ağların Örülüşü
Büyük gözlü ağlarda ilk göz sırası Şekil 1.52-1'de gösterildiği gibi yapıldıktan sonra
bu ilk sıranın alt yarım gözlerinde camadan düğümler için elle özel küçük halkalar
oluşturulur. Aynı cins ağ ipliği, bu küçük halkalardan geçirilir ve aşağıya doğru yeni yarım
gözleri oluşturacak şekilde sarkıtılır. Sonra da düğüm yerleri iyice sıkıştırılır (Şekil 1.52-2).
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Şekil 1.45: 1- 2: Elle camadan düğümü

1.7.6. Göz Sayısını Azaltarak Ağ Örme
Trol, pinter, dalyan gibi ağlar yapılırken üçgen, yamuk şeklinde ağ parçalarına ihtiyaç
olur. Bu tür ağ parçalarını elle örerek elde etmek için göz sayısını azaltarak örgüye devam
edilir.

1.7.6.1. Kenarlarda Birer Göz Eksik Örerek Azaltmak
Ağ örülürken hangi kenar (boylamasına) eğikleştirilmek isteniyorsa o kenara
gelindikçe her sırada bir göz eksik örülür. Birinci göz sırası tam olarak örüldükten sonra
ikinci sıraya başlanır. İkinci sıranın tam bitimine bir göz kala üçüncü sıraya geçilir ve bu
şekilde örülmeye devam edilir (Şekil 1.46). Dördüncü sıraya da bir üstteki göz sırasından bir
göz eksik olarak başlanır.

Şekil 1.46: Kenarda göz eksiltme

1.7.6.2. Kenarlardaki İkişer Gözün Birleştirilmesiyle Azaltma
Örgü yapılırken eğikleştirilmek istenen kenara gelindikçe ağ iğnesi bu kenardaki üst
sıranın ilk iki gözünden geçirilir ve ikisi üzerine bir sancak düğümü atılır. Böylece yeni
yapılan göz sırası, bir üsteki sıraya göre bir göz eksik olur(Şekil 1.47 ). Bu azaltma usulü
ağın yalnız kenarlarında değil, orta kısımlarında da uygulanabilir.
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Örgü sırasında sol taraftaki kenardan itibaren belli sayıda göz atlayarak yani eşit
aralıklarla bu eksiltme yapılır. Örneğin, 30 göz derinliğinde örülen bir ağda örgüyü belli
uzunlukta yaptıktan sonra sol kenarda üst sıradaki iki ağ gözünden iğneyi geçirdikten sonra
düğüm atılırsa yeni yapılan sırada bir göz eksilmiş olacaktır. Bundan sonra beş göz normal
yapıp daha önceki gibi bir göz eksiltilerek devam edilirse sağ kenara gelindiğinde yukarıdaki
sıraya göre beş göz eksiltilmiş olacaktır.

Şekil 1.47: Gözlerin birleştirilmesiyle azaltma

1.8. Atlayarak Ağ Gözü Azaltma Yöntemi
Eksiltme ve büzme ağlarda örgüye devam ederken aynı zamanda ağın ortasında da ağ
gözü eksiltmek gerekebilir. O zaman bu yöntem uygulanır. Bu yöntemde eksiltilecek miktar,
eşit aralıklarla belli sayıda göz atlayarak yapılmalıdır. Bu usuldeki eksiltme, üst sıradaki
gözlerin alt ucunu (kulakların) ikisini bir alarak birleştirilip örülür (Şekil 1.48). Daha çok
kepçe ağların yapımında bu yöntem uygulanır.

Şekil 1.48: Ağın ortasında ağ gözü eksiltme
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1.9. Göz Sayısını Artırarak Ağ Örme
Ağ belli uzunlukta örüldükten sonra göz artırarak örgünün derinliği büyültülebilir.
Örgüde sol kenardan itibaren eşit aralıklarla birer göz artırmak için bir üst sıranın bir
kulağından iki göz örmek gerekir. Şekil1.49 ve 50’de değişik usullerde göz artırarak ağ örme
görülmektedir.

Şekil 1.49:Ağ gözü arttırma

Şekil 1.50: Ağ gözü arttırma

1.10. Ağ Onarımı
Onarılacak ağda gözlerin muntazam durması, düğüm sıralarının birer doğru
oluşturması çok önemlidir. Aksi hâlde onarım yapılamaz veya hatalı olur. Bu nedenle
onarımdan önce ağın doğru bir şekilde bir yere tutturulması gerekir. Onarılacak ağ, derinliği
boyunca bir yere tutturulmalı ve uzunluğu boyunca gerilmelidir. Ağın bir yere tutturulması
aşağıdaki durumlardan biri şeklinde olabilir:



Ağ, onarılacak yerin hemen yukarısından ve aynı sıradaki birkaç gözden bir
yardımcı kişi tarafından tutulur.
Ağın onarılacak yerinin 60 cm kadar yukarısında yer alan -aynı sıradaki- birkaç
ağ gözü uygun yükseklikteki bir çivi veya çengele takılır.
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Yere oturarak onarım yapmak mümkün olursa hasar gören yerin biraz
yukarısından aynı sıradaki birkaç ağ gözü ayak başparmaklarına geçirilerek ağ
tutulabilir.
Onarılacak yerin bir veya iki karış kadar yukarısından ve aynı sıradaki gözlerden
bir sopa geçirilir ve bu sopanın iki ucundan yatay durumda bir yere tutturulur. Böylece
ağın bütün gözleri muntazam sıralar hâlinde olur. En iyi yöntemlerden biri
budur.

Şekil 1.51: Hasarlı ağın asılışı



Gemide ağ derinliği boyunca bir direğe asılır ve uzunluğu boyunca gerilerek
geniş ağ katları içinde hasar gören yerler onarılır. Bir ağın çabuk ve iyi onarılması
için derinliği boyunca bir yere tutturulmasına ve düğüm sıralarının birer doğru
oluşturmasına bilhassa dikkat edilmelidir.

1.11. Hasar Gören Yerin Örülerek Onarılması
Ağın hasar gören yeri küçük ise genellikle örülerek onarılır. Örerek onarım için şu
hazırlıklar yapılmalıdır:




Onarım için ağ doğru yönde tutulmalıdır. Derinliği boyunca bir yere
tutturulmalı ve uzunluğu boyunca gerilmelidir.
Ağda hasar gören yerdeki deliğin en üst noktasındaki düğüm, başlangıç düğümü
olarak seçilmelidir. Bu düğüm üç kolu sağlam, bir kolu kesik olarak
hazırlanmalıdır.
Deliğin kenarları üzerindeki diğer bütün düğümlerde iki kol sağlam, iki kol
kesik olmalıdır. Deliğin alt kenarı üzerinde sağ veya sol alt köşede bir bitiş
düğümü seçilir. Bu düğümde başlangıç düğümünde olduğu gibi üç kol sağlam,
bir kol kesik olarak hazırlanmalıdır. Şekil 1.52’de bir yırtığın onarıma
hazırlanması görülmektedir. 1 numaralı düğüm, başlangıç düğümü olarak
seçilmiştir. Önce deliğin sol kenarı üzerinden hasarlı kısımdaki düğümler ikişer
kolu sağlam kalacak şekilde hazırlanmıştır. Sonra deliğin sağ kenarındaki
hasarlı düğümler yine iki kolu sağlam, diğer iki kolu kesik olacak şekilde
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hazırlanmıştır. Son düğüm de bitirme düğümü olarak seçilmiştir ve bu düğümde
sadece bir kol kesiktir. Böylece delik onarım için hazırlanmış olur.

Şekil 1.52: Hasarlı ağda düğümleri kesme işlemi

Onarımda genellikle sancak veya çifte sancak düğümleri yapılır. Başlangıç, onarımda
ağ yapma, kenar, toplama ve bitiş düğümlerinin yapılışları az da olsa birbirinden farklıdır.
Aşağıda bu düğümlerin yapılışları şekiller yardımı ile açıklanmaktadır.

1.12. Başlangıç Düğümü
Üç kolu sağlam olan başlangıç düğümünün yapılacağı gözden ağ iğnesi geçirilir ve
burada ipliğin küçük bir kuyruğu bırakılır. Sol elin işaret ve başparmağı ile bu kuyruk
yukarıya doğru kıvrıldıktan sonra sabit bir şekilde tutulur (Şekil 1.53). Daha sonra sağ eldeki
ağ iğnesi ile soldan sağa doğru bir ilmek atılır. İğne düğümün üst tarafındaki iki kolun
altından ve ilmeğin içinden yukarıya doğru gerilir. Sağa doğru sıkıca çekilir (Şekil 1.54).

Şekil 1.53: Hasarlı ağda örmeye başlama
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Şekil 1.54: Sancak düğümü ile başlama

Böylece başlangıç sancak düğümü ile başlamış olur. Çoğu kez başlangıç düğümü çifte
sancak olarak yapılır. İpliğin kayıp çıkmasını önlemek için kuyruk iplik ile başlangıcın
yapıldığı düğümde zıt yöndeki tek kol üzerine bir veya iki kazık bağı atılır.

1.13. Ağ Yapma Düğümleri
Bunlar yarım ağ gözü düğümleri olarak da bilinir. Başlangıç düğümü yapıldıktan
sonra ağ yapma düğümleri ile yeni ağ gözleri oluşturulur. Ağ üzerinde soldan sağa doğru
çalışırken iğne bir üstteki gözün içinden yukarıya doğru geçirilir (Şekil 1.55). Yeni yapılacak
ağ gözünün büyüklüğü, sol elin tersi onarımı yapana doğru olmak üzere bir önceki sağlam ağ
gözünden parmaklar yardımı ile ölçü alınarak tayin edilir. Bu ölçü alındıktan sonra düğümün
atılacağı ağ gözünün orta noktasında iplik, başparmak ve işaret parmağı tarafından sıkıca
tutulur. Daha sonra sağ eldeki iğne ile soldan sağa doğru ilmek atılır ve iğne bir sancak
düğümü oluşturacak şekilde bu noktadaki ağ gözünün iki kolunun altından ilmeğin içinden
yukarıya doğru çekilir.

Şekil 1.55: Hasarlı ağda ikinci gözü alma
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Şekil 1.56: Ağ gözü genişliğini elle ayarlama

Şekil 1.57: Sancak düğümü ile diğer göze geçme

Bundan sonra iğne sağa doğru (onarımda örgünün gidiş yönünde) iyice çekilir ve sıkı
bir düğüm oluşturulur. Onarımda örgü sağdan sola doğru yapılıyorsa yeni bir göz
oluştururken iğne, üst sıradaki gözün üstünden içeriye doğru geçirilir, aşağıya ve sol tarafa
doğru çekilir. Bu yönde çalışırken yeni yapılacak ağ gözünün ölçüsü, sol elin ayası çalışana
doğru olmak üzere bir önceki sağlam ağ gözünden parmaklar yardımı ile alınır.

Şekil 1.58: Sancak düğümleri ile ağ gözlerini onarma
40

Şekil 1.59: Yapılan düğümlerin gerdirilmesi

İplik, düğümün atılacağı ağ gözünün orta noktasında da başparmak ve işaret parmağa
ile tutulur. Daha öncekilerde olduğu gibi sancak düğümü yapılır. Yine burada iplik yeni ağ
gözlerinin yapılacağı yönde yani sola doğru iyice çekilir

1.14. Toplama Düğümleri
Deliği kapatmak için yeni ağ gözleri yapılırken onarılacak son göz sırasına gelinince
deliğin alt kenarındaki gözler ile üst sırada yeni örülmüş gözler birleştirilir. İşte bu
birleştirme sırasında yapılan düğümlere toplama düğümleri denir. Birleştirme soldan sağa
doğru yapılırken iğne, ait sıradaki ağ gözünün içinden yukarıya doğru geçirilir. Yeni yapılan
gözün kolunun uzunluğu, burada oluşturulacak düğüm ile aynı sırada ve sol bitişikte bulunan
düğüm aynı hizaya gelinceye kadar ağ iğnesinin çekilmesi ile belirlenir. Yeni düğümün
yapılacağı yerde iplik, başparmak ve işaret parmağı ile tutulur. Daha sonra sağdan sola doğru
bir ilmek yapılır ve iğne burada bulunan iki kolun altından ilmeğin üstünden geçirilir. İğne,
sağ yukarıya doğru iyice çekilir. Böylece bir toplama düğümü yapılmış olur.

Şekil 1.60: Toplama düğümleri
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1.15. Bitirme Düğümü
Bitirme düğümü, sadece bir kolu kesik göz üzerine yapılır. Toplama düğümlerinde
olduğu gibi sancak düğümü yapılarak onarım bitirilir. Burada çifte sancak düğümü yapılırsa
daha iyi olur. Bitirme düğümüne giden ağ gözü kolunun zıt yönündeki kol çevresine yarım
veya tam kazık bağı atılırsa onarım sağlam olarak tamamlanmış olur.

Şekil 1.61: Bitirme düğümleri

1.16. Hasar Gören Yerin Yamanarak Onarılması
Ağda hasar gören yer büyük olduğunda ve ağın bir kısmı yok olduğunda veya fazla
yırtıldığında ağdaki deliğe bir yama parçasının konması, bu deliğin normal yolla
onarılmasından çok daha kolaydır. Dikdörtgen bir yamanın konması için delik Şekil 1.62’de
görüldüğü gibi kesilip hazırlanır. Burada sağ üst köşede üç kolu sağlam olan iki tane başlama
düğümü ve sol alt köşede yine üç kolu sağlam iki tane bitirme düğümü vardır. Deliğin
kenarlarındaki diğer bütün köşelerin sadece ikişer kolu kesiktir. Yamayı deliğin kenarlarına
dikebilmek için yamanın boyu ve derinliği deliğin boyu ve derinliğinden birer göz küçük
olacak şekilde kesilmelidir. Böylece yama, deliğin kenarlarına kenarlar boyunca yarım ağ
gözü yaparak birleştirilir. Yamaya sağ üst köşede 1 ve 2'den başlanır, yama boyunca çalışılır
ve dipte sol köşede 1 ve 2’de bitirilir.
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Şekil 1.62: Ağ yaması kesme

1.17. Ağ Kenarlarının Birleştirilmesi
Gırgır, trol vb. ağları donatmadan önce istenilen büyüklüğü ve şekli verebilmek için
birçok ağ parçası birbiri ile birleştirilir. Bu birleştirmeler çeşitli metotlarla yapılmaktadır.

1.17.1. İki Ağın Uzunlukları Boyunca Örülerek Birleştirilmesi
İki ağ uzunlukları boyunca örülerek Şekil 1.63'teki usullerden biri ile birleştirilir. Bu
birleştirmelerde başlangıç ve bitiş düğümlerinde üçer göz kolu vardır. Dördüncü kol, ağ
iğnesi ile birleştirme sırasında oluşur.
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Şekil 1.63: Uzunlukları boyunca birleştirme

1.17.2. İki Ağın Derinlikleri Boyunca Örülerek Birleştirilmesi
Yine başlangıç düğümünde üç kol sağlamdır. Buraya çifte sancak düğümü atıldıktan
sonra dördüncü kol oluşturulur. Sonra şekil 1.64'teki gibi iki ağ derinliğine birleştirilir. Bitim
yeri de üç kolu sağlam bir düğümdür. Dördüncü kol birleştirme tamamlanınca oluşur.

Şekil 1.64: Derinliği boyunca birleştirme

Göz büyüklükleri farklı iki ağın iplik geçirerek birleştirilmesi şekil 1.65’te görüldüğü
gibidir.
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Şekil 1.65: Farklı göz genişliğindeki ağların birleştirilmesi

1.18. Bir Ağın Derin Kenarlarının Kuvvetlendirilmesi
Şekil 1.66'da görüldüğü gibi ağın derin kenarı boyunca bulunan yarım gözler üzerine
camadan düğümü atarak ikinci kat, yarım göz sırası yapılır. Böylece ağın derinliği çift kat
iplikten yapıldığı için kuvvetlendirilmiş olur veya ağın derin kenarı boyunca çift katlı iplikle
sancak düğümü atarak yeni bir yarım ağ gözü sırası yapılır. Bu şekilde de derin kenar
kuvvetlendirilmiş olur.

Şekil 1.66: Ağın derin kenarının kuvvetlendirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Balıkçılık laboratuvarına veya somon balığı yetiştiriciliği yapan bir tesise giderek
yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi somon balığı türlerini ayırt edeniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ağ ipliğinin yapısını inceleyerek ağ 
yapımında
kullanılan
ağ
ipi
malzemelerini sınıflandırınız.
 Örülecek ağ çeşidine göre ağ ipi

seçimini yapınız.

Eğer araştırma teknesinde çalışacaksanız
denizde
güvenlik
talimatlarına,
laboratuvarda çalışacaksanız laboratuar
kurallarına kesinlikle uymalısınız.
Ağ malzemelerini ve ağ ipliklerini güneş
ışığından korumalısınız.
 Ağ ipliklerinin büküm yönünü ve  Ağ malzemelerini depo veya güvertede
uygun şekilde istif etmelisiniz.
büküm sayısını tesbit ediniz.
 Örme tekniğine göre ağ çeşitlerini
sınıflandırarak kıyaslamasını yapınız.
 Tekniğine uygun olarak ağ gözü ölçümü
yapınız.
 Ağ ipliklerinin fiziksel özelliklerini
kontrol ediniz.
 Düğümleri sınıflandırarak sancak, çift
sancak, camadan düğümlerini yapınız.
 Göz sayısından artırma ve eksiltme
işlemleri yaparak ağ örünüz.
 Hasar gören yeri örerek onarınız.
 Hasar gören yeri yamayarak onarınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sentetik ağ materyallerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Lif çapının küçük olması
B) Yüksek elastikiyete sahip olması
C) Fazla iş gücü gerektirmesi
D) Mekanik aşınmalara karşı dirençli olması
E) Düğümlü olarak yüksek kopma dayanımının olması

2.

Aşağıdakilerden hangisi ağ ipliklerinin fiziksel özelliklerinden biri değildir?
A) Yoğunluk
B) Büküm derecesi
C) Esneklik
D) Ağ ipliğinin yıpranması
E) Kısalma

3.

Aşağıdakilerden hangisi ağların makine ile dokunmasının genel sebebidir?
A) Ucuza mal edilmesi
B) Pahalıya mal edilmesi
C) Uzunluklarının istenildiği kadar olması
D) Göz sayılarının istenilen sayıda olması
E) Ağ gözü açıklıklarının istenilen ölçüde olması

4.

Aşağıdakilerden hangisi elle ağ örme işleminde kullanılmaz?
A) Mekik
B) Kalıp
C) Ağ ipi
D) Sabitleme kancası
E) Donanım ipleri

5.

Aşağıdakilerden hangisi ağ örme işleminde kullanılan düğümlerindendir?
A) Balıkçı düğümü
B) Sancak düğümü
C) İzbarço düğümü
D) Foralı izbarço düğümü
E) Kazık bağı

6.

Aşağıdakilerden hangisi ağ örme yöntemlerinden değildir?
A) Göz sayısını azaltarak ağ örme
B) Göz sayısını artırarak ağ örme
C) Camadan düğümlü ağ örme
D) Yumakla camadan düğümlü ağ örme
E) İstenilen uzunlukta ağ donatma
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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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyetle gerekli ortam sağlandığında hazır ağ üzerinde kesim ve kama çıkartma
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ağ yapım atölyesinde veya bir balıkçı gemisine giderek;


Dikey olarak ağ kesim şeklini,



Yatay olarak ağ kesim şeklini,



Eğik olarak ağ kesim şeklini,



Hazır ağdan kama çıkartmayı gözlemleyiniz.

Edindiğiniz bilgileri kaydederek öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AĞ KESİMİ
Makine ile örülen ağlar belli derinlikle ve uzunlukta şeritler hâlinde dokunur. Bu
ağlar, av aleti yapımında bu hâlleri ile kullanılmakla beraber trol, pinter, serpme, dalyan vb.
ağlarda dikdörtgenin dışında ağ parçalarına da ihtiyaç vardır. Bir av aletinin farklı yerlerinde
çok ayrı yapıda olan ağ parçaları kullanılır.
Ağlar dokuma makineleri tarafından yalnız dikdörtgen şeritler hâlinde dokunmaktadır.
Üçgen, yamuk vb. gibi şekillerde ağlar makineler tarafından dokunmamaktadır.
Hazır ağları keserek yapılacak av aletine istenen şekli vermek mümkündür. Böylelikle
av aletinin suda kullanışlılığı ve verimliliği arttırılmaktadır. Her ne kadar küçük gözlü
ağlarda bir kumaşı keser gibi ağı kesmek mümkünse de kesimin istenen muntazamlığı
vermesi için bundan kaçınılır.
Normal ve biraz büyük gözlü ağlarda ise böyle bir kesim mümkün değildir. Gözlerin
durumunu hesaplayarak kesim yapılır. Burada kesme işleminde düşünülen ve hesap edilen
ağ, makine ile dokunmuş ağdır.

2.1. Ağda Kesim Şekilleri
Ağda kesme işlemi, bir gözü oluşturan dört koldan bir veya ikisinin kesilmesiyle
yapılır. Genel bir isimlendirme ile hazır ağ boyuna paralel kesilirse bu kesime yatay kesim,
derinliğine paralel kesilirse dikey kesim, köşegenlemesine kesilirse eğik kesim uygulanmış
denir.
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Bu kesimleri yaparken bir düğümde birleşen ağ gözü kollarına değişik kesim şekilleri
uygulanır.
Ağ gözü kollarından ikisi birden kesilirse buna çift kesim denir. Bir ağın derinliğine
paralel aynı sıradaki düğümlerin ikişer kolları kesilirse bu çift kesime düğüm kesimi denir.
Ağın boyuna paralel ve aynı sıradaki düğümlerin ikişer kolları kesilirse bu çift kesime de göz
kesimi denir.

Şekil 2.1: Ağda kesim çeşitleri

Şekil 2.2: a

Şekil 2.2: b
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Şekil 2.2: c

Düğümü oluşturan dört koldan yalnız biri kesilirse buna tek veya kol kesimi denir.
Bir ağda bir kol kesimi ile ağ derinliğinden ve boyundan yarım göz kaybeder. Diğer bir
açıklama ile ard arda gelen iki kol kesimi ile ağ hem derinliğinden hem de boyundan bir göz
kaybeder. Yine her düğüm kesimi ile ağ, derinliğinden bir göz her göz kesimi ile de
uzunluğundan bir göz kaybeder.

Şekil 2.3: Ağda, kesimle derinlikte ve uzunlukta göz kaybetme

2.2. Hazır Ağda Kama Çıkarmak
Trol, ığrıp, pinter, serpme ve dalyan gibi ağların yapımında genellikle dik üçgen,
ikizkenar dik üçgen, dik yamuk, ikizkenar yamuk, paralel kenar ve benzeri ağ parçalarına
ihtiyaç vardır. Bu tür ağ parçalarına balıkçılar arasında kama denir.
Kesilecek kamanın dik kenarlarının göz sayısı bilinirse basit kurallar sayesinde hazır
ağı ziyan etmeden ve muntazam olarak kesim yapılabilir. Kamada hazır ağın boyu
doğrultusundaki dik kenarı kama boyu, hazır ağın derinliği doğrultusundaki kenara da
kama derinliği denir.

Şekil 2.4: Kama çeşitleri
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Hazır ağdan kama çıkarırken kamanın derinliğindeki göz sayısının, boyundaki göz
sayısından fazla, az veya eşit olmasına göre uygulanan kesim tarzı değişir. Kesilecek
kamanın derinliği m göz, boyu da n göz, olsun.


Kesilecek kamanın derinliği, boyundan büyük olacaksa yani “ m > n ” ise:

m= 9 göz, n=5 göz (Şekil 2-5) de görüldüğü hazır ağın bir köşesinden boyu
doğrultusunda 5 göz gittikten sonra 6. gözden kesime başlanır.
6. gözden itibaren yalnız kol kesimi yapılsaydı derinliği ve boyu 5’er göz olan bir
kama elde edilecekti ve B’ den itibaren sadece 10 kol kesimi yapılmış olacaktı.
Halbuki bu kamada derinliğin 9 göz olması isteniyor.
O hâlde ağda C’den itibaren derinliğine dört göz eksiltmesinin yapılması gerekir.
Bunun içind e 10 kol kesimine ilaveten 4 düğüm kesimi yapılmalıdır.
Ancak kol ve düğüm kesimleri aralarında sıralı ve düzenli dağıtılmalıdır.
Dikkat edilirse kol kesiminin sayısı çıkarılacak kamanın dik kenarlarından kısa olanın
göz düğüm kesimin sayısı ise dik kenarlardaki göz sayılarının farkı kadardır.

Şekil 2.5: Ağda derinlik, uzunluktan büyük ise kesim şekli
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Kesilecek kamanın boyu, derinliğinden büyük olacaksa yani “ n > m ” ise:

Şekil 2.6: Ağda, uzunluk derinlikten büyük ise kesim şekli

Örneğin:
m = 5 göz, n = 12 göz olsun.
Şekilde görüldüğü gibi hazır ağın bir köşesinden itibaren boyu doğrultusunda 12 göz
aldıktan sonra 13. gözden itibaren kesime başlanır.
13. gözden itibaren yalnız kol kesimi yapılsaydı C noktasına verilmiş olunurdu ve bu
doğrultuda 10 kol kesimi yapılırdı. Hâlbuki derinliği 5 göz olan ABD kaması elde edilmek
isteniyor.
O hâlde C noktasından D’ye kadar ağda, boylamasına 7 göz eksiltilmesi gerekir.
Bunun için de 10 kol kesimine ilaveten 7 göz kesimleri araların da sıralı ve düzenli
dağıtılmalıdır.
Yine dikkat edilirse kol kesimin sayısı kamanın kısa dik kenardaki göz sayısının iki
katına, göz kesiminin sayısı ise dik kenarlardaki göz sayılarının farkına eşittir.


Kesilecek kamanın boyu derinliğine eşit olacaksa yani “ m = n ” ise:

İstenen kamayı çıkarmak için bir köşeden itibaren ağın bir kenarı üzerinde m göz
aldıktan sonra m+1. gözden itibaren yalnız 2 m kol kesimi yapmak yeterlidir.
Sonuç olarak: Bir kama çıkarılırken dik kenarlardan kısa olanın göz sayısının iki katı
kadar kol kesimi, dik kenarların göz sayıları farkı kadar çift kesim yapılır. ak kamada
derinlik > boy ise bu çift kesim düğüm kesimidir. Eğer boy > derinlik ise bu çift kesim göz
kesimidir.
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Şekil 2.7: Kama çıkarma

2.3. Ağ Kesimi Örnekleri
Daha önce her kol kesimi ile ağın derinliğinden ve boyundan yarım göz kaybettiği, her
düğüm kesimi ile derinliğinden bir göz ve her göz kesimi ile boyundan bir göz kaybettiği
belirtilmiştir.
O hâlde bir ağda;
Derinliğine kaybedilen göz sayısı = D + K / 2 ve
Boylamasına kaybedilen göz sayısı = G +K / 2 olur.
Çeşitli kesim tarzları ve bu kesimlerle kaybedilen göz sayıları görülüyor.

Şekil 2.8: Hep düğüm kesimi (a )

Şekil 2.9: Hep göz kesimi (b)
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Şekil 2.10: Hep kol kesimi

Şekil 2.11: 1 D, 8 K kesimi

Bu kesim tarzı ile ağ derinliğinden kayettiği her 4 göze karşılık boyundan 5 göz
kaybeder.

Şekil 2.12: 1 D, 2 K kesimi

Bu kesim tarzı ile ağ derinliğinden 1 göz kaybedince boyundan 2 göz kaybeder.
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Şekil 2.13: 1 D, 4 K kesimi

Bu kesim tarzı ile ağ derinliğinden kaybettiği her 2 göze karşılık boyundan 3 göz
kaybeder.

Şekil 2.14 g: Kaybedilen ağ boyu

Şekil 2.15 h: Kaybedilen ağ boyu

1 G, 2 E kesimi Bu kesimle ağ
derinliğinden kaybettiği her 1 göze karşılık
boyundan
2 göz kaybeder.

1 G, 1 K kesimi, Bu kesimle ağ
derinliğinden kaybettiği her 1 göze karşılık
boyundan 3 göz kaybeder.

Örnek:
Bir hazır ağdan derinliği 7, boyu 4 göz olan bir kamanın kesimini yapınız.
m n olduğundan; K = 2. kısa kenar = 2  4 = 8 kol kesimi
D = Uzun kenar – kısa = 7 – 4 = 3 düğüm kesimi
Kesime ağın boyu üzerinde 5, gözden kol kesimi ile başlanır ve 2 K, 1 D, 2 K, 1 D, 2
K şeklinde kesim yapılırsa istenen kama elde edilmiş olur.
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Ağın derinliği
Şekil 2.16: İstenen kamanın çıkarılışı

Örnek:
Boylamasına 9 göz, derinlemesine 5 göz olan kamanın kesimini yapınız (Şekil 2.11).
n m olduğundan K = 2  5 = 10, G = 9 – 5 = olur.

G 4
Kesim 2 K, 1 D, 2 K, 1 D, 2 K, 1 D, 2 K, 1 D, 2 K şeklinde yapılır.

K 10

Şekil 2.17: İstenen kamanın çıkarılışı
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Örnek:
Derinliği 120 göz, boyu 60 göz olan kamanın kesimini yapınız.
m

n olduğundan;

K = 2  60 = 120 kol kesimi

D = Uzun kenar - kısa kenar 120–60 = 60 düğüm kesimi
Derinlik m = 120

D 60 1


K 120 2

Boy n = 60
Şekil 2.18: Kama

O hâlde bir düğüm, iki kol (D, 2 K) olmak üzere bu kesim şekli 60 defa uygulanınca
istenen kama elde edilmiş olur.
Örnek:
Bir hazır ağdan 90  55 (derinliği 90 göz, boyu 55 göz) olan bir kama nasıl kesilir?

Şekil 2.19: Kama
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K = 2 x 55 = 110
D = 90 – 55 = 35

Sağlaması:
A)D = 1  30 = 30
K = 3  30 = 90
A+B

B) D = 1  5 = 5
K = 4  5 = 20

D = 30 + 5 = 35
K = 90 + 20 = 110

Örnek:
25x70 (derinliği 25, boyu 70 göz) olan kamanın kesimi nasıl yapılır?

Şekil 2.20: İstenen kama

K = 2 x 25 = 50,
G = 70 – 25 = 45
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Sağlama:
A : G = 1  40 = 40
K= 1  40 = 40

B: G= 1  5=5
K = 2  5 = 10

A + B : G = 40 + 5 = 45
K = 40 + 10 = 50

Örnek:
26  20 şeklinde bir kamanın çıkarılması için nasıl bir kesim uygulanır?
K = 2 x 20 = 40
D = 26 = 20 = 6

Şekil 2.21: İstenen kama
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Örnek:
Hazır bir ağdan çıkarılan kamanın boyu 300 gözlüdür. Bu kamanın eğik kenarı
boyunca, bir düğüm üç kol tarzında kesim yapılmıştır. Kamanın derinliği ne kadardır?
Çözüm:
Kanada çift kesimlerden düğüm kesimi uygulandığına göre kamanın derinliği
boyundan büyüktür.

Şekil 2.22: İstenen kama

K = 2 kısa kenar = 2  300 = 600
D = Uzun kenar – kısa kenar = m – 300

D 1
m  300 1
 3  m - 900 = 600
 Olduğuna göre

K 3
600
3
3  m = 1500  m = 500 gözdür. Kamanın derinliği 500 gözdür.
Örnek:
Hazır ağdan kesilen bir kamada derinlik 80 göz ve bu kamanın eğik kenarı boyunca 4
kol 1 göz şeklinde kesim uygulanmıştır. Kamanın boyunda kaç göz vardır?
Çözüm:
Bu kamada çift kesimlerden göz kesimi olduğuna göre kamanın boyundaki göz sayısı
derinliğinden fazladır.

61

Şekil 2.23: İstenen kama

K = 2  80 = 160
G = n – 80

K 1
1
160
Olduğundan,


G 4
4 n  80



n – 80 = 640

n = 640 + 80 = 720
n = 720 göz, kamanın diğer kenarında 720 göz vardır.

2.4. Kesim Açısı
Belli bir oranda büzülmüş bir hazır ağdan bir kama kesildiğinde kesim doğrultusunu
ağın derinliği ile yaptığı açıya kesim açısı denir. Bu açı, gözünde kesim tarzı ve hazır ağın
büzülme oranı biliniyorsa bulunabilir.
Bir ağ gözünde derinliğine köşegen
uzunluğuna köşegen de

2b
2P  P 2 ,
1 P

2b
idi. ( Şekil 3-47)’de
1 P
ABC kamasının derinliği m göz, uzunluğu olduğuna göre;
AC = m 

2b
2P  P 2 ,
1 P

BC = n 

dik üçgeninde;

62

2b
olur.
1 P

BC
tan  

AC

n

2b
1 P

2b
m
 2P  P 2
1 P

,

tan  

n
m  2P  P 2

olur.(1)

Hazır ağdan çıkarılacak kamada derinlik, kamanın boyundan büyükse yani m > n ise
K = 2n ve D = m – n’ den n 

K
K
ve m  D 
olur.
2
2

Bu değerler birinci denklemde yerine yazılırsa

K
2

tan  
(D 

tan  

K
)  2P  P 2
2

1
1
bulunur.(2)

2
2D
2
P

P
1
K

Şekil 2.24: Kama kesim açısı
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Kamanın boyu derinliğinden büyükse yani n> m ise K = 2m ve G = n – m’den,

m

K
K
, nG
olur.
2
2
Bu değerler 1. denklemde yerine yazılırsa;

tan  

G

K
2

K
 2P  P 2
2

 tan   (

2G
1
bulunur.(3)
 1) 
K
2P  P 2

Örnek:
Derinliği 120 göz, boyu 30 göz olan bir kama kesiliyor. Hazır ağda büzülme oranı %
100 olduğuna göre kesim açısı nedir?
Çözüm:

Şekil 2.25: İstenen kama

m > n’dir.
K = 2  30 = 60
D = 120 – 30 = 90
Kesim oranı =

D 90 3 1  1  1

 
K 60 2
11

Bu kesim bir düğüm bir kol, iki düğüm bir kol şeklinde düzenli olarak yapılır.
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1

tan  
(

2D
 1)  2 P  P 2
K



1

tan 
(2 

3
 1)  2  1  12
2



1
 0,144
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  8 Bulunur. Bu sonuç birinci denklemden de bulunabilir.
Aşağıda çok uygulanan kesim tarzları liste hâlinde çıkarılmıştır. Daha sonra bu
kesimlerin şekilleri gösterilmiştir.
İşaret

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Kesim şekli

Hep kol kesimi
1 D, 4 K
1 D, 2 K
2  (1 D, 2 K)
1 D, 2 K
1 D, 2 K
3  (1 D, 1 K)
2 D, 1 K
1 D, 1 K
2 D, 1 K
3  ( 2 D, 1 K)
1 D, 1 K
2 D, 1 K
3 D, 1 K
2 D, 1K
5 D, 1 K
6 D, 1 K
Hep düğüm
1 G, 1 K
2 G, 2K

Kesim tarzının her
uygulanışında kaydedilen
göz sayısı
Boyuna
Derinliğine

Hazır ağ %50 ile
büzüldüğünde
Kesim Açısı

1
1
1
1

1
1,5
2
5

28 
20 
15 
11 

1

6

-

1
1

7
8

9
7

1

9

-

1
1

10
12

5

1

24

3

1
1

0
-

?
1,5
2

Tablo 2.1: En çok uygulanan kesim tarzları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Balıkçılık laboratuvarına veya somon balığı yetiştiriciliği yapan bir tesise giderek
yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi anaç seçimi, yumurta alımı ve kuluçka
çalışmaları yapınız.

İşlem Basamakları
 Ağ kesiminde dikkat edilecek hususları
sınıflandırınız.

Öneriler
 Balıkçı
güvenlik

 Göz sayısına göre ağ kesimi yapınız.

çalışırken

 Kol sayısına göre ağ kesimi yapınız.
 Göz ve kol sayısına göre ağ kesimi
yapınız.

gemisinde

çalışırken

talimatlarına,
laboratuvar

denizde

laboratuvarda
kurallarına

kesinlikle uymalısınız.
 Kama çıkarırken hazır ağı ziyan etmemek
için kamanın boyuna ve derinliğine göz

 Özellik arz eden ağ parçaları için kama

sayılarına dikkat etmelisiniz.

çıkarınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki av aletlerinden hangisinde kama çıkarmaya gerek yoktur?
A) Galsama ağı
B) Pinter
C) Serpme
D) Trol
E) Dalyan

2.

Bir ağa uygulanan kol kesimi ile ağ, derinliğinden ve boyundan kaç göz kaybeder?
A) Bir göz
B) İki göz
C) Hiç kaybetmez
D) Üç göz
E) Yarım göz

3.

Aşağıdaki geometrik şekillerden hangi şekilde kama çıkarılamaz?
A) Dairesel
B) Dik yamuk
C) Paralel kenar
D) İkizkenar yamuk
E) İkizkenar dik üçgen

4.

Çift kesimin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağ gözü kollarının birinin kesimi
B) Ağ gözü kollarının ikisinin birden kesimi
C) İki gözün birden kesimi
D) Yatay kesim
E) Dikey kesim

5.

Büzülme oranı 1/3 olan bir hazır ağdan boyu 18 göz, derinliği 9 göz olan bir kama
çıkarıldığında kesim açısı kaç derece olur?
A) 160
B) 259
C) 260
D) 249
E) 159

6.

Büzülme orana %50 olan hazır ağdan bir düğüm, dört kol olacak şekilde kesim
yapılarak bir kama çıkarılıyor. Kesim açısını bulunuz?
A) 25 0
B) 35 0
C) 31 0
D) 24 0
E) 21 0
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7.

Aşağıdaki unsurlardan hangisi kama çıkarmak için önemli değildir?
A) Kesilecek kamanın derinliği
B) Kesilecek kamanın boyu
C) Kesim şekli
D) Ağın uzunluğu
E) Kesim açısı

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
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyetle gerekli ortam sağlandığında ağ yapımında ve donatımında kullanılacak
malzemeleri ve ağa pot vermeyi öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ağ yapım atölyesine veya limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek;



ğ donatımında kullanılan yüzdürücüleri,
ğ donatımında kullanılan batırıcıları gözlemleyerek edindiğiniz bilgileri
öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.1. Ağ Batırıcılar
Batırıcılar ağın taban kenarına donatılır. Ağın uygun hızla suya batmasını ve
yüzdürücülerin yüzme kuvvetlerine karşıt bir kuvvetle ağı deniz dibine doğru çekerek
istenen şekli almasını sağlar. Ağ batırıcılar genellikle kurşundan yapılır.
Bazen bu kurşunlar yerine aynı görevi yapacak taştan, porselenden, demirden
ağırlıklar da kullanılmaktadır.
Bazı gırgır ve trol ağlarının dip kenarına batırıcı olarak zincir takılır. Yine bazı trol
ağlarının dip kenarına batırıcı olarak içi tel, dışı sentetik olan birleşim halatları
kullanılmaktadır.
Batırıcı olarak çoğunlukla kurşun kullanılmaktadır. Balıkçılar batırıcı kelimesi yerine
kurşun kelimesini tercih ederler.
Ağda kurşunların bulunduğu kenara da kurşun yaka denmektedir.
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Şekil 3.1: Kurşun çeşitleri

Uzatma ve dalyan ağlarının denizin dibinde sabit durmasını sağlayan demir, taş, kum
torbası gibi ağırlıklar da vardır. Bunlara ağ batırıcısı denmemektedir. Balıkçılar ise mazalye
derler.
Bir cismin suda batması için yoğunluğunun suyun yoğunluğu olan 1’den büyük olması
gerekir. Arşimet Kanunu’na göre “Batma kuvveti, cismin havadaki ağırlığının hacmi kadar
suyun ağırlığından olan farkına eşittir.”
Suyun yoğunluğu 1 ise ve batma kuvveti S ile gösterilirse S = W - V olarak yazılabilir.
V=

W
W
’ yerine koyarsak; S = W – ,
C
C

S=W(1–

1
) olarak bulunur.
C

Maddesi

Yoğunluğu
g/ cm3

Birim
hacim
kg/dm3

için Birim
kg

Kurşun

11,35

10,35

0,912

Demir

7,21–7,83

6,21–6,83

0,861–0,872

Taş

2,60–2,70

1,60–1,70

0,615–0,630

Kum

1,80

0,80

0,444

Porselen

1,72–2,13

0,72–1,13

0,420–0,530

Beton

3,00–3,15

2,00–2,15

0,666–0,682

Tel Halat

4,60

3,60

0,718

Tablo 3.1: Çeşitli ağ batırıcılarının batma kuvvetleri
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Örnek: Demirden yapılmış 200 gram ağırlığındaki bir ağ batırıcısının batma kuvveti
nedir ( Fe: 7,70 gr/cm3 )?
Çözüm: Verilenleri S = W ( 1 –
S = 200 (l-

1
) formülünde yerine yazarsak;
C

1
) = 200 x 0, 87 = 174 gram bulunur.
7,70

Çıkan sonucu yukarıdaki tablonun son sütunundan yararlanarak da bulabiliriz. Bu
sütunda havada 1 kg olan demirin suda batma kuvveti 0,872 kg olarak verilmiş, 200 gramlık
demirin batma kuvveti S = 0,200 x 0,872 = 0,1744 kg olarak bulunur.

3.2. Ağ Yüzdürücüleri
Ağdan yapılan av aletlerinin suda istenilen şekli almasını ve kullanışlı olmasını
sağlayan elemanlardan biri yüzdürücülerdir.
Örneğin galsama ağlarının, gırgır ağlarının denizde dikey bir duvar gibi durmasını
sağlayan ve yakalanan balıkları suda taşıyan şey yüzdürücülerdir.
Ağ suda kendine özgü şekli, yüzdürücü ve batırıcılar sayesinde alır. Yüzdürücü ve
batırıcılar arasındaki denge ne kadar iyi kurulursa av aleti avcılıkta o oranda başarılı olur.
Önceleri yüzdürücüler özel bir ağaçtan yapılma tahta parçalarından yapılıyordu ve
balıkçılar bunlara ağ mantara diyorlardı. Günümüzde tamamen sentetik yüzdürücüler
kullanılıyor. Balıkçılar bu sentetik yüzdürücülere de alışkanlıkları nedeniyle ağ mantarı ve
ağda yüzdürücülerin bulunduğu kenara mantar yaka demektedirler.
Şimdiki ağ yüzdürücüleri sentetik kauçuk, polyvinyle chloride ve polyethylene
maddelerinden yapılmaktadır. Derin ve orta sularda basınca karşı dayanıklı olması nedeniyle
alüminyum çelik ve cam yüzdürücüler de kullanılmaktadır.
Ağ yüzdürücülerinin şekli yapılacak av aletinin tipine göre değişir. Yüzdürücüler
seçilirken av metodu, kullanılacağı suyun derinliği, akıntı ve dalga durumları da göz önünde
bulundurulur. En çok kullanılan yüzdürücüler küre, silindir veya elipsoid şekillerindedir.
Bilindiği gibi bir cismin suda yüzebilmesi için yoğunluğunun suyun yoğunluğundan
az olması gerekir. Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3 (Deniz suyu çok az farklıdır.) olduğundan
bütün yüzen cisimlerin yoğunlukları l’den küçüktür.
Ağ yüzdürücülerinin yoğunlukları ise l’den küçüktür. Bir ağ yüzdürücüsünün suda
dibe batmadan taşıyabildiği yük miktarına bütün yüzme kuvveti diyeceğiz
Archimedes(Arşimet) Kanunu’na göre bir cismin yüzme kuvvetinin, hacmi kadar su,
ağırlığının cismin havadaki ağırlığından olan farkına eşit olduğu kolayca görülür.
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Cismin yüzme kuvveti F, hacmi V, havadaki ağırlığı W ile gösterilirse suyun
yoğunluğu da 1 alınırsa F= V- W olarak yazılabilir.
Diğer taraftan cismin yoğunluğu, C ile gösteriirse W = V x C olarak yazılabilir.
Buradan V = W / C olur. Bunu P= V-W’de yerine yazarsak F= W / C, F = W (1/ C- 1)
bulunur. Bu formülde C.G.S. sistemindeki birimler kullanılır.

Şekil 3.2: Çeşitli yüzdürücüler
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Yüzme Kuvveti
Yoğunluğu
gr/cm3

Maddesi

Birim hacim
için kg/dm3

Birim ağırlık için
kg

Doğal mantar

0,175 – 0,321

0,679 – 0,825

2,12 – 4,71

Çam ağacı

0,598 – 1,09

0,09 – 0,402

0,08 – 0,67

Bambu

0,500

0,500

1,00

Sentetik
Sünger

Yumuşak

0,099

0,901

9,10

Sert

0,129

0,871

6,75

0,160

0,866

5,25

Sentetik

Cam küre

Alüminyum

0,134

6,46

0,866

15 cm
çapında

0,348

0,652

1,78

30 cm
çapında

0,244

0,756

3,09

7 inç
çapında

-

-

2,16

8 inç
çapında

-

-

2,49

Tablo 3.2: Çeşitli ağ yüzdürücülerinin yüzme kuvvetleri

Not: Parantez içindeki sayılar, bu yüzdürücülerin suda 30 gün kaldıktan sonra
aldığı değerlerdir.
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Örnek: 400 gram ağırlığındaki yumuşak süngerden yapılmış bir ağ yüzdürücüsünün
yüzme kuvveti nedir?
Çözüm: Çizelgede yumuşak süngerin yoğunluğu C = O,099 verilmiştir. W = 400 g
olduğuna göre?
F=Wx(

1
 1)
C

formülünden;

F = 400(

1
 1) = 400 x 9,1 = 3640 gr
0,099

bulunur.
Aynı sonucu yukarıdaki çizelgenin son sütunundan yararlanarak bulabiliriz. Bu
sütunda 1 kg ağırlığındaki yumuşak süngerin yüzme kuvveti 9,10 kg olarak verilmiştir. 400
gramlık mantarın yüzme kuvveti;
F = 0,400 x 9,10 = 3,640 kg. olarak bulunur.

3.2.1. Şamandıralar
Av aletinin veya denizdeki başka cisimlerin yerlerini belirtmek için kullanılan yüzer
cisimlerdir. Sentetik şamandıralar içi boş küre veya balon şeklindedir.

3.3. Ağın Donatılması
Av aleti olarak hazırlanan ağlar, üst kenarlarından yüzdürücü (mantar), alt
kenarlarından batırıcı (kurşun) iplerine, yanlardan ise göğüs iplerine bağlanır. Bu işleme
ağın donatılması denir. Ağın başarılı bir şekilde donatılması, bütün parçalarının aynı
dolulukta, kenarlarının aynı gerilimde olmasını ve dolayısıyla ağın iyi av yapmasını sağlar.
Ağ donatılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:










Balığın su içerisindeki hareket ve alışkanlıklarını bilmek
Ağın uzunluğu ve derinliğini tayin etmek
Ağın şekli ve yapısını belirlemek
Ağ ve halat malzemesini seçimi
Ağ göz genişliği ve kullanılacak iplik kalınlığının saptanması
Sarkma nispetinin saptanma
Mantar yakada kullanılacak yüzdürücülerin saptanması
Kurşun yakanın ağırlığı ve kurşunların miktarının saptanması
Ağın büyüklüğü, kullanılacağı geminin tonajı ve donanımların da göz önünde
bulundurulması gerekir.

3.4. Ağın Büzülmesi (Pot Vermesi)
Ağlar, boylamasına tam gerili hâlde iken yüzdürücü iplerine veya batırıcı iplerine
bağlanmaz. Yakalanan balıkların yapacakları basınca karşı ağın dayanabilmesi için gergin
olmaması yani belli bir bolluğunun olması gerekir.
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Ağların iyi birer av aleti olarak hazırlanması için bunlara amaçlanan av yöntemlerine
uygun şekiller verilir yani bazı kısımları bol ve şişkince veya torba şeklinde ya da balıkların
kolayca dolanabilecekleri gibi yapılır. İşte ağlar, istenen bu şekilleri alması için yüzdürücü
ve batırıcı iplerine büzülerek donatılır. Ağlarının istenen şekilleri alması için, yani donatılan
ağlarda belli bir bolluğun olması için yapılan işleme ağların büzülmesi veya pot verme
denir.
Ağ, yüzdürücü ve batırıcı iplerine donatılırken ağın gergin hâldeki uzunluğu
donatılacağı iplerden daima fazladır. Ağın bu fazlalığına pot miktarı denir. Balıkçılar üçte bir
pot verilecek dediklerinde büzülecek ağ uzunluğunun gergin hâldeki ağın bütün uzunluğuna
oranı anlaşılmaktadır. Ağın büzülme oranı (pot oranı) çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Bu
orana donam faktörü de denmektedir.

l :Ağın donatılacağı ipin uzunluğu (m)
L: Ağın boylamasına tam gerili hâldeki uzunluğu (m)
L- l : Ağın boylamasına büzülme miktarı (pot miktarı) dersek (Şekil 3.5)

Şekil 3.3: Ağ büzülmesi


P1 =

Birinci büzülme oranı tanımı: Ağın boylamasına büzülme miktarının
donatılacağı ipin uzunluğuna oranına denir. Ülkemizde balıkçılar, bu büzülme
oranını kullanmaktadır.

Ll
şeklinde yazılır. Balıkçılarımız daha çok bu oranı kullanmaktadırlar.
l


İkinci büzülme oranı tanımı: Ağdaki büzülme miktarının, ağın tam gerili
uzunluğuna oranıdır.

Ll
P2 = L
şeklinde yazılır.
Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri balıkçıları bu büzülme oranını kullanmaktadır.


Üçüncü büzülme oranı tanımı: Ağın donatılacağı ipin uzunluğunun ağın
gergin hâldeki uzunluğuna oranına denir.
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P3=

l
dir. Bu büzülme oranı da bazı Avrupa ülkeleri tarafından kullanılmaktadır.
L

Bu üç tanımdan büzülme oranı değimine en uygun düşeni ikinci tanımdır. Bundan sonra
büzülme oranından bahsedildiğinde aksi belirtilmedikçe ikinci oran anlaşılacaktır.


Birinci büzülme oranı tanımına göre donatılmış hâlde ağın uzunluğu:

P1 =

Ll
, den
1

l

L
bulunur.
1  P1

L ağın boylamasına gerili hâldeki uzunluğuydu. Bu uzunluk boyunca n göz olsun.
Ağda bir göz kolunun uzunluğu b olsun. Ağ gözü kapalı iken 2b uzunluğunda olur. Bu
durumda gergin ağın uzunluğu L= n x 2b ve


İkinci büzülme oranı tanımına göre ağın donatılacağı ipin uzunluğu:

P2 =

P2=

2nb
olur.
1  P1

L 1
,
L

P2 x L = L- 1 ,

l  1  P 2 xL

l  Lx (1  P2) olur.

İkinci ile üçüncü büzülme oranları arasındaki bağıntı:

L 1 L - 1 ,

L
L L

P2 = 1 -

1
, P2= 1 -P3 olur.
L

Örnek 1.
Yeni donatılacak bir ağda pot oranı p=%25 (birinci büzülme oranı
tanımına göre), uzunluğuna göz sayısı n= 500 ve bir göz kolu uzunluğu b=8 cm olduğuna
göre ağın donatılacağı ipin uzunluğu nedir?
Çözüm: l =

2 x500 x8 8000
2nb
=
=
= 6400cm =64m olur.
1  P1 1  0,25 1,25

Örnek 2.
Bir lüfer ağı yapılması isteniyor. Hazır ağın (gergin hâlde) uzunluğu l40
metre, bir göz kolu b=35 mm’ dir. Bu ağa uygulanacak pot oranı % 40 (birinci büzülme
oranı tanımına göre) verilmiştir. Buna göre;
a) Donatılmış hâlde ağın uzunluğunu bulunuz.
b) Ağın uzunluğu boyunca göz sayısını bulunuz.
Çözüm: L = 140 m

l

b = 35 mm ve P1 = % 40 olduğuna göre ;

L
140
140


 100 m olur.
1  P1 1  0,40 1,40
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Göz sayısı (n) =

L 140000 140000


 2000 göz vardır. ( L = mm b = mm )
2b
2 x35
70

Örnek 3.
Bir istavrit galsama ağı yapılması isteniyor. Kumaş ağın uzunluğu 160
metre, ağa verilen pot oranı % 38 (ikinci tanıma göre)’dir. Ağın donatılmış hâlde uzunluğu
nedir?
Çözüm : l  Lx (1  P2 ) ,

l  160 x(1  0,38) ,

l  160 x0,62  99,20 olur.

3.5. Donatılmış Bir Ağda Ağ Gözünün Uzunluğu ve Derinliği

P=

BE BD
,

BD BD

P=

gözün uzunluğudur.
Diğer

taraftan

BD  FD  BF
2

2

FD  2b 
2

2

2

dik

üçgenine

pisagor

bağıntısını

dir. Bu

uygularsak

2

dir.

 2b 


1 P 

FD  4b 2 

BE
BE
BE
2b

 1,
 1  P veya BD =
1 P 1 P
BD
BD

Buradan

FD  BF  BD
2

2

4b 2
 4b 2
2
1  2P  P

1


olur.
1 
2 
 1  2P  P 
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2

2

olur.

2P  P 2

2b
 2P  P 2 olur.
1 P
1  P 
2b
olduğundan gözün derinliği
 2 P  P 2 olur.
1 P

FD  4b 2 
2

FD  AC

2

FD 

Boylamasına n göz, derinlemesine m göz olan bir ağ P büzülme oranı ile donatıldığında yaka
uzunluğu n 

2b
2b
, teorik derinliği de m 
 2 P  P 2 olur (Şekil 3-6).
1 P
1 P

Şekil 3.4: Bir gözün uzunluğu ve derinliği

d

l=

2mb
 2P  P 2
1 P

2nb
L

1 P 1 P

D
 2P  P 2
1 P

( L: Gergin uzunluğu,

D: Gergin derinliği )



Ancak ağı d* teorik derinliğine göre donatırsak ağa gerekli olan şişkinliği
vermek mümkün olmaz. Bilhassa gırgır ağında ve diğer ağlarda av operasyonu
sırasında ağın şişkin olması çok önemlidir. Aksi hâlde gırgır ağını büzerken
balığın bir kısmı ağdan kaçar.



Bu sebeple ağa gerekli şişkinliği verebilmek için ağın gerçek derinliği d (Göğüs
halatının uzunluğudur), teorik derinlikten d* den daha kısa olmalıdır. d < d*



Ağa verilen şişkinlik derecesi

şeklinde tanımlanır.

Örnek: Donatılan bir ağda gözlerin kare şeklinde olması için pot oranı
olmalıdır?

p

ne

Çözüm: Ağ gözleri eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin aynı zamanda kare olması
için köşegenleri birbirine eşit olmalıdır yani şekil (3 – 31)’deki BD  AC olmalıdır.
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BD 
P1  1  2 ,

2b
1 P

P2  1  2

AC 

,

2b
 2P  P 2
1 P

olur.

P 2  2P  1  0



P1  1  1,41  2,41 Cevabı olamaz. P2  1  1,41  0,41 veya

% 41’dir.
Ağ gözünün kare şeklinde olması dolayısıyla göz alanının en büyük olması için ağa %
41 pot verilmelidir.
Örnek: Donatılmış hâlde boyu 1000 kulaç olması istenen bir gırgır ağı, derinliği 200
göz olan 12 şerit ağın boylamasına birleştirilmesi ile yapılacaktır. Göz ölçüsü 20 mm olan bu
ağa % 40 pot verilecektir. Buna göre;
a) Ağın donatılmadan önceki gerili uzunluğunu,
b) Uzunluğu boyunca göz sayısını,
c) Donatıldığında teorik ve gerçek derinliğini bulunuz. ( = % 60’ tır.)
Çözüm:
a) P 

Ll
’den
l

0,40 

L  1000
1000



L = 1400 kulaç bulunur.

L = 1400 kulaç  1400  1800 = 252000 cm

b)
n

252000
 63000 göz
4

D
 2P  P 2
1 P
D = 2  2400  2 = 9600 cm
c)

=

D = 2 m  b ve n = 12  200 = 2400 gözdür.

=

9600
2
 2  0,40  0,40 
1  0,40

=

9600
 0,98  6718 cm  67 m olur.
1,40

0,60  1 

d
67



d
 1  0,60
67

d = 26,8 m olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Balıkçılık laboratuvarına veya bir somon balığı yetiştiriciliği yapan bir tesise giderek
yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi parr ve smolt boy balık üretimi yapınız.

İşlem Basamakları
 Yüzdürücü

olarak

malzemeleri

Öneriler
kullanılan

yapısına

göre

sınıflandırınız Yumurtaların açılımını
 Eğer araştırma teknesinde çalışacaksanız

takip ediniz.
 Yüzdürücü
malzemelerin

olarak

kullanılan

yüzme

kuvvetlerini

denizde

güvenlik

talimatlarına,

laboratuvarda çalışacaksanız laboratuvar
kurallarına kesinlikle uymalısınız.

tablodan faydalanarak mukayese ediniz

 Batırıcı olarak kullanılan malzemeleri  Ağ
yapısına göre sınıflandırınız

donatım

malzemelerini

güneş

ışığından korumalısınız.

 Batırıcı olarak kullanılan malzemeleri  Ağ donatım malzemelerini depo veya
güverteye uygun şekilde istif etmelisiniz

yoğunluklarına göre mukayese ediniz
 Pot vermenin önemini açıklayınız.
 Verilen

değerlerde

pot

oranını

hesaplayınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

750 gr ağırlığındaki bambu ağacından yapılmış bir ağ yüzdürücüsünün yüzme kuvveti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 375
B) 3000
C) 1500
D) 1499
E) 750

2.

Kurşundan yapılmış 385 gr ağırlığındaki bir ağ batırıcının batma kuvveti
3

aşağıdakilerden hangisidir (Pb: 11.35 gr./ cm )?
A) 33,83
B) 33,92
C) 3984,7
D) 351
E) 4369,7
3.

Aşağıdaki cisimlerden hangisi batırıcı olarak kullanılmamaktadır?
A) Tel halat
B) Kum
C) Tahta
D) Taş
E) Kurşun

4.

450 m uzunluğundaki bir ağ 400 m uzunluğundaki bir yakaya donatılarak uzatma ağı
yapılmıştır. Bu ağda verilen pot oranını birinci formüle göre aşağıdakilerden
hangisidir?
A) % 80
B) % 20
C) %25
D) % 60
E) % 40

5.

Fanyalı ağ yapılmak üzere 280 m uzunlukta ağ alınmıştır. Bu ağa %30 pot oranı
verildiğine göre bu ağın donatılmış hâldeki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 84
B) 364
C) 19,6
D) 392
E) 196
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6.

Donatılmadan önce gergin uzunluğu 700 kulaç, derinliği 1000 göz ve göz ölçüsü 35
mm olan bir ağın donatıldığında teorik derinliğinin 35 m olması isteniyor. Bu ağı
donatırken % kaç pot verilmelidir?
A) %20
B) %40
C) %10
D) %25
E) %30

7.

Göz ölçüsü 20 mm olan bir hazır ağın uzunluğu 750 göz, derinliği 250 gözdür. Bu ağ
25 metre uzunluktaki bir mantar halatına donatılacaktır. Ağın büzülme oranını ve
teorik derinliğini bulunuz.
A) %25, 5 m
B) %20, 7 m
C) %15, 5 m
D) %20, 5 m
E) %25, 7 m

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Yakınınızda bulunan balıkçı barınağına giderek ağların ava hazırlanması çalışmalarına
katılınız. DEĞERLENDİRME

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. Ağ ipliğinin yapısını inceleyerek ağ yapımında kullanılan ağ ipi
malzemelerini sınıflandırdınız mı?
2. Örülecek ağ çeşidine göre ağ ipi seçtiniz mi?
3. Ağ ipliklerinin büküm yönünü ve büküm sayısını tesbit ettiniz
mi?
4. Örme tekniğine göre ağ çeşitlerini sınıflandırarak kıyaslamasını
yaptınız mı?
5. Tekniğine uygun olarak ağ gözü ölçümü yaptınız mı?
6. Ağ ipliklerinin fiziksel özelliklerini kontrol ettiniz mi?
7. Düğümleri sınıflandırarak sancak, çift sancak,camadan
düğümlerini yaptınız mı?
8. Göz sayısından artırma ve eksiltme işlemleri yaparak ağ
ördünüz mü?
9. Hasar gören yeri örerek onardınız mı?
10. Hasar gören yeri yamayarak onardınız mı?
11. Ağ kesiminde dikkat edilecek hususları sınıflandırdınız mı?
12. Göz sayısına göre ağ kesimi yaptınız mı?
13. Kol sayısına göre ağ kesimi yaptınız mı?
14. Göz ve kol sayısına göre ağ kesimi yaptınız mı?
15. Özellik arz eden ağ parçaları için kama çıkardınız mı?
16. Yüzdürücü olarak kullanılan malzemeleri yapısına göre
sınıflandırınız Yumurtaların açılımını takip ettiniz mi?
17. Yüzdürücü olarak kullanılan malzemelerin yüzme kuvvetlerini
tablodan faydalanarak mukayese ettiniz mi?
18. Batırıcı olarak kullanılan malzemeleri yapısına göre
sınıflandırdınız mı?
19. Verilen değerlerde pot oranını hesapladınız mı?

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
B
A
E
B
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
E
A
B
D
E
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

E
D
C
B
E
A
D
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