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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Balıkçı Tekneleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/ öğrenciye balıkçı tekneleri ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Avcılık yapan balıkçı teknelerini ayırt 

edebileceksiniz. 

2. Taşıma yapan balıkçı teknelerini ayırt 

edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Balıkçılık laboratuvarı, balıkçı teknesi 

modelleri, görsel slaytlar, kütüphane, İnternetli 

bilgisayar, bireysel öğrenme, çeşitli ölçme ve kontrol 

aletleri, vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan 

seçmeli test, doğru - yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Büyük bölümü sularla kaplı olan dünyamızın su kaynaklarından yeterince 

faydalanılamamıştır. Su kaynaklarının ekonomik ulaşım alanları olması dışında barındırdığı 

su ürünleri potansiyelinin avcılık ve yetiştiricilik yönünden değerlendirilmesine yönelik 

faaliyetlerde son yıllarda büyük artış görülmüştür. 20. yüzyıldan itibaren gelişen teknolojiye 

ve artan ihtiyaçlara bağlı olarak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunulmuştur. 

 

Avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin toplam miktarında su ürünleri 

avcılığının yeri büyüktür. Bu nedenle ülkemizin her türlü su ürününü avlayacak şekilde 

donatılmış balıkçı teknelerine ve bu alanda yetişmiş eğitimli personele fazlasıyla ihtiyaç 

duyduğu bir gerçektir. Bu amaçla hazırlanmış olan balıkçı tekneleri modülü ile ülkemizdeki 

balıkçılık standardını yükselterek ekonomik değerler kazandıracaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyetle gerekli ortam sağlandığında balıkçı teknelerinin çeşitlerini tanıyabilecek 

ve bir balıkçı teknesinin kısımlarını amaca uygun olarak düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek balıkçı gemisinin; 

 

 Tipini, 

 Yapı malzemelerini, 

 Kısımlarını, 

 Yaşam ortamlarını gözlemleyiniz. Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak 

arkadaşınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. BALIKÇI TEKNELERİNİN YAPISI VE 

SINIFLANDIRILMASI 
 

1.1. Balıkçı Teknesi 
 

İnsan, tarihin ilk çağlarından bu yana denizden elde edilen besin kaynaklarından 

yaralanmaktadır. Gelişen teknolojik imkânlara göre balıkçılık da biçim ve yöntem 

değiştirerek günümüz modern balıkçılık düzeyine ulaşmıştır. Balıkçılık açısından gelişmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye modern balıkçılık yöntemlerinden faydalanabilecek 

düzeydedir. Balıkçı tekneleri, avlanma teknolojisinin en önemli elemanı ve balık av araçları 

arasında da hâlen en değerli olanıdır.  

 

Ülkemizdeki balıkçı tekneleri, büyük ölçüde kıyılarda avlanan yakın sahil teknesi 

olma özelliklerini göstermekte olup kabul edilmiş kesin bir sınıflama yoktur. Balıkçılık 

istatistiklerinde ülkemizdeki balıkçı tekneleri hem fiziki görünümlerine ve hem de yaptıkları 

avcılık türlerine göre sınıflandırılmıştır. Balıkçı gemilerinin avcılık türleri genel olarak 

geminin kullandığı ağ ve aracın adıyla tanımlanır. Örneğin sürütme ağıyla avcılık yapan bir 

balıkçı teknesi, trol teknesi; çevirme ağı kullanan bir gemi ise gırgır teknesi olarak 

adlandırılır. 

 

1.2. Balıkçı Teknelerinin Sınıflandırılması  
 

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan balıkçı teknesi çeşitlerini şöyle 

sıralayabiliriz; 

 

 Trol tekneleri (yandan çekmeli, kıçtan çekmeli, soğuk muhafazalı, fabrika 

trolleri) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Çevirme tekneleri (gırgır, voli, ığrıp tekneleri) 

 Tarama tekneleri 

 Galsama (uzatma) ağı tekneleri 

 Tuzak kurma tekneleri 

 Olta ve parakete tekneleri 

 Fabrika tekneleri 

 Balık taşıyıcı tekneler 

 Araştırma tekneleri 

 Kontrol tekneleri 

 Balıkçılık eğitimi tekneleri 

 

1.3. Balıkçı Teknelerinin Özellikleri 
 

 Hızlı ve manevra yeteneği yüksek olmalıdır. Balığın aranması, bulunan balığın 

sıkıştırılması, yakalanan balığın kısa zamanda tazeliğini kaybetmeden satış 

limanlarına sevk edilmesi için bu gemiler yüksek hıza sahip olmalıdır. Teknenin 

boyu, genişliği, derinliği, deplasmanı, draft çizgisinin altındaki gövde şekli, 

trimi ve tabii ki makinenin gücü ve çeşidi geminin hızını tayin eder. 

 
Bazı av metotlarının operasyonu sırasında geminin hızının oldukça düşük 

olması (ölü hızda) istenir. Yine av metoduna göre bazı av gemilerinin manevra 

yeteneğinin çok yüksek olması istenir. Operasyon sırasında dümenin etkili 

çalışmalı; devir dairesi oldukça küçük olmalı; başlama, durma, ileri ve tornistan 

hareketler için yürütme makinesinin kumandası basit, çabuk ve güvenli 

olmalıdır. Orta hız yüksek hız veya düşük hızda makinenin devri düzgün 

olmalıdır. 

 
 Kuvvetli rüzgâr ve dalgalara karşı dayanıklı olmalıdır. Teknenin dengesi, 

yüzmesi çok iyi bir kıç ve dalga salınışları ise az olmalıdır. 

 Uzun mesafe ve açık denizlerde seyir yapabilmelidir. 

 Yakalanan balığın buz içinde veya donmuş olarak korunabilmesi mümkün 

olmalıdır.  

 Balıklar, satış limanına taşınabilmelidir. Açık deniz balıkçılığı yapan teknelerin 

balık işleme ve konserve makineleri olmalıdır.  

 Av teknesinin etkili ve ekonomik sonuç alabilmesi için av donanımları ve 

cihazları tam olmalıdır. Bunlar olta makineleri, parakete makaraları, lif ve çelik 

tel halatları çeken vinçler ve makaralar, ağ çekme makaraları, özel vinçler, 

gırgırda ağ toplama makarası (pover block) vb. 

 

1.4. Teknenin Temel Ölçüleri 
 

Teknenin temel ölçüleri uzunluk, genişlik ve derinliktir. Bunlar bir teknenin 

kapasitesinin belirlenmesinde en önemli elemanlardır. 
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1.4.1. Uzunluk (length) 
 

 Tam boy (Loa): Teknenin pruva başlangıcı ile pupa sonu arasındaki yatay 

mesafedir. 

 

 Kaimler arası boy (Lbp veya L): Yüklü su hattında ön düşey (FP) ile kıç 

düşey (AP)  arasındaki yatay mesafedir. Lpp’nin ortası teknenin de ortasıdır. 

 

Şekil 1.1: Tekne Boyu 

 

1.4.2. Kalıp Genişliği (Breadth veya extreme breadth, B):  
 

Teknenin en geniş kısmındaki yatay mesafedir. 

 

1.4.3. Kalıp Derinliği (Depth, D) :  
 

Teknenin ortasında omurga üstünden ana güverteye kadar olan mesafedir. 

 

1.4.4. Draft (Draft draught, d) :  
 

Teknenin omurgasının üstünden yüklü su hattına kadar olan mesafedir. 

 

1.4.5. Fribord (Freeboard, F):  
 

Özgür borda yüksekliği de denir. Yüklü teknenin ortasında su hattında ana güvertenin 

üstüne kadar yüksekliktir. Derinlikten draft çıkarılarak fribort bulunabilir. 
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Şekil 1.2: Teknenin genişliği, derinliği, draftı ve fribord derinliği 

 

1.5. Küçük Balıkçı Teknelerinde Tonaj Ölçüleri 
 

1.5.1. Net Hacim (m3 ) 
 

Teknenin bütün kapalı yerlerinin hacminden (m3) tekne adamların kamaraları, 

demirlik, denge tankları, harita kamarası, dümen donanım kamarası, makine dairesi, 

ambarlar bütün bunların üstündeki güverte çıkarıldığında elde edilen değerdir. 

 

1.5.2. Net Tonaj ve Deplasman Tonajı 
 

Net hacmin 0,353 ile çarpımından elde edilen değer net tonajdır. Deplasman tonajı ise 

teknenin içindeki yakıtın, suyun ve personelin ton olarak ağırlığıdır. Genel olarak balıkçı 

teknelerinde deplasman grostondan büyüktür. 

 

 Boş deplasman: Tekne, makine ve çeşitli donanımların toplam ağırlığıdır. 

 Yüklü deplasman: Tekne ile yükünün gerçek ağırlığıdır. 

 

1.5.3. Dedveyt Tonaj(DW) 
 

Teknenin yüklü deplasman tonajı ile boş deplasman tonajı arasındaki farktır. Diğer 

ifade ile tekne yaz draftına kadar battığında yük, personel kumanya, tatlı suyun toplam 

ağırlığıdır. 
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1.5.4. Gros Tonaj 
 

Genel olarak balıkçı teknelerinin ölçüşü gros tonaj ile ifade edilir. Bunun tanımı 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

 

1969 uluslararası teknelerin tonajını ölçme konferansında 24 metreden uzun tekneler 

için gros tonajın tayininde aşağıdaki formül kabul edilmiştir. Bu kural 1982’de yürürlüğe 

girmiştir. 

 

GT= K x V 

V = Bir teknenin bütün kapalı kısımlarının metre küp hacmidir. 

K1= 0,2 / 0,02 Log10  V'dır. 

 

1.6. Balıkçı Teknesinin Makinesi 
 

Balıkçı teknesinin ölçüşü, stili, donatımı ve bilhassa makinesinin seçimi başarılı 

avcılık için en önde gelen hususlardır. 

 

Altmış yıldan beri balıkçı teknelerinde dizel makineler kullanılmaktadır. Bugün 

hemen hepsi dizeldir. 

 

1.7. Teknenin Hızı 
 

1.7.1. Beygir Gücü (l BG=75 kgm / saniye=0,746 KW) 
 

 IHP- Gösterge beygir gücü(Indicated horse power): Bu motor 

silindirlerindeki basınçtan tayin edilir veya makine şemasından hesaplanır. 

 BHP=Fren beygir gücü(brake horse power): Bu pervane şaftını çevirmek 

için gerekli olan beygir gücüdür. 

 SHP= Şaft beygir gücü (Şhaft herse power) veya DHP=yürütme beygir 

gücü(propeller horsepower): Şaftın dönüşü torsion meter ile ölçülerek tayin 

edilir. 

 EHP=Etkin beygir gücü(effective borse power) : Teknenin tam olarak 

hareketi için gerekli olan güçtür. Bu tecrübe seyirle ölçülür. 

 

1.7.2. Hız ile Beygir Gücü Arasındaki Bağıntı 
 

Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim, 50 gros tonluk 76 ft uzunluğundaki bir tekne 

için: 
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Tablo 1.1: Hız ile beygir gücü arasındaki bağıntı 

 

1.8. Balıkçı Teknelerinin Tipleri 
 

1.8.1. Trol Tekneleri 
 

Trol tekneleri operasyon şekline göre iki ana grup altında toplanabilir. 

 

1.8.1.1. Yandan Çekmeli Trol Tekneleri 

 

Ağ teknesinin bir tarafından çekilir. Çekme halatları teknenin sancak tarafındaki 

askılardaki makaralardan geçerek vince gider. Köprü üstü kıç taraftadır. 

 

 

Şekil 1.3: Yandan çekmeli trol teknesi 

 

1.8.1.2. Kıçtan Çekmeli Trol Tekneleri 

 

Bu teknelerde vinçten çıkan çekme halatları kıç güvertede ve kıç üstündeki çeşitli 

bastika makaralardan geçerek teknenin kıç tarafından çekilmekte olan ağa gider. Küçük tip 

teknelerde çekme makaraları kıçta idi. Trolde bulunan askılara takılmıştır. Büyük tip 

teknelerde çekme makaraları teknenin kıç tarafınca bulunan kreyn veya benzeri donanımlara 

takılmıştır. 
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Bu teknelerde köprü üstü genellikle teknenin ön tarafında bulunur. Orta boy ve büyük 

trol teknelerinin kıç taraflarına ağın kolay atılıp alınması için özel kızak (kıça meyilli) 

yapılmıştır. Bazı küçük trol teknelerinde ise ağın atılıp toplanmasında sürtünmeyi azaltmak 

için kıçı boydan boya kaplayan büyük makara konmuştur. Vinç hemen köprü üstün arkasına 

konmuştur. Küçük teknelerde ise öndedir. Büyük teknelerin çoğunda dondurma ve soğuk 

muhafaza depoları vardır. Yine büyük teknelerden bazılarında yakalanan balığı işleyerek 

balık yağı, unu, konserve yapan fabrikalar da vardır. 

 

 

Şekil1.4:Kıçtan çekme trol teknesi 

 

1.8.2. Çevirme Tekneleri 
 

Bu teknelerdeki çevirme ağları ile balık avcılığı sürünün etrafının sarılarak 

yakalanması prensibine dayanır. Çevirme av tekneleri üstü açık küçük teknelerden okyanusta 

avlanan büyük teknelere kadar çok çeşitlidir. Bu tekneler yüzey balıklarının avlanmasında 

kullanılırlar. Yüksek manevra yeteneğine sahiptirler. Temel donanımları teknenin kıç 

tarafında ağın çekilmesini, sağlayan ve bir bumbada asılı olan hidrolik, elektrik veya vinçten 

gelen bir iple çalışan, ağ çekme makarası ile ağın altının büzülmesini sağlayan bir veya iki 

vinçtir. Yakalanan balık bocilikte oluşan küçük havuzdan kital, kepçe veya balık pompası ile 

alınmaktadır. 

 

1.8.2.1. Gırgır Tekneleri 

 

Gırgır ağı ile balık sürüsü çevrildikten sonra ağın dip tarafında bulunan büzme halatı 

büzme askılarındaki makaralar yolu ile vince gider. Vinç büzme halatını çekince ağın altı 

kapanır. Böylece balık bir ağ havuzunun içinde hapsolur. 

 

Güverte düzenlemesi bakımından gırgır teknelerini iki çeşide ayırabiliriz. Bunlardan 

biri Kuzey Amerika tipi, diğeri Avrupa tipi teknelerdir. 
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 Kuzey Amerika Tipi Gırgır Tekneleri: Bu gırgırlarda köprü üstü ve tekne 

personelinin kamaraları öne yerleştirilmiştir. Ağ çekme makarası, köprü 

üstünün arkasındaki ana direğe bağlı bumbanın uçunda asılıdır. Vinç, büzme 

askısının tam karşısına konmuştur. Ağ, teknenin kıç tarafında istifli olarak 

taşınır. 

 Avrupa Tipi Gırgır Tekneleri: Bu teknelerde köprü üstü ve personel 

kamaraları kıç tarafa yerleştirilmiştir. Teknenin orta kısmında yakalanan 

balıkların konduğu depolar vardır. Ağ genellikle üst güvertede taşınır. Ağ 

çekme makarası köprü üstünün yan tarafına konmuştur. Ayrıca taşıma 

makaraları veya büyük makaralar yardımı ile ağ kıç güverteye istif edilir. 

Büzme halatının vinç ön tarafında tam büzme mataforasının karşısında 

bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 1.5: Avrupa tipi gırgır teknesi 

 

1.8.3. Galsama(Uzatma) Ağı Tekneleri 
 

Uzatma ağları kıyılarda genellikle sandallarda kullanılır. Kıyılardan uzaklaştıkça bu 

teknelerin ölçüleri büyür. Biraz büyükçe olanlarda köprü üstü ya önde veya arkadadır. 

Küçük teknelerde ağ elle çekilmektedir. Büyük olanlarda ise özel hidrolik ağ çekme 

makaralar bulunur. 
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Şekil 1.6: Uzatma ağı teknesi 

 

1.8.4. Tuzak Kurma Tekneleri 
 

Bunlar ıstakoz, yengeç, mürekkep balığı vb. su canlılarını özel sepet, çömlek veya 

ağdan yapılma benzeri aletlerle taşıyıp denizde istenen yerlere yerleştirebilmek için 

kullanılan teknelerdir. Kıyı boyunca genellikle üstü açık tekneler, kıta sahanlığı sınırlarında 

ise 20-50 metre boyunda tekneler kullanılır, bunlarda sepetlerin çekilmesi için mataforalar 

vinç ve bumba bulunmaktadır. 

 

 

Resim 1.1: Sepetle av yapan büyük bir tekne 

 

1.8.5. Olta Tekneleri 
 

1.8.5.1. El Oltası Tekneleri 

 

El oltaları küçük sandallardan küçük boy teknelere kadar hemen her çeşit deniz 

vasıtalarında kullanılabilir. Bunlarda yemlik, livar olta ve takımlarının muhafaza yerleri 

bulunur. Olta takımlarının rahatça hazırlanıp kullanılabilmesi için güvertede uygun boş alan 

bulunmalıdır. Olta takımları elle kullanıldığı gibi bazı mekanik aletler de atılıp çekilebilir. 
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Şekil 1.2: Olta teknesi 

 

1.8.5.2. Paraketa Tekneleri 

 

Paraketelerin uzunluğuna ve kullanılacağı av sahasının uzaklığına ve şartlarına göre 

çeşitli uzunlukta tekneler kullanılır. Dip paraketeleri dibe veya dibe yakın kurulur. Yüzey 

paraketeleri ve sürüklenen paraketeler su yüzünden belli derinliğe şamandıralar yardımı ile 

bırakılır. 

 

Av aleti teknenin bodoslamasından veya bir yan tarafından mekanik veya hidrolik 

makaralar yardımı ile çekilir. Daha sonra kıç tarafta özel yerinde düzenli olarak yerleştirilir. 

Köprü üstü kıç tarafa veya boş tarafa yerleştirilmiştir. Büyük parakete teknelerinde 

genellikle kıç taraftadır. Büyük teknelerde yemlerin iğnelere takılmasında, paraketenin atılıp 

toplanmasında birçok otomatik veya yarı otomatik aletler kullanılmaktadır. 

 

1.8.6. Çok Amaçlı Av Tekneler 
 

Bu tür tekneler, iki veya daha fazla değişiş tipteki av aletini sıralı olarak kullanmak 

üzere hazırlanmış teknelerdir. Teknenin donatımında fazla değişiklik yapmadan esas av 

aletinin kullanılamadığı zamanlarda başka tür av aletleri ile avcılık yapacak şekilde 

düzenlemişlerdir. Örneğin, uzatma ağ tekneleri olta ve parakete balıkçılında 

kullanılabilmektedir. Yine trol tekneleri uzatma ağı balıkçılığında veya gırgır tekneleri trol 

balıkçılığında ek donanımlar yardımı ile kullanılmaktadır.  

 

Trol-gırgır av teknesinin güverte düzeni ve donatımı her iki av metodunu 

uygulayabilecek şekilde yapılır. Tekne trol yapacağından tekne güçlü olmalıdır. Köprü üstü 

önde ve onun hemen arkasında vinç vardır. Makaralar, trol askıları gırgır mataforaları, ağ 

makarası vb. donanımlar en iyi kullanılacak şekilde yerleştirilir. 
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1.9. Avcılıkta Kullanılmayan Diğer Balıkçı Tekneleri 
  

1.9.1. Fabrika Tekneler 
 

Bu teknelerde, bir taraftan teknelerin yakıt, erzak, tatlı su, tüketim eşyaları temin 

edilirken diğer taraftan da av teknelerinin yakalayıp getirdikleri balıklar işlenir veya soğuk 

havalı depolarda muhafaza edilir. Bunların yanı sıra av teknelerindeki personelin sağlık ve 

sosyal ihtiyaçları giderilir. Yakalanan balıklar yine bu teknelerle balık hâllerinin bulunduğu 

limanlara götürülür. 

 

Ana tekneler; yakalanan balıkları tuzlayıp dondurduktan sonra soğuk hava depolarında 

muhafaza eden tekneler, fabrika tekneler, güvertesinde av tekneleri taşıyan tekneler olmak 

üzere kendi aralarında sınıflandırılabilir. 

 

Fabrika ana tekneleri av teknelerinin yakaladıkları taze balıklar, dondurulup soğuk 

muhafazaya alındığı gibi tekne içindeki fabrikada konserve de yapılabilir. Bu teknelerde 

makine dairesi ve personel kamaraları kıç taraftadır. Orta kısımda işleme ve dondurma 

tesisleri bulunur. 

 

Resim 1.3: Modern bir fabrika teknesi 

 

1.9.2. Balık Taşıma Tekneleri 
 

Bu teknelerde dondurma ve soğuk muhafaza depoları vardır. Av teknelerinin getirdiği 

taze balıkları bu teknelerde dondurulup soğuk muhafaza odalarında depolandıktan sonra 

süratle balık hâli bulunan limanlara götürmede kullanılan teknelerdir. 
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1.9.3. Araştırma Teknesi 
 

Denizlerdeki balık stoklarının tespiti yani av alet ve donanımlarının tecrübeleri, 

yakalanan balıkların kolayca denizden alınması ile ilgili deneysel çalışmalar araştırma 

tekneleri tarafından yürütülmektedir. Bu teknelerde denizlerdeki canlı çeşitliliği, deniz 

canlılarının yaşama biçimleri, deniz kirliliği vb. konularda araştırma yapılır. 

 

 

Resim 1.4:Balıkçılık araştırma gemisi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Balıkçılık laboratuvarına veya balıkçı barınağına giderek yukarıdaki öğrenim 

faaliyetinde öğrendiğiniz gibi balıkçı teknelerini ayırt ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fiziki görünümüne göre balıkçı 

gemisinin sınıfını tespit ediniz. 

 Balıkçı teknesinde çalışırken denizde 

güvenlik talimatlarına, kesinlikle 

uymalısınız. 

 Sınıflandırma yaptığınız balıkçı 

gemilerinin donanım özelliklerini 

araştırabilirsiniz. 

 Sınıflandırma yaptığınız balıkçı 

gemilerinin sekil ve yapı özelliklerini 

araştırabilirsiniz. 

 Güvertede kullanılan avadanlıkların bakım 

ve tutumuna özen göstermelisiniz. 

 Yanınızda su ortamında bozulmayacak 

kâğıt kalem ve benzeri gereçler 

bulundurmalısınız. 

 Çalışma sonrasında ölçüm cihazlarının 

suya temas eden parçalarını tatlı su ile 

yıkadıktan sonra iyice kurulayıp orijinal 

ambalajlarına yerleştirmelisiniz. 

 Yapılan avcılık türüne göre balıkçı 

gemisinin tipini belirleyiniz. 

 Balıkçı gemilerinin yapımında 

kullanılan malzemeleri sınıflandırınız. 

 Hangi malzemelerin hangi tip balıkçı 

gemisinde kullanıldığını tespit ediniz. 

 Balıkçı gemilerinde bulunması gereken 

makine aksamlarını kontrol ediniz 

 Balıkçı gemilerinin sahip olması 

gereken teknik özellikleri belirleyiniz. 

 Balıkçı gemilerinin kısımlarını 

sınıflandırınız. 

 Balıkçı gemilerinde bulunması gereken 

yaşam ortamlarını ve özelliklerini tespit 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sürütme ağıyla avcılık yapan bir balıkçı teknesi trol teknesi veya çevirme ağı 

kullanan bir gemi ise gırgır teknesi olarak adlandırılır. 

2. (   ) Balıkçı teknelerinin manevra yeteneği zayıf olabilir. 

3. (   ) Teknenin pruva başlangıcı ile pupa sonu arasındaki yatay mesafeye yarım boy 

denir. 

4. (   ) Net hacmin 0,353 ile çarpımından elde edilen değer net tonajdır. 

5. (   ) Uzatma ağları kıyılarda genellikle sandallarda kullanılır. 

6. (   ) El oltaları sadece küçük boy teknelerle kullanılır. 

7. (   ) Balık taşıma teknelerinde dondurma ve soğuk muhafaza depoları vardır. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında gırgır, trol ve uzatma ağları teknelerini 

avlama yöntemine uygun olarak düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

Yakınınızda bulunan bir balıkçı barınağına giderek; 

 

 Gırgır teknesinin yapı ve teknik özelliklerini,  

 Trol teknesinin yapı ve teknik özelliklerini, 

 Uzatma ağları teknesinin yapı ve teknik özelliklerini gözlemleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. AVLANMA YÖNTEMİNE GÖRE BALIKÇI 

TEKNELERİ 
 

2.1. Gırgır Teknelerinin Hazırlanması 
 

Gemi boyunun bilinmesi yapım ustaları tarafından söz konusu geminin imalatı için 

yeterli olmaktadır. Geminin; genişlik, derinlik, draft gibi diğer ana boyutları gemi boyu esas 

alınarak belirlenir. Söz konusu gemiler için yaygın olarak kullanılan değerler; boy-genişlik 

için L/B=3.33, boy-derinlik için D=8,3310 ve genişlik-draft için B/T=2,5’tir. 

 

 

Resim 2.1: Modern dizayn edilmiş bir gırgır teknesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.1. Gırgır Teknelerinde Genel Yerleşim Planı 
 

Gırgır tekneleri, ilk kullanıldıkları günden zamanımıza kadar teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak bazı değişiklikler göstermekle beraber, donanımları açısından genel olarak tekne 

içi, güverte üstü ve köprü üstü donanımları olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. 

 

2.1.1.1. Tekne İçi Donanım 

 

Teknenin kıç kısmı genel olarak ayna kıç şeklindedir. Son yıllarda kıç üstü 

tasarımında, yardımcı botun konulmasına ve ağın kayarak kolayca denize atılmasına imkân 

sağlayacak şekilde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Makine dairesi güverte altında kıça 

yakın yerleştirişmiş olup genel olarak ana makine, jeneratör ve pompalan içine alır. Pervane 

kanatları 3 veya 4'lü olup ana makine adedine bağlı olarak tek, çift veya üç uskurlu 

olabilmektedir. Dümen sistemi hidrolik veya elektroniktir. Yakıt tankları kapasiteye bağlı 

büyüklüklerde olup simetrik olarak güverte altında ve kıça yakın olarak yerleştirilir. Tatlı su 

tankları genel olarak teknenin baş veya kıç kısmında güverte altında bulunur. 

 

Denizlerimizde gırgır balıkçılığında; av sahalarının sahile yakın, avlanmanın 

günübirlik olması nedeniyle tatlı su tankları küçük kapasitelerde olmak üzere güverte 

üstünde de bulunabilir. Balık ambarı genellikle ortada yer alır. Gırgır tekneleri genellikle 

yanlarında ayrıca bir taşıyıcı tekne bulundurduklarından nadiren bu ambara gereksinim 

duyarlar. Bununla beraber açık denizde balıkçılık yapan gırgır tekneleri, yanlarında taşıyıcı 

tekne bulundurmadığı için balık muhafazasına uygun soğuk depolama ambarlarına sahip 

olacak şekilde tasarlanır veya modernize edilirler. 

 

2.1.1.2. Güverte Araç Gereç Donanımları 

 

Gırgır ağının çalıştırılabilmesi için gerekli olan araçlar burada bulunur. Bu araçlar 

genel olarak; ana direk ve direğe bağlı bir eksen etrafında dönebilen bom direkleri, bom 

direğine bağlı mekanik veya hidrolik sistemle çalışan ağ toplama makarası, istinga halatını 

basan vinç, tel ve halatların geçirildiği sabit ve hareketli makaralar ve çelik mapaların 

takıldığı mataforadan oluşur. 

 

2.1.1.3. Köprü Üstü Donanımları 

 

Denizlerimizde çalışan gırgır teknelerinin kamaralarının bulunduğu alan, teknenin 

ortasından baş tarafa doğru olup yaklaşık ana güvertenin 1/3'lük bir kısmını işgal eder. Bu 

alan en az 15–20 kişiyi barındıracak bir kapasitede olup mutfak, lavabo, tuvalet, banyo ve 

yaşam alanı gibi mekânları kapsar. Güverte üstü en az iki katlıdır. Köprü üstünde seyir araç 

gereçleri, balık bulucu ve haberleşme cihazları bulunur. 
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2.1.2. Gırgır Teknesinde Bulunması Gereken Araçlar 
 

2.1.2.1. Gırgır Ağları 

 

Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle 

yakalanmalarını sağlayan ve pelajik balıkların istihsalinde kullanılan ağlara çevirme ağları 

denilir. 

Gırgır ağları çevirme ağların en karakteristik olanlarıdır. Sürü çevrilince kurşun 

yakada halkalar ve bu halkalardan geçen tel halat yardım ile kurşun yaka büzülüp gemiye 

alınır. Sonra mantar yaka ve ağ toplanır. En sonunda torba kısmına toplanmış olan balıklar 

gemiye alınır. 

 

2.1.2.2. Yardımcı Bot 
 

Botlar 5–7 m boyunda saçtan yapılmış ve 30–80 beygir gücü makineleri bulunan 

teknelerdir. Bu botlar ağ teknenin arkasına bağlı taşınabildiği gibi son yıllarda yapılan av 

teknelerinin kıç tarafından yapılan özel yere çekilerek orada da taşınabilmektedir. Böylece 

arkada yüzerek gelen botun teknenin hızını engellemesi ortadan kaldırılmış olur.  

 

2.1.2.3. Balık Bulucu Cihazlar  

 

 Echo-Sounder: Balık bulucu cihazlar, dikey ve yatay yönde kilohertz 

mertebesindeki ses frekanslarını pulslar şeklinde su ortamına gönderir. 

Ortamdaki suya oranla yoğunluğu farklı olan cisimlerden yansıyan bu pulslar 

yine bu cihazlar tarafından alınarak yansıtmayı yapan cisim hakkında bilgi 

verir. Yalnız dikey yönde çalışan cihazlara genel olarak "Echo-Sounder" adı 

verilmektedir. Bunlar, Navigasyon aleti olarak kullanılmaktayken daha sonra 

balık avlama ve bilimsel araştırmalarda da kullanılmaya başlanmıştır.  

 

 

Resim.2.2: Echo-Sounder 
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 Sonarlar: İlk kez 1950 kışında, G.O. Sars adlı tekneye monte edilen sonar, 

balık bulucu olarak inşa edilen sonarların ilkidir. Daha sonraki yıllarda sonarlar 

da Echo-Sounderler gibi büyük gelişmeler göstermiştir. Sonarlar da Echo-

Sounderler gibi Puls-Echo sistemine göre çalışmaktadır fakat sonarlarda 

kullanılan transducer farklılık gösterir. Çünkü sonar, pulslarını istenilen eğimde 

gönderebilmektedir. Bu eğim, su yüzeyinden 90° ye kadar değişebilir. 

 

2.1.2.4. Ağ Makaraları (Power Block) 

 

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

mekanik ve hidrolik olarak iki tiptir. Genelde küçük olanlar ve çok az oranda kullanılanlar 

mekanik makaralar, geniş çapta büyük gırgır ekiplerinde kullanılanlar ise hidroliklerdir. 

Mekanik olanlar bir ip vasıtasıyla ve insan veya ırgatlar yardımıyla çalıştırılmaktadır. Bu 

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

geçen sonsuz halat ırgatlara bağlanarak makaranın istenilen yönde dönmesini sağlar. 

 

 

Resim 2.3: Mekanik ağ makarası 

 

Çalışma prensibi olarak hidrolik makaralara benzer ondan da aynı işlemler yapılır. 

Hidrolik makaralarsa makara içerisindeki dişlilerin döndürülmesini hidrolik güçle yapan 

makaralardır. Bunların güç kaynağı jeneratörlerdir çünkü ağın toplanma anında ana 

makinalar stop edilmektedir. Hidrolik makaralar giderek yaygınlaşmıştır çünkü bunlar daha 

büyük, daha ağır ve fazla güç isteyen ağların çekilmesinde kullanılmaktadır. Bir gırgır av 

teknesinde ana bom direğine bağlı üç bom direği bulunur. Bunlar kıç üstüne dönük olan 

ağların toplanmasında görev yapan powerblocknı (ağ makarası) taşımaktadır. Ağ makarası 

bu direğin ucuna yerleştirilen küçük çaplı bir makaraya palanga sistemi ile bağlıdır. Bu 

sistemle ağ makarası, ağlar toplanacağı zaman kıç üstüne palanga yardımı ile indirilir. 
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Resim 2.4: Bir gırgır av teknesindeki ana bom direği ve diğer taşıyıcı bom direkleri 

 

Resimdeki numaraların açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

1. Ana bom direği  

2. Ağ makarasını taşıyan direk  

3. Roşi ağını taşıyan direk 

4. Balık pompası hortumunu taşıyan direk  

5.  Farklı direklerin ana bom direğine bağlantıları 

 

 

Resim 2.5: Bom direklerinin çalışmasını sağlayan ırgat 

 

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

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

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

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

nedenle makara istenildiğinde durdurulabilmekte veya geriye çalıştırılabilmektedir. 

Makaraya binen yük sürekli kontrol edilir aksi hâlde aşırı yüklenmelerde makara direğinin 

kırılması olasıdır. Bu nedenle makara direği diğer direklerde olduğu gibi ana bom direğine 

metal borularla bağlantılıdır ancak bu bağlantılar bu direğin hareketini engellemez, taşıma 

gücünü artırır çünkü direk belli açıda hareket alanına sahiptir. 
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2.1.2.5. Irgat, Matafora ve Çıkrıklar 

 

Irgatlar avcılığı kolaylaştıran yardımcı araçlardır. Bunlar mekanik ve hidrolik olarak 

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

jeneratörlere bağlı hidrolik sisteme dönüştürülmüştür. Ağların altının basılmasında güçlü 

halatların makaralara sarılması bu araçlarla yapılmaktadır. 

 

Resim 2. 6: Hidrolik ırgatlar ve çıkrığa sarılmış istinga halatı 

 

Hidrolik ırgatlar tek kişi tarafından idare edilebildiği gibi çektiği çelik halatları 

çıkrıklara sarabilmektedir ayrıca bunlar tasarruf sağlama yanında tehlikesizdir. Halatların 

toplanmasında çıkrığa düzgün sarılmasını sağlayan, bir boru üzerinde hareketli küçük bir 

makara bulunmaktadır. Bu ırgatlar arzu edildiği hızda hareket ettirilebilmektedir.  

 

Ağın altının basılması amacı ile çekilen çelik halat, teknenin kenarına (küpeşte) 

sürtünerek hem çekmenin zorlanması hem de sürtünme nedeniyle aşınmalara neden olur. Bu 

problemi ortadan kaldırmak için mataforalar teknenin sancak küpeştesi için taratma, özel 

olarak güçlendirilmiş kalın sac levha üzerindeki yuvaya, dört yönde hareket edebilecek 

şekilde yerleştirilir. L seklinde içi dolu boru demirden olan bu mataforalar susta yardımıyla 

istenilen yönde sabitleştirilir. Mataforaların ucunda kalın zincirlere yerleştirilen, üst 

kısmındaki bir menteşe vasıtasıyla açılıp kapanabilen makaralar mevcuttur. Çelik halat bu 

makara içinden geçerek ırgata gelir. 

 

 

Resim2.7: Mataforalar 
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2.1.2.6.Balıkları Tekneye Almada Kullanılan Sistemler 

 

 Kital (Roşi): Gırgır ağının bocilik kısmında balıkların toplanmasına tava işlemi 

denir. Tavalanmış balığın tekneye alımı kital ( roşi) adı verilen ağ ile yapılır. 

Kital 1-2 ton kadar balık alabilen ağ torbadır. 60–80 göz eninde 6–8 m 

uzunluğundaki kital ile motora alınmaktadır. Bu ağ torba roşi direğine (en uzun 

bom direği) asılı olup alt kısmı kursun donanımlıdır. Tavanın içine bırakılınca 

kurşun yaka tavanın içinde batar. Kurşun yaka halatlarının iki ucu tekne üzerine 

monte edilir. Bu ağ içine dolan balık yükseltilir ve taşıyıcı tekneye alınır.  

 

 Balık pompası (Fish Pump): Hidromekanik pompa tava edilmiş hamsiyi ağ 

içinden su ile birlikte almakta, daha sonra su ile hamsiyi ayıracak düzene 

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

ayrılmış balığı taşıyıcı tekneye yüklenmektedir. Balık pompasının emici kısmı 

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

su ile gelen balık burada ayrılır. Su teknenin kenarından akar, balık ise tekneye 

aktarılır. Aynı araç taşıyıcı teknelerle limanlara getirilmiş olan balığı eğer 

işlenmek için fabrikalara gidecekse dökme olarak kamyonlara, kasalanacaksa 

kasalara nakletmek için kullanılır. Fish pumplar hem zaman hem de işgücü 

tasarrufu sağlamakta, işi önemli derecede kolaylaştırmaktadır. 40–50 ton balığın 

kovalarla taşıyıcı tekneden kamyon veya kasalara nakli çok uzun zaman 

almaktadır. 

 

 

Resim 2.8: Balık pompası (Fish Pump)  

 

2.1.2.7. Haberleşme ve Seyir Araçları(VHF Telsiz) 

 

Her teknede yasa gereği en az bir VHF ve bir de halk bandı denilen C.B. telsiz bulunur 

ayrıca sisli havalarda yön tayin etmek, çatışmayı önlemek için de bir su üstü radarı 

mevcuttur. Bu araçları kullanmak için telsiz operatörü belgesi gereklidir. Her gemi, seyir 

yapacağı sulara göre tehlike emniyet haberleşmelerini yapabileceği yeterli miktarda telsiz 

cihazı ile donatılmış olmalıdır.  
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Telsiz donanımının cinsi ve miktarı; geminin büyüklüğüne göre değil, seyir yapılacak 

deniz sahasına göre belirlenmektedir ancak şu da unutulmamalıdır ki deniz sahalarına 

bulundurulacak telsiz cihazı talepleri artarak çoğalmaktadır. Sadece kıyısal sularda seyir 

yapan gemilerin VHF donanımına sahip olmaları yeterlidir. Bunların yanı sıra VHF cihazı, 

R/Telefon ile alma ve gönderme şeklinde genel haberleşmeleri de yapabilecek durumda 

olmalıdır. 

 

 

Resim2.9: VHF telsiz 

 

2.1.2.8. Manyetik pusula 

 

Yer kürenin mıknatıs alanının etkisi ile çalışan ve yön gösteren bir seyir aletidir. Bu 

pusulalar çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Bugün birçok teknede manyetik 

pusula hâlâ birinci derecede veya tek kullanılan pusuladır. Cayro pusla bulunan gemilerde 

ise ikinci derecede kullanılan pusuladır. Manyetik pusula (magnetik compass) manyetik 

kutbu, cayro pusula hakiki kutbu gösterir. 

 

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)’nin gereği olarak 150 

gross tona kadar her tekne en az bir adet 150 gross tondan büyük her tekne en az iki adet 

manyetik pusula taşımak zorundadır. 

 

2.1.2.9. Radar 

 

Radar sözcüğü İngilizce "Radio Detection And Ranging" sözcüklerinin altları çizilen 

harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu sözcükler "telsiz ile algılama ve 

uzaklık ölçme" şeklinde Türkçeye çevrilebilir. 

 

Radar her türlü hava koşulunda, karanlık, sis gibi gözle görmeye yeterli imkân 

tanımayan durumlarda güvenli seyir yapmak; su üstündeki cisimleri arama yoluyla bulmak; 

cisimlerin bulunduğu yönü, uzaklığını ve hareketlerini saptamak, izlemek; gerektiğinde 

çatışmayı önleme manevrasını planlamak ve uygulamak için kullanılan bir aygıttır. Seyir 

radarı başlıca kıyı seyri ve çatışmayı önleme konularında yararlı olarak kullanılır. Özellikle 

görüş koşullarının iyi olmadığı durumlarda radardan yararlanma çok önemlidir.  
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Bu maksatlarla radardan yararlanma düzeyi, radarı kullananların radar aygıtının 

özelliklerini, yetenek ve sınırlılıklarını iyi bilmesine ve radarın verdiği bilgileri 

değerlendirebilme ve kullanabilmesine bağlıdır. Aşağıda radarın yetenek ve sınırlılıklarına 

ait bilgiler, hedef bulma (algılama) uzaklığı, ışın genişliği, kerteriz ve uzaklık ayırımı, radar 

gölgesi, en az uzaklık, yanlış ekolar ve hava ve atmosfer koşullarının etkisi ile ekolar ekrana 

yansımaktadır. 

 

Hedef algılama (bulma) uzaklığı; anten gücü, hedefin yansıtma özelliği etkilidir: 
 

 Anten gücü (anten tepe gücü): Radarın yayım gücü büyüdükçe hedef 

yakalama uzaklığı büyür. Uzaklık erimi düğmesi büyük uzaklığa alındığında 

atım süresi otomatik olarak büyür ancak anten tepe gücü atım süresinin 

büyüklüğünü sınırlar. Bu nedenle atım süresinin büyütülmesi prf otomatik 

olarak küçültülerek sağlanır. Bazı radarlarda atım süresinin istendiğinde el ile 

büyütülmesi için bir kontrol düğmesi bulunur. Bu düğme radarın ortalama 

gücünün tam olarak kullanılmasını sağlar. 

 
 

 Hedefin yansıtma özelliği: Her hedefin kendisine çarpan radar dalgalarını 

yansıtma özelliği değişiktir. Bu özellik hedef materyalinin yapısına ve hedefin 

gösterdiği yansıtma alanına bağlıdır. Tahta ve plastikten yapılan hedefler demir 

ve diğer metallerden yapılanlara göre daha zayıf eko verir. Bazı boyalar da 

yansımayı zayıflatır. Yansıtma alanı genellikle hedefin büyüklüğüne bağlıdır. 

Büyük hedefin yansıtma alanı ve ekosu da büyük olur. Bazı hâllerde küçük 

hedef büyük hedeften daha büyük eko verebilir. Hedefin ne kadar yansıtma 

alanı gösterdiği önemlidir. Örneğin, radar ekranında ekosu görülen bir geminin 

pruvası veya pupası kendi gemimize bakıyorsa ekosu küçük olur, antene 

bordasını gösteriyorsa ekosu büyük olur. Hedefin kendi gemimiz karşısındaki 

duruşu ile ilgili olarak "Hedef Açısı" terimi kullanılır. Hedef açısı, bizim 

gemimizin hedeften göreli kerterizdir. Hedef açısı 90° veya ona yakın ise 

yansıtma alanı büyük olacağı için eko büyük olur, hedef açısı 0°, 180° veya 

bunlara yakın ise yansıtma alanı küçük olacağı için eko küçük olur. 

 

2.1.2.10. GPS Global Positioning System  

 

Küresel Yer Belirleme Sistemi demektir. Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir 

uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit 

etmeyi mümkün kılar. Bu sistem, ABD Savunma Bakanlığına ait yörüngede sürekli olarak 

dönen 24 uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayar. Yeryüzündeki 

GPS alıcısı, bu sinyalleri alır böylece konum belirlenmesi mümkün olur. Bu sistemin ilk 

kuruluş hedefi tamamen askerî amaçlar için, yön bulmakta, askerî çıkartmalarda ve roket 

atışlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ancak 1980'lerde GPS sistemi sivil kullanıma da 

açılmıştır. 
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2.2. Trol Teknesinin Hazırlanması 
 

Trol, tek veya çift gemiyle trol çekimine göre de geminin özelliği değişir. 50–1000 

gross tona kadardır. 300 tonluk bir gemi için 500 BG bir motor kullanılır. Telsiz ve telefon, 

balık bulucu ve yön bulucular, radar, vinç, dondurma tesisleri ve soğuk muhafaza odaları 

gibi donanımları vardır. Personel 12–50 kişi arasında değişir. 20 ila 60 gün denizde kalabilir. 

Hızları 1–13 knot/saattir. 

 

 

Şekil 2.1: Ağ tamburlu bir trol teknesi 

 

2.2.1. Türkiye’de Kullanılan Troller 
 

Türkiye de kullanılan trol ağları genellikle küçük tip trollerdir. 15–22 m uzunluğunda 

80–250 B.G. motor gücüne sahip tek gemi ile kullanılır. Trol ağları ile avlanan başlıca türler; 

barbunya, tekir, mercan, çipura, bakalyora, izmarit, lahoz, levrek, kalkan, köpek balığı, 

vatoz, dil, pisi ve karidestir. 

 

Trol ile balık avcılığında bir operasyon yaklaşık bir saat sürer. Ülkemizdeki trol ağları 

kış aylarında 15–50 kulaç, yaz aylarında ise 30–100 kulaç derinliğe kadar olan kıyı 

bölgelerinde çalışmaktadır. 

 

2.2.2. Trol Teknesinde Bulunması Gereken Araçlar 
 

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

trol teknesi ile trol ağı arasında bulunan bağlantıları sağlayan elemanlardır. Diğeri ise balığın 

içinde toplandığı ağ torbadır. Bir trol teknesinde tekne ile ağ arasındaki bağlantı için gerekli 

olan elemanlardan biri de trol teknesi ile trol kapıları arasında donanımı tekneye bağlayan 

ana çelik halatlardır. Bunlar iki tane olup boyları trol ağının bırakılacağı derinliğin en az üç 

katı olmalıdır. Halatların çapları, çekilen trol ağının yapısına göre genelde 10 mm ile 32 mm 

arasında değişebilmektedir. 



 

26 

2.2.3. Balık Bulucu  
 

Gırgır teknesinde bulunan ve yukarıda açıklanan balık bulucular trol teknesinde de 

kullanılır. 

 

2.2.4. Bom Direği 
 

Trol teknesinin direk donanımı ana bom direğine bağlı iki matafora ile bir bumbadan 

(seren) oluşur. Modern trol teknelerinde tekne kıç aynasında ağın güverteye alınmasını 

kolaylaştırıcı bir rampa ve üzerinde her iki bordayı bir köprü gibi birbirine bağlayan asma 

mataforalar bulunur. 

 

Gemide yükün üzerine bindirildiği yük donanımlarıdır. Bumbalar bir direğe, dikmeye 

veya güverte binasında bağlı olabilir. Bumbanın direğe bağlı alt ucuna topuk denir. Bu kısım 

da bir kazboynu ile bağlanmıştır. 

 

 

Şekil 2.2: Bom direğinin kısımları 

 

Bir bumbanın donanımı kullanıldığı amaca göre değişir. Şekilde basit bir bumba 

donanımı görülmektedir. Kaz boynu bumbaya üç düzlem üzerinde hareket olanağı sağlar, 

yük donanımları için en gerekli şeydir. Bumbanın cundasından donatılan mantilya ile 

bumbanın yukarı aşağıya hareketi sağlanır. Bumbanın sağa sola içeri, dışarı hareketleri 

Abliler (ventolar) ile sağlanır. Abliler bir kamçı ve bir palangadan oluşur. Denizden alınacak 

veya bırakılacak malzeme, yük kancasına, takılır. Vinç teli bunba cundasındaki bir 

makaradan geçer ve buradan topuk bastikasına ve ırgat veya vincin dramına gider. 
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Şekil 2.3: Yük donanımları 

 

2.2.5. Yardımcı Bom direği 
 

Trol teknesinin direk donanımı ana bom direğine bağlı iki matafora ile bir bomdan 

(seren) oluşur. Modern trol teknelerinde tekne kıç aynasında ağın güverteye alınmasını 

kolaylaştırıcı bir rampa ve üzerinde her iki bordayı bir köprü gibi birbirine bağlayan asma 

mataforalar bulunur. 

 
2.2.6. Irgat Sistemi 

 

Trol ağının denize atılıp çekilmesinde işlev görür. Gücünü ana ya da yardımcı 

makineden alır ve tel tamburları, fenerlikler, firen ve kumanda sistemlerinden oluşur. Trol 

teli, iki adet tel tambur üzerine sarılmaktadır. Yine iki adet olan fenerliklerse palamar 

halatının toplanmasında kullanılır. Fren ve kumanda sistemleri sayesinde motordan kayış-

kasnak sistemi veya hidrolik pompa aracılığıyla alınan gücün tel tamburuna ya da 

fenerliklere aktarılması, ırgatın çalıştırılıp durdurulması sağlanır. Modern trol teknelerinde 

ağ tamburları ve daha fonksiyonel trol ırgatları da kullanılmaktadır. 

 

Bu tür ırgatlar çoğunlukla hidrolik güç ile çalışır, bu nedenle kolayca kumanda 

edilebilir. Trol telinin toplanması ve tamburlara sarılması daha pratik ve düzgün biçimde 

yapılabilir. 
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Trol gemisinin güvertesine yerleştirilmiştir ve trol ağının dökümü, toplanması, 

kapıların kullanılması ve trol torbasının gemiye alınmasında kullanılır.   

 

 

Resim 2.10: Trol ırgatı  

 

Yapısı karada kullanılan vince benzer. Farkı, iki adet büyük silindir biçimi tambur, 

bir-iki adet 1000 – 2000 m’lik halat ve 1-3 adet yaklaşık 100 m’lik tel halat için yedek 

tamburdan ibarettir. Palamarların ucu yardımcı tamburlara tutturulmuştur. Her tambur 

kavraması yardımı ile serbest hareket edebilir. Günümüzde 3000 – 5000 grostonluk trol 

gemileri açık denizde yaklaşık 600 m derinliğe kadar olan sularda çalışmaktadır. Bu gibi 

gemilerde elektrik gücü ile çalışan büyük vinçler kullanılır. Küçük ve orta boy trol 

gemilerinde kullanılan vinçler genellikle hidrolik basınçla çalışır. Genel olarak 75 – 90 ve 

210 beygir gücünde, 45 – 60 m / dakika çekme hızı ile 5 – 15 tondur. Büyük trol gemileri 

için 25 ton yükü çekebilen trol vinçleri kullanılır. 

 

Trol balıkçılığında trol vinci ana makine kadar önemlidir. Kapıların dibe teması 

kesildikten sonra ağın direnci 3–4 misli artar. Özellikle derin denizde yapılan avcılıkta vincin 

önemi daha da artar. Trol vinci ile dakikada 70–80 m halat toplanabilir. 

Bunu insan gücü ile yapmak çok güç hatta imkânsızdır. 

 

Gemilerde,  demirleme ve yükleme işlerinde kullanılan, bir ağı çekme,  kaldırma ve 

mayna etme yeteneklerine sahip makinelerdir. 

 

2.2.7. Rulolu Makara Sistemi 
 

Av araçlarını hareket ettirmede kullanılan makara sistemleridir. Av metoduna göre 

çeşitli makineler kullanılmaktadır. Çoğunluğu balık ağlarını toplamada kullanılır. Bunlarda 

mekanizmalarına göre sürtünme ile dönen tipi ve davul tipi olmak üzere ikiye ayrılır ayrıca 

ağ toplama ve ip toplama makaraları diye de ayrılır. Kullanılması kolay ve az güçle 

çalışabildiği için sürtünmeli döner makara tipi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstünde 

bir halat bulunduğu hâlde dönen bir makara sistemidir. İpin iki uçundaki direnç sürtünme 

gücü ile makaranın üstüne binmektedir. 
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2.2.8. Trol Ağı 
 

Trol ağlarını yapıları yönünden dip trolleri ve pelajik troller olarak da iki gruba 

ayırabiliriz. Hem dip trolleri hem de pelajik troller kapılı veya kapısız olabilir. Diğer bir 

ifadeyle dip trollerinin ve pelajik trollerin hem tek tekneyle hem de iki tekneyle çekilen 

tipleri vardır. 

 

Şekil 2.4: Tek tekneyle çekilen dip trol ağı 

 

Kapılar, tek tekne ile çekilen trol ağlarının yatay ağız açıklığını sağlar. Trol teli ile 

palamar halatı arasında yer alır. Farklı trol tipleri için farklı kapılar kullanılır. Yaygın kapı 

tipleri klasik dikdörtgen, oval, V kapı ve süberkrüb kapıdır. 

 

Trol donanımında kapı ile ağ arasındaki bağlantıyı sağlayan halatlar trolün halat 

donanımını oluşturur. 

 

Palamar halatı, ağ ile kapıları birbirine bağlar. Derinlik arttıkça daha uzun, sığ sularda 

ise daha kısa palamar halatı kullanılmaktadır. Modern ağlarda palamar halatı dışında baş 

halatı denilen maçadan ağa kadar uzanan halatlar bulunurken klasik ağlarda palamar halatı 

ile maça arasında kalın (birkaç kat ve 30 mm kalınlığında) üçlük ya da üçleme halatları 

bulunur. Baş halatları kanat ağlarını maçanın sınırlamasından kurtararak trol ağının ağız 

yüksekliğinin artırılmasını sağlar. Üçleme halatı ise ağın deniz dibinden kalkmasını engeller. 

Haydaroz halatı ağın parçalanmasını engelleme, ürünle dolan torbadan avlanan ürünü 

bölmelere ayırıp bölümler hâlinde tekneye alma ve torba ağzının bağlanmasında yardımcı 

olur. Maçalardan torbanın arkasına kadar devam eder. Maça ağaç ya da demirden yapılan ve 

baş halatlarını tutan bir donanımdır. 

 

Trol ağları kanat, omuz, tünel (boru) ve torba bölümlerinden oluşur. Kanat ya da kol 

ağları avlanacak su ürünlerini ağa yönlendirir. Genellikle geniş göz açıklığına sahip ağlardan 

yapılır. Klasik ağlarda tek parça düz dikdörtgen şeklinde ya da maçaya gelen kısmı dar, 

omuza gelen kısmı geniş bir yamuk biçimindedir. Modern ağların çoğunda iki ya da daha 

fazla parçalıdır. Omuz ağları kanat ağları ile tünelin arasında yer alır.  
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Kurşun yakanın gerisindeki omuz bölümüne alt omuz ya da karın denilirken mantar 

yakanın gerisindeki bölüm ise üst omuz olarak adlandırılır. Dip trollerinde alt omuz üst 

omuzdan daha geriden başlar. Böylece ağa girmekte olan balıklar kurşun yaka ile karşı 

karşıya geldikleri ve ağı gördükleri an ağ tarafından sarılmış olur. 

 

Omuz ile torbayı birbirine bağlayan ve ağın içerisine giren balıkların torbaya 

yönlenmesini sağlayan bölüme tünel denilir. Tünelin omuz ağlarına bağlandığı bölge geniş, 

torbaya bağlandığı bölge ise daha dar olduğu için bu bölüm tam bir koni görünümündedir. 

Ağ gözü açıklığı omuzdan dar, torbadan geniştir. Klasik ağlarda ise omuz, tünel ve torba 

bölümleri aynı göz açıklığındadır. Torba avlanan ürünün biriktiği bölüm olup en küçük göz 

açıklığına sahip bölgedir. Tünele bağlandığı bölümden son ucuna kadar genişliği aynıdır. 

Torbada balıkların biriktiği son bölüm, deniz zeminine sürtünerek aşınmasını önlemek 

amacıyla daha kalın iplerden örülmüş geniş gözlü bir örtü (katiküla) ile kaplanmıştır. 

 

 

Şekil 2.5:Trol ağın kısımları 

 

2.3. Uzatma Ağı Teknesinin Hazırlanması 
 

2.3.1. Makara Sistemi 
 

Uzatma ağlarında kullanılan makara sistemleridir. Ağ makaraları iç kısmı pürüzsüz 

kauçukla kaplı, ağa zarar vermeyecek yapıdadır, mekanik ve hidrolik olarak iki tipi vardır.  

 

Genelde küçük olanlar ve çok az oranda kullanılanlar mekanik, büyük tekne 

ekiplerinde kullanılanlar ise hidroliktir.  

 

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

Bunlarda makara içinden geçen sonsuz halat ırgatlara bağlanarak makaranın istenilen yönde 

dönmesini sağlar. Çalışma prensibi olarak hidrolik makaralara benzer, ondan da aynı 

işlemler yapılır. Hidrolik makaralar ise makara içerisindeki dişlilerin döndürülmesini 

hidrolik güçle yapan makaralardır. Bunların güç kaynağı jeneratörlerdir. Çünkü ağın 

toplanması anında ana makineler stop edilmektedir. Bunlar daha büyük, daha ağır ve fazla 

güç isteyen ağların çekilmesinde kullanılmaktadır. 
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Resim 2.11: Voli makara sistemi 

 

2.3.2. Işık Sistemi 
 

2.3.2.1. Elektrik Ampulleri 

 

Işıkla balık avcılığında ancak elektrik ampulleri kullanılır. Pazarda satılan herhangi bir 

ampul alınıp kullanılabileceği gibi çoğu kez bu iş için özel olarak yapılmış ampuller 

kullanılır. Bunlar daha sert ve kalın camdan yapılmış oldukları gibi telleri üçlü, dayanakları 

da daha sağlam olarak imal edilmiştir.  

 
2.3.2.2. Floresan Lambaları 

 

Balıkların ışığın parlaklığı ve rengine karşı seçiciliği olduğu sanılmaktadır. Bunun için 

elektrik ampulleri renkli olarak imal edilmeye başlanıldı ancak bu ampuller ışığı fazla 

emdiklerinden etkinlikleri azaldı. Bu nedenle son yıllarda çeşitli renklerde floresan lambaları 

kullanılmaya başlanıldı. Balıkların ışığa karşı duyarlıkları ve renk seçiciliklerine göre çeşitli 

renkte floresan lambaları yapılmaktadır. Elektrik ampullerine göre floresan lambaları daha az 

enerji tüketir. Yayılma şiddeti daha iyidir ve deniz suyunda mavi yeşil renkte ışık verir. 

Bunlar da balık avcılığında ışık kullanmanın başlıca nedenleridir. Her iki ucu lastik 

muhafaza içine alınmış ve kullanılması esnasında paslanmayı önleyici koruyucularla 

desteklenmiş floresan lambaları yapılmıştır. Balık avcılığında kullanılan lambaların başlıca 

renkleri; mavi, mavi-beyaz, sarı, yeşil, pembe ve beyazdır.  
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Balıkçılıkta çeşitli şekillerde ışık kullanılmaktadır. Örneğin, kaldırma ağları ile balık 

avcılığında, canlı yem olarak kullanılacak balıkların yüzer havuzlarda canlı ve yoğun bir 

biçimde tutulmasında, midye-istiridye ve inci istiridyelerinin çabuk büyümelerini sağlamak 

için bulundukları yere planktonların toplanmasını sağlamakta, uzatma ve fanyalı ağlar ile 

voli donanımları ile balık avcılığında kullanılmaktadır. 

 

2.3.2.3. Cıvalı Lambalar 

 

Elektrik ampullerinden daha etkin biçimde yayılmakta ve gönderdikleri ışınların 

parlaklığı, dalga boyunun balığın görmesine etkisi bakımlarından elektrik ampullerine göre 

daha etkili olduğu kabul edilmektedir.  

 

Bütün lambalarda yanmasını kolaylaştırmak için az miktarda argon gazı bulunur. 

 

2.3.2.4. Projector lambaları: 

 

Lambalar ısınmayan camdan yapılmıştır. Işığı ayarlamak için bobin telleri küçüktür. 

Bu lambalar açık denizde galsama ağları ile balık avcılığında balık sürüsünü cezbetmek için 

kullanılır. 250–1500 w’lık projektör lambalarının yuvarlak olanları 15'ten küçük, patlıcan 

biçiminde olanlar ise 30’dan fazla açı ile ışık gönderir. 

 

Bunlardan başka güneş ışığı biçiminde lambalar da mevcuttur. Bunlar, camdan 

yapılmıştır. Beyaz renkli (35004.500 K") ışık yayarlar, çift bobinli 40, 60 ve 100’wlık 

lambalar mevcuttur, çeşitli renkli ampullerde olduğu gibi % 30–40 ampul camlı tarafından 

absorbe edilir. 

 

Lambaları ışığı yakıp söndürmek suretiyle balığı belirli bir istikamete yöneltmekte 

kullanılabilir. Balığı uzatma ağı veya saldırma ağlarına yöneltmek için 5.500–6.000 K° lık 

ışık göndermek en uygun yöntemdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir balıkçı barınağına giderek orada bulunan gırgır, trol ve uzatma ağı teknelerini 

inceleyerek bu teknelerin ava hazırlanması işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gırgır teknesinin yapımında kullanılan 

malzeme özelliklerini tespit ederek 

boyutlarını ölçünüz. 

 İş güvenliği kurallarına uymalısınız. 

 Balıkçı teknesinde çalışırken denizde 

güvenlik talimatlarına, kesinlikle 

uymalısınız. 

 Sınıflandırma yaptığınız balıkçı 

gemilerin donanım özelliklerini 

araştırabilirsiniz. 

 Sınıflandırma yaptığınız balıkçı 

gemilerinin şekil ve yapı özelliklerini 

araştırabilirsiniz. 

 Güvertede kullanılan avadanlıkların 

bakım ve tutumuna özen 

göstermelisiniz. 

 Yanınızda su ortamında bozulmayacak 

kâğıt kalem ve benzeri gereçler 

bulundurmalısınız. 

 

 Gırgır teknesinde bulunması gereken 

tekne içi donanımları sıralayınız. 

 Gırgır teknesinde bulunması gereken 

güverte üstü donanımlarını sıralayınız. 

 Gırgır teknesinde bulunması gereken 

köprü üstü donanımları sınıflandırınız. 

 Gırgır teknesinde olması gereken yaşam 

mahallerinin özelliklerini tespit ediniz. 

 Güvenli bir seyir için gırgır teknesinin 

stabilitesini kontrol ediniz. 

 Yardımcı botu kontrol ediniz. 

 Avlanılan balıkları tekneye alan 

sistemlerin çalışma durumunu kontrol 

ediniz. 

 Trol teknesinin yapımında kullanılan 

malzeme özelliklerini ve boyutlarını tespit 

ediniz. 

 Trol teknesinde bulunması gereken tekne 

içi donanımlarını tespit ederek kontrolünü 

yapınız. 

 Trol teknesinde bulunması gereken 

güverte üstü donanımlarını tespit ederek 

donatımını yapınız. 

 Trol teknesinde bulunması gereken köprü 

üstü donanımlarını tespit ederek 

donatımını yapınız. 

 Trol teknesinde bulunması gereken yasam 

mahallerinin donatımını yapınız. 

 Trol ağının donanım özelliklerinin yeterli 

olup olmadığına bakınız. 

 Avlanılan balıkları tekneye alan 

sistemlerin çalışma durumunu kontrol 

ediniz. 

 Uzatma ağı teknesinde bulunması gereken 

tekne içi donanımlarını tespit ederek 

donatımını yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

34 

 Uzatma ağı teknesinde bulunması gereken 

güverte üstü donanımlarını tespit ederek 

donatımını yapınız. 

 Uzatma ağının donanım özelliklerinin 

yeterli olup olmadığını bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gırgır tekneleri, ilk kullanıldıkları günden zamanımıza kadar teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak bazı değişiklikler göstermekle beraber donanımları açısından 

genel olarak tekne içi, güverte üstü ve köprü üstü donanımları olmak üzere üç ana 

başlık altında toplanabilir. 

2. (   ) Teknenin kıç kısmı genel olarak piyade kıç şeklindedir. 

3. (   ) Denizlerimizde çalışan gırgır teknelerinin kamaralarının bulunduğu alan, teknenin 

ortasından baş tarafa doğru olup yaklaşık olarak ana güvertenin 2/3'lük bir kısmını 

işgal eder. 

4. (   ) Balık bulucu cihazlar, dikey ve yatay yönde kilohertz mertebesindeki ses 

frekanslarını pulslar şeklinde su ortamına gönderirler. 

5. (   ) Gırgır ağının bocilik kısmında balıkların toplanmasına harman işlemi denir. 

6. (   ) Radar sözcüğü İngilizce "Radio Detection And Ranging" sözcüklerinin altları 

çizilen harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. 

7. (   ) Kreynler trol ağının denize atılıp çekilmesinde işlev görür. 

8. (   ) Balıkların ışığın parlaklığı ve rengine karşı seçiciliği olduğu sanılmaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Yakınınızda bulunan balıkçı barınağına giderek balıkçı teknelerinin ava hazırlanması 

çalışmalarına katılınız.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fiziki görünümüne göre balıkçı gemisinin sınıfını tespit ettiniz mi?   

2. Yapılan avcılık türüne göre balıkçı gemisinin tipini belirlediniz mi?   

3. Balıkçı gemilerinin yapımında kullanılan malzemeleri 

sınıflandırdınız mı? 
  

4. Hangi malzemelerin hangi tip balıkçı gemisinde kullanıldığını tespit 

ettiniz mi? 
  

5. Balıkçı gemilerinde bulunması gereken makina aksamlarını kontrol 

ettiniz  mi? 
  

6. Balıkçı gemilerinin sahip olması gereken teknik özellikleri 

belirlediniz mi? 
  

7. Balıkçı gemilerinin kısımlarını sınıflandırdınız mı?   

8. Balıkçı gemilerinde bulunması gereken yaşam ortamlarını ve 

özelliklerini tespit ettiniz mi? 
  

9. Gırgır teknesinin şeklini çizdiniz mi?   

10. Gırgır teknesinin yapımında kullanılan malzeme özelliklerini tespit 

ederek boyutlarını ölçtünüz mü? 
  

11. Gırgır teknesinde bulunması gereken tekne içi donanımları 

sıraladınız mı? 
  

12. Gırgır teknesinde bulunması gereken güverte üstü donanımlarını 

sıraladınız mı? 
  

13. Gırgır teknesinde bulunması gereken köprü üstü donanımları 

sınıflandırdınız mı? 
  

14. Gırgır teknesinde olması gereken yaşam mahallerinin özelliklerini 

tespit ettiniz mi? 
  

15. Güvenli bir seyir için gırgır teknesinin stabilitesini kontrol ettiniz 

mi? 
  

16. Güvenli bir seyir için gırgır teknesinin stabilitesini kontrol ettiniz 

mi? 
  

17. Yardımcı botu kontrol ettiniz mi?   

18. Avlanılan balıkları tekneye alan sistemlerin çalışma durumunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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19. Trol teknesinin şeklini çizerek planlamasını yaptınız mı?   

20. Trol teknesinin yapımında kullanılan malzeme özelliklerini ve 

boyutlarını tespit ettiniz mi? 
  

21. Trol teknesinde bulunması gereken tekne içi donanımlarını tespit 

ederek kontrolünü yaptınız mı? 
  

22. Trol teknesinde bulunması gereken güverte üstü donanımlarını 

tespit ederek donatımını yaptınız mı? 
  

23. Trol teknesinde bulunması gereken köprü üstü donanımlarını tespit 

ederek donatımını yaptınız mı? 
  

24. Trol teknesinde bulunması gereken yaşam mahallerinin donatımını 

yaptınız mı? 
  

25. Güvenli bir seyir için troll teknesinin stabilitesini kontrol ettiniz mi?   

26. Trol ağının donanım özelliklerinin yeterli olup olmadığını baktınız 

mı? 
  

27. Avlanılan balıkları tekneye alan sistemlerin çalışma durumunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

28. Uzatma ağı teknesinin şeklini çizerek planlamasını yaptınız mı?   

29. Uzatma ağı teknesinin yapımında kullanılan malzeme özelliklerini 

ve boyutlarını tespit ettiniz mi? 
  

30. Uzatma ağı teknesinde bulunması gereken tekne içi donanımlarını 

tespit ederek donatımını yaptınız mı? 
  

31. Uzatma ağı teknesinde bulunması gereken güverte üstü 

donanımlarını tespit ederek donatımını yaptınız mı? 
  

32. Uzatma ağının donanım özelliklerinin yeterli olup olmadığına 

baktınız 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 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 
3 Y 
4 D 
5 D 
6 Y 
7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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