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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 624B00023 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

MODÜLÜN ADI Gırgır Avcılığı 

MODÜLÜN TANIMI 
Gırgır ağı ile avcılık yapma ile ilgili uygulamaların verildiği 

öğrenme modülüdür 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gırgır ağ donatımı modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Gırgır ağı ile avcılık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve 

tekniğine uygun olarak donatılmış gırgır ağı ile avcılık 

yapabileceksiniz.  

 

Amaçlar 

 

1. Balık bulucu ile balığın yerini tespit edebileceksiniz. 

2. Yardımcı bot yardımıyla ağı dökerek balığı 

çevirebileceksiniz. 

3. Ağı toplayarak avlanılan balıkları tekneye 

alabileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Balıkçılık atölyesi, gırgır gemisi, kütüphane, internet, 

bilgisayar, DVD, VCD, bireysel öğrenme faaliyeti vb. gibi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Öğrenme faaliyetlerinin sonunda kazandığınız bilgi ve 

becerileri, kendi kendinizi ölçerek değerlendirebileceksiniz. 

Modülün sonunda kazandığınız yeterliği öğretmeniniz ölçerek 

sizi değerlendirebilecektir. 
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GİRİŞ 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
  

Balık avcılığında kullanılan teknoloji ve donanımlar balıkların biyojik özellikleri, su 

içerisindeki dağılımları, küçük gruplar veya büyük sürüler oluşturmalarına göre çeşitlilik arz 

eder. En gelişmiş araçlar ve donanımlar, çevirme avcılığı sınıfında incelediğimiz gırgır 

avcılığında kullanılmaktadır. 

 

Gırgır avcılığı, yüzeye yakın veya orta su bölgelerinde yüzen balık sürülerinin 

yardımcı bot yardımı ile etrafının çevrilmesi süretiyle yapılan bir avcılık yöntemidir. 

Avlanılacak balık türlerine göre farklı şekilde donatılmış gırgır ağları ile bir veya iki gemi 

yardımı ile yapılmaktadır. Gırgır avcılığı donatım ve araç bakımından masraflı bir yöntem 

olmasına rağmen tek seferde bol miktarda balık avlanabildiğinden ekonomik olarak oldukça 

kazançlı bir yöntemdir. Özellikle balık sürülerinin konum ve özelliklerinin tespit edilmesi 

için köprü üstünde balık bulucu cihazlar, gelişmiş seyir araçları gibi pahalı cihazların 

bulundurulmasını gerektirir. 

 

Bu modül sayesinde balık sürülerini balık bulucu cihazlar üzerinde izleyebilecek, 

yardımcı botu kullanarak gırgır ağını dökebilecek ve ağ makasını kullanarak gırgır ağını 

toplayabileceksiniz. Tekniğine uygun olarak yapacağınız gırgır avcılığı ile elde edeceğiniz 

ekonomik kazancı en üst düzeye ulaştırmak mümkün olacaktır. 

 



 

2 

 



 

3 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında gırgır gemilerinde balık bulucu cihazlar ile 

balık sürüsünün yerini tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Limanda bulunan bir balıkçı gemisine giderek; 

 
 Balık sürülerinin izlenmesinde kullanılan cihazları, 

 Cihazların çalıştırılması ve kullanılmasını, 

 Cihazlarda görüntülenen ekolardan, balık sürülerinin yerini ve niteliğinin tespit 

edilmesini gözlemleyiniz.  
 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. BALIK BULUCU İLE BALIK 

SÜRÜSÜNÜN YERİNİ TESPİT EDİLMESİ 
 

Gırgır tekneleri gerektiğinde günlerce denizde kalabildikleri veya bağlı oldukları 

limandan uzaktaki limanlarda kaldıkları için tüm gemi elemanlarının ihtiyaçlarını 

karşılayacak fiziki ortamları bulundurur. Her teknede yasa gereği en az bir V.H.F. ve bir de 

halk bandı denilen C.B. telsiz bulunur. Ayrıca sisli havalarda yön tayini yapmak, çatışmayı 

önlemek için de bir su üstü radarı mevcuttur. Bu araçları kullanmak için telsiz operatörü 

belgesi gereklidir. Bununla birlikte balık sürülerinin yer ve niteliğini tespit için mutlaka balık 

bulucu cihazların gırgır teknesinde olması gerekir. 

 

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

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

sürülerinin tespiti amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır. 

 

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

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

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

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

kaydedilir (ekogram) ya da ekranda görüntülenir. Böylece balığın cinsi ve miktarı hakkında 

tahmin yapmak mümkündür. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Balık bulma cihazları yatay ve dikey olarak, yaklaşık 14–200 kHz ultrasonik ses 

dalgaları gönderirler. Bu dalgalar, balık veya deniz dibine çarparak geri döner.Bu arada dip 

veya balık arasındaki uzaklığın ölçülmesi de mümkün olmaktadır. 

 

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

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

olabilir.Yeni modelleri genellikle renkli ve çeşitli fonksiyonlara sahip özelliktedir. 

Günümüzde balıkçı teknelerinin balık bulmak amacıyla sürünün içine kadar girmesine gerek 

kalmaksızın, güçlü sonarlar sayesinde birkaç mil uzaklıktan bile rahatlıkla balık sürüleri 

rahatlıkla belirlenebilmektedir. 

 

1.1. EchoSounder 
 

Balık bulucu cihazlar, dikey ve yatay yönde kilohertz mertebesindeki ses frekanslarını 

puls'lar şeklinde su ortamına gönderir. Ortamdaki suya oranla yoğunluğu farklı olan 

cisimlerden yansıyan bu puls'lar 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 kullanılmakta iken, daha sonra balık avlama ve bilimsel 

araştırmalarda da kullanılmaya başlanmıştır. 

  

     
Şekil 1.1: Kâğıt kayıtlı                 Şekil 1.2: Display üniteli Echo-Sounder 

 

Echo-Sounder'ler ilk kez 1930'lu yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. 10–1000 kHz’de 

iletim yapan Echo-Sonder'lerde puls tetiklenmesi time base (Tetikleme zamanını ayarlayıcı) 

ünitesi tarafından başlatılır. Tetiklenen pulsların süreklilik ve frekans boyutu transmitter 

ünitesi tarafından yapılır. Transmitterin başlattığı ve Transducer'in aldığı bu elektriksel 

pulsleri, su ortamına ses puls'i olarak aktarır. Yani transducer bir enerji dönüştürücüdür. 
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Tablo 1.1: Bir Echo-Sounder'in blok diyagramı 

 

Frekans ve süresi (Puls uzunluğu) belirlenmiş olan bu ses dalgaları, su ortamında 

yayılırken rastladıkları "suya oranla farklı yoğunluktaki" cisimlerden yansır. Yansıyan bu 

dalgalar yine transducer tarafından alınarak alıcı ve yükseltici ünitesine (Receiver/Amplifier) 

iletilir. Alıcı ünite, bu çok zayıf elektriksel işareti kuvvetlendirerek kaydedici üniteye aktarır. 

Bu ünite ya klasik kayıtlı kaydedicidir ya da ekrandır. Echo-Sounder’lar kayıtlı olduğunda, 

Receiver'den gelen elektriksel işaretin şiddetine göre özel bir rulo kâğıt üzerine çizilen gri ve 

siyah renkteki çizgiler, bize tekne ile dip arasındaki cisim veya cisimler hakkında bilgi verir. 

Balık sürülerinin görünümleri farklı türler için değişik olmaktadır, istavrit (kraça) sürüleri 

daha açık renkte, ince çizgiler halinde göründükleri halde, hamsi sürüleri daha koyu bir 

görüntü arz eder. Eğer hamsi miktarı az ise o zaman ince çizgiler halinde görülür ki buna 

balıkçılar seyrek anlamına "ince saman" veya "sinek" adı verirler. Çok yoğun hamsi sürüleri 

tabandan yüzeye doğru büyük bir karartı sağlar. 

 

  
 
Şekil 1.3: Transducer                             Şekil 1.4: Echo-Sounder’in blok diyagramı 
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Display üniteli (Ekranlı) Echo-Sounder'larda ise Echo sinyalinin şiddet seviyesine 

göre kırmızı, sarı ve yeşilin tonları ile yansıma yapan cisim markalanır. Dolayısiyle hava 

keseli yoğun balık sürüsü dip yapısı, batık gibi yoğunluğu suya göre çok farklı olan cisimler 

ekranda kırmızı renk tonları ile belirlenirken, özellikle uzaktaki seyrek balıklar, çamurlu dip 

yapısı ahşap yapılar sarı ve yeşil tonlarda belirti verir. 

 

Echo-Sounder’larda değişik frekanslarda, amaca göre 0,1 ms'den 10 ms'ye kadar 

değişik boylarda puls uzunluğu seçilir. Balık avlamak amacı ile kullanılan bir echo-sounder, 

avlayacağı balığın yapısına ve bulunduğu derinliğe göre puls uzunluğunu seçebilir. Zira 

küçük balıkları yakından algılayabilmek için mümkün olduğu kadar sık pulsler ve yüksekçe 

bir frekans seçmek zorunludur (Örneğin; 30–100 kHz gibi).Su ortamında yayılan akustik 

dalganın frekansı ne kadar düşükse, ses dalgasının ulaşabildiği mesafe de o kadar artar. 

Dolayısiyle büyük ve uzak objelerden echo alabilmek için alçak frekanslı ultrasonik dalgayı 

uzun puls’lerle göndermek daha avantajlı olacaktır. 
 

1.2. Sonar 
 

Sonarlar da Echo-Sounder'ler gibi Puls-Echo sistemine göre çalışmaktadır. Fakat 

sonarlarda kullanılan transducer farklılık gösterir. Çünkü sonar, Puls’lerini istenilen eğimde 

gönderebilmektedir. Bu eğim, su yüzeyinden 90°’ye kadar değişebilir, işte bunu temin eden, 

sonarın özel yapıdaki transduceridir. Verici, Time Base ünitesi tarafından elektrik akımı 

verilerek çalıştırılır. "Time Base" ile tetiklenen verici, puls üretmeye başlar ve puls'leri 

transducera iletir. Elektriksel enerji transducer tarafından akustik enerjiye dönüştürülür. 

Pulsler suda yayılmaya başlar ve yolu üzerindeki cisimlerden yansır.Yansıyan bu sinyaller 

tekrar transducere ulaştığında burada elektriksel enerjiye dönüşür. Elektriksel enerji alıcı 

Amplifikatör tarafından yükseltilir. Böylece akustik dalganın transducerden çıkıp geri 

dönene kadarki zayıflamasını telafi eden ünitede görevini tamamlamış olur. Vericiyi 

tetikleyen "Time Base"ünitesinin bir görevi de iletişimin yapıldığı oranı kontrol etmektir. 
 

 
Tablo 1.2: Bir sonarın basit blok diyagramı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Balık bulucu cihazları sınıflandırınız. 

 Denizde güvenlik kurallarına 

uyuymalısınız. 

 Ekonomik ve amaca uygun malzeme 

seçmelisiniz. 

 Balık bulucu cihazların bakımını 

yapmalısınız. 

 

 Ekosaunderi çalışır duruma getiriniz. 

 Balık sürüsünün cihaz ekranındaki 

ekolarınının özelliklerini inceleyiniz. 

 Ekosaunder ekranındaki ekolardan 

faydalanarak balık sürüsünün yerini ve 

niteliğini tespit ediniz. 

 Sonarı çalışır duruma getiriniz. 

 Sonar ekranındaki ekolardan 

faydalanarak balık sürüsünün yerini ve 

niteliğini tespit ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 

ölçünüz  

 

1. Balık bulucu cihazlar av gemisinin hangi bölümünde bulunur? 

 

A) Güvertede   

B) Köprü üstünde  

C) Irgatlarda  

D) Makara sistemlerinde  

E) Ambar kısmında  

 

2. Ekosaunder ekranındaki kırmızı tondaki renklenmeler ne ifade eder? 

 

A) Çamur dip yapısını 

B) Uzaktaki balıkları  

C) Ahşap yapıdaki bir iskeleyi  

D) Yakındaki yoğun balık sürülerini  

E) Hareketli bir cismi 

 

3. Ekosaunderde transduserin görevi nedir? 

A)    Pals tetiklemesi  

B)    Kaydedici  

C)    İletişimin kontrolünü yapmak   

D)    Cihazı çalıştırmak  

E)    Enerji dönüştürücü   

 

4. Balık bulucu cihazların çalışma essını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? 

A)    Timebase-Transduser  

B)     Ekran-alıcı  

C)     Power-stop   

D)     Puls-Eko  

E)     Elektriksel enerji-Amplifikatör  

 

5. Sonarın eko-saundere göre en önemli avantajı nedir? 

A)     İstenilen eğimde puls gönderebilmesi  

B)     Ekolarının daha güçlü olması  

C)     Transduserinin güçlü olması  

D)     Tetikleme zamanının kısa olması 

E)     Balıklar dışındaki cisimleride göstermesi  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Gırgır gemisine giderek, sorumlu öğretmene veya balıkçılara çalışmalarınız hakkında 

bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi balık 

sürülerini gözlemleyiniz. 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Balık bulucu cihazları sınıflandırdınız mı?   

 Ekosaunderi çalışır duruma getiriniz mi?   

 Balık sürüsünün cihaz ekranındaki ekolarınının özelliklerini 

incelediniz mi? 

  

 Ekosaunder ekranındaki ekolardan faydalanarak balık 

sürüsünün yerini ve niteliğini tespit ettiniz mi? 

  

 Sonarı çalışır duruma getirdiniz mi?   

 Sonar ekranındaki ekolardan faydalanarak balık sürüsünün 

yerini ve niteliğini tespit ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, yardımcı botu kullanarak ağı dökebilecek 

ve balık sürüsünü çevirebileceksiniz. 

 

 

 

Limanda bulunan bir gırgır gemisine giderek; 

 

 Yardımcı botların teknik özelliklerini ve balıkçı gemilerindeki konumlarını, 

 Gırgır avcılığı tekniklerini, 
 Gırgır ağının dökülmesi ve balık sürüsünün çevrilmesini gözlemleyiniz. 

 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YARDIMCI BOT KULLANILARAK AĞIN 

DÖKÜLMESİ VE BALIĞIN ÇEVRİLMESİ 
 

Avcılığın prensibi bir sürünün etrafının çevrilip altının kapanması ile hapsedilmesi 

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

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

çevrilmemektedir. Çevirme ağlarıyla avcılık en gelişmiş avlama yöntemlerinden biridir. 

 

                 
Şekil 2.1: Kurşun yaka                                                          Şekil 2.2: Mantar yaka 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Yardımcı Bot  
 

Yardımcı botlar, 5–7 m boyunda saçtan yapılmış ve 30–80 beygir gücü makineleri 

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

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

Böylece arkada yüzerek gelen botun teknenin hızını engellemesi ortadan kaldırılmış olur; 

çünkü bu av tekneleri, balığın bulunduğu yerlere günlerce seyir yaparak gitmektedir. 

 

 
Şekil 2.3: Gırgır teknesinin arkasındaki yardımcı bot 

 

2.1.1. Ağ Dökme Esnasında Yardımcı Botun Kullanılması 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

atarak bota ulaştırır. 
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Şekil 2.4: Ağın ve çelik halatın baş kısımlarının yardımcı bota bağlanması 

 

  
Şekil 2.5: Av teknesinin sancak baş omuzluktan daire çizerek balık sürüsünü çevirmesi 

 

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

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

hareket eden balıklarda ağ hızlı dökülmelidir. 

 

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

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

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

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

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

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

doğru gider. Bot bu gidişi önler.  
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Şekil 2.6: İstinga halatının mapaların içinden geçirilerek ağın dökülmeye hazır hale getirilmesi 

 

 
Şekil 2.7: Çelik halatın mataforaya bağlı makaralardan geçirilmesi 

 

 
Şekil 2.8: Çelik halatın ırgat vincine sarılması 
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2.2. Gırgır Avcılığının Sınıflandırılması 
 

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

ağlarının atılıp toplanmasından farklıdır. Ancak avcılık tekniği bütün gırgır ağlarında 

aynıdır. Bu nedenle gırgırlarla avcılığı iki ayrı grupta incelemek gerekir. Balık türleri 

yönünden avcılıkta önemli bir fark olmamakla birlikte değişen ağ ölçüleri, ağ gözü 

açıklıkları, iplik kalınlıkları gibi özelliklerdir. 

 

2.2.1. İki Gemi ile Gırgır Avcılığı 
 

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

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

yarısı ise yine peçe alta gelecek şekilde, motora yüklenmektedir. 

 

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

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

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

bağlanmaktadır. Peçe ağının halatı peçe fenerine sarılarak ağın altı büzülür. 

 

 
Şekil 2.9: Peçe feneri 

 

Hazırlanıp istifi yapılmış olan gırgır takımıyla kayık motorun arkasına bağlanarak 

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

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

motorun çeviriş şekillerine göre her zaman ağ bittiği zaman motor ve kayık başbaşa 

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

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

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

bırakılmaktadır. 

 

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

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

indirilerek aşağı yukan hareket ettirilir. 
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Gece ise kablo indirilerek ışık çakılmaktadır. Bir taraftan ağ toplanırken diğer taraftan 

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

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

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

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

onarılarak yeni bir ava hazır duruma getirilir. 

 

                               
Şekil 2.10: Çakarlı dip kablosu                                    Şekil 2.11: Kışkış taşı 

 

2.2.2. Tek Gemi ile Gırgır Avcılığı 
 

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

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

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

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

sıralanmışlardır. 

 

Av sahasına kadar genellikle gemi üzerinde taşınan kayık balık sürülerine 

rastlanıldığında mantar yaka ve istinga tellerinin uçları kayıkta olacak şekilde geminin 

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

süratle sürüye yaklaşmaktadır. 
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Şekil 2.12: Ağ makarası yardımıyla ağın çekilmesi 

 

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

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

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

ağın, mapaların ve istinga halatının düzgün gitmelerine dikkat edilmelidir. Sürü çevrilip 

kayığa gelinince, kayıktan mantar yakanın ipi ve istinga halatı gemiye alınır. Çevrilmiş olan 

sürünün motorun altından kaçmamasına dikkat edilmelidir. Kayıktan alınan istinga halatının 

ucu küpeştede asılı duran ikinci makaradan geçirilerek her iki taraftan fenerliklerle halat 

basılır. Bu durumda ağın ya hepsi suya bırakılmıştır veya sürü dar bir saha içinde çevrilmiş 

ise kısmen gemidedir. Ağın ucu gemiye alınınca veya kısmen gemide ise toplanacağı zaman, 

yardımcı direğin ucuna uzun ip ve makara ile bağlı powerblok güverteye indirilmekte, ağ 

bloka geçirilerek blok direğin ucuna çekilmekte ve fenerlik yardımı ile toplanmaya, sürü 

bocilik üzerine sıkıştırılmaya başlanmaktadır. Mapalar geldikçe istinga halatından 

çıkarılmakta, powerbloktan geçtikten sonra tekrar halata takılmaktadır. Tayfaların bir kısmı 

ağı düzgün bir şekilde güverteye istif etmektedirler. Bociliğe sıkıştırılan sürü ya kepçe ile 

veya 60–80 göz eninde 6–8 m uzunluğundaki kital ile gemiye alınmaktadır. 
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Şekil 2.13: Ağın tayfalar tarafından güverteye istiflenmesi  

 

 
Şekil 2.14: Ağın ve yakaların güvertede düzgünce istiflenmiş hali 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mola kancası ile yardımcı botu av 

gemisine bağlayınız.  Denizde güvenlik kurallarına uymalısınız. 

 Gırgır ağının ve çelik halatın baş 

kısımlarını yardımcı bota bağlayarak 

botu denize indiriniz. 

 Av öncesinde ırgat sistemlerinin bakımını 

yapmalısınız. 

 Balıkçı gemisi kaptanının mola 

komutunu alarak ağı dökmeye 

başlayınız. 

 Ağ materyalini güneş ışığından 

korumalısınız. 

 Av gemisini mola suyu etrafında daire 

şeklinde döndürerek ağı dökünüz.  

 Ağ dökme sırasında av gemisinin hızını 

avlanacak balık türüne göre ayarlayınız.  

 Ağın ve çelik halatın her iki ucunu alan 

botu ağın üzerinden av gemisinin iskele 

tarafına geçiriniz. 
 

 Av gemisinden atılan halatı alarak, 

yardımcı botla birlikte av gemisinden 

uzaklaşmak suretiyle av gemisinin ağın 

içine girmesini önleyiniz. 

 

 Bociliğin ortada veya peçede olmasına 

göre uygun avcılık tekniği kullanınız.  

 Gece çakarlı dip kablosu ile ışık 

çakarak gündüz ise kışkış taşı atarak 

balık sürüsünün ağın açık olan 

kısımlarından kaçışını önleyiniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

20 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 

ölçünüz  

 

1. Mola komutu verildikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Balık sürüsünün yerini tespit etmek 

B) Yardımcı botu hareketsiz bırakmak    

C) Yardımcı botu mola kancası ile av teknesine bağlamak  

D) Ağın baş tarafı ile çelik halatın ucunu yardımcı bota bağlamak 

E) Av gemisini dairesel olarak döndürerek balığı çevirmek  

 

2. Balığın çevrilmesinden sonra av teknesinin iskele tarafına giden yardımcı botun görevi 

nedir? 

 

A) Balıkların gemiye alınmasını beklemek  

B) Av gemisini çekerek ağın içine girmesini önlemek  

C) Av gemisinden verilen halatı almak  

D) Ağın yavaş çekilmesini sağlamak 

E) Avlanılan balıkları taşımak  

 

3. Gırgır avcılığı hangi faktöre göre sınıflandırılmaktadır? 

 

A) Ağın büyüklüğüne göre  

B) Avlanılacak balık türüne göre  

C) Geminin büyüklüğüne göre  

D) Bocilik ağının konumuna göre  

E) Peçe ağının konumuna göre   

 

4. Gırgır avcılığı prensip olarak hangi avcılık grubunda incelenir? 

 

A) Kapama avcılığı  

B) Sürükleme avcılığı 

C) Çevirme avcılığı  

D) Tuzak avcılığı  

E) Açık deniz avcılığı 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Bociliği peçede olan ağlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) İki araca yüklenir.   

B) Tek araca yüklenir.  

C) Yardımcı botun görevi aktiftir.  

D) Peçe altlarına ağırlık bağlanır.  

E) Ağın bocilik kısmı yardımcı bota yüklenir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Gırgır gemisine giderek, sorumlu öğretmene veya balıkçılara çalışmalarınız hakkında 

bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi Yardımcı 

botu kullanarak gırgır ağını dökünüz. 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Mola kancası ile yardımcı botu av gemisine bağladınız mı?   

 Gırgır ağının ve çelik halatın baş kısımlarını yardımcı bota 

bağlayarak botu denize indirdiniz mi? 

  

 Balıkçı gemisi kaptanının mola komutunu alarak ağı dökmeye 

başladınız mı? 

  

 Av gemisini mola suyu etrafında daire şeklinde döndürerek ağı 

döktünüz mü? 

  

 Ağ dökme sırasında av gemisinin hızını avlanacak balık türüne 

göre ayarladınız mı? 

  

 Ağın ve çelik halatın her iki ucunu alan botu ağın üzerinden av 

gemisinin iskele tarafına geçirdiniz mi? 

  

 Av gemisinden atılan halatı alarak, yardımcı botla birlikte av 

gemisinden uzaklaşmak suretiyle av gemisinin ağın içine 

girmesini önlediniz mi? 

  

 Bociliğin ortada veya peçede olmasına göre uygun avcılık 

tekniği kullandınız mı? 

  

 Gece çakarlı diplosu ile ışık çakarak, gündüz ise kışkış taşı 

atarak balık sürüsünün ağın açık olankısımlarından kaçışını 

önledinizmi?  

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında dökülmüş olan gırgır ağını toplayarak 

avlanılan balıkları tekneye alabileceksiniz. 

 

 

 

Gırgır avcılığı yapan bir av gemisine giderek;  

 

 Gırgır ağının toplanmasında kullanılan cihazları 

 Avlanılan balıkları av gemisine almada kullanılan cihazları 

 Ağın toplanması ve balıkların gemiye alınması sırasında dikkat edilmesi 

gereken hususları, gözlemleyiniz. 

 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. AĞIN TOPLANMASI VE AVLANILAN 

BALIKLARIN TEKNEYE ALINMASI 
 

Bir gırgır teknesinde avcılık operasyonu sonrasında ağı toplamak ve avlanılan balıkları 

tekneye almak için aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış olan araçların mutlaka bulundurulması 

ve çalışma sisteminin bilinmesi gerekmektedir. 

 

3.1. Hidrolik ve Mekanik Cihazlar 
 

Gırgır teknelerinde bulunan başlıca mekanik ve hidrolik araçlar sayesinde avcılık daha 

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

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

 

3.1.1. 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 hidroliktirler. 

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

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

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

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

 

 
Şekil 3.1: Hidrolik ağ makarası (Powerblock) 

 

 
 

Şekil 3.2: Mekanik ağ makarası l. Palanga 2. Makaranın palangaya tutma halkası 3. Makaranın 

açılıp kapanan üst kolu 4. Makara govdesi 5. Makarayı yönlendiren kulaklar 6. Kulaklara bağlı 

halatlar 7. Yükseltme alçaltma palanga makarası 8. Malcara bom direği 

 

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 

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 powerblock’u (ağ makarası)  taşımaktadır. Ağ makarası 

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

sistemle ağ makarası, ağlar toplanacağı zaman kıç üstüne palanga yardımı ile indirilir. 
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Şekil 3.3: Bir gırgır av teknesindeki ana bom direği ve diğer taşıyıcı bom direkleri l. Ana bom 

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

taşıyan direk 5. Farklı direklerin ana bom direğine bağlantıları 

 

 
Şekil 3.4: 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 halde 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. 

 

3.1.2. Irgat, Matafora ve Çıkrıklar 
 

Irgatlar avcılığı kolaylaştıran yardımcı araçlardır. Bunlar mekanik ve hidrolik olarak 

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

jeneratörlere bağlı hidrolik sisteme dönüştürülmüştür.  
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Ağların altının basılmasında güçlü halatların makaralara sarılması bu araçlarla 

yapılmaktadır.  

 

Mekanik sistemdeki ırgatlarda bulunan üst makaralardan (fenerlerden) üç tur dönen 

çelik halat daha sonra kol yardımı ile çıkrıklara sarılmaktaydı. Bu çıkrıkların biri sabit diğeri 

her yöne dönebilen "fırdöndü çıkrık"tır. Bu sistemde çelik halatı çeken ve saran sistemler 

ayrı ayrı çalıştığı için fırdöndü çıkrığa sarılan çelik halatın ana çıkrığa (sabit çıkrık) 

aktarılması sırasında tayfaların tehlike altında kalmalarından dolayı mekanik ırgatlar 

günümüzde büyük ölçüde hidrolik ırgatlara dönüştürülmüştür. 

 

 
Şekil 3.5: Hidrolik ırgatlar ve çıkrığa sarılmış istinga halatı 

 

3.2. Balıkları Tekneye Almada Kullanılan Sistemler 
 

3.2.1. Kital (Roşi) 
 

Gırgır ağının bocilik kısmında balıkların toplanmasına tava işlemi denir. Tavalanmış 

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

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

alabilen ağ torbadır. 

 

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

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

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

tekneye alınır. 
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Şekil 3.6: Kital ağı 

 

3.2.2. Fish Pomp 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kovalarla taşıyıcı tekneden kamyon veya kasalara nakli çok uzun zaman almaktadır.  

 

 
Şekil 3.7: Fish pomp 
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Şekil 3.8: Fishpompun emici merdanesi 

 

3.2.3. Ağın Toplanması İşlemi  
 

Ağın denize dökme işlemi tamamlanınca çelik halatlar mataforalara bağlı 

makaralardan geçirilerek ırgatlara sarılmaya başlanır. Çelik halatların toplanması ağın altının 

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

toplanarak ağ teknesinin sancak tarafına alınır.  

 

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

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

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

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

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

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

içinde sıraya dizilir. Tüm ağlar bu yöntemle tekneye alınır. 

 

 
Şekil 3.9: Ağ makarasından geçen ağların kıç üstünde istiflenmesi 
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Şekil 3.10: Mantar yakarın kıç üstünde istif edilmiş durumu 

 

3.2.4. Avlanılan Balıkların Tekneye Alınması 
 

Avlanan balıklar bocilikte toplanır. Bocilik ağları derin olduğundan avlanan balıklar 

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

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

 

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

miktarına göre ayarlanmalıdır. Balığın fazla sıkıştırılması durumunda ölüm oranı artacağı 

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

toplama makarasından çekilme işlemi yapılırkende çok dikkatli olunmalıdır.  

 

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

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

ayarlanmalıdır. 
 

 
Şekil 3.11: Balıkların tava edilmesi 
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Tava etme işleminde balık fazla ise tava daha geniş tutulur. Tavalama işlemi devam 

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

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

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

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

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

birkaç kişi basar ve sökülen sapan daha aşağıdan tekrar bağlanır. 

 

Tava işlemi tamamlanınca taşıyıcı tekne tavaya yaklaşır ve ağın mantar yakasını 

kendine alır. Böylece balık, taşıyıcı tekne ile av teknesi arasında kalır. Taşıyıcı tekneler daha 

eski ahşap av tekneleri veya özellikle bu amaçla yapılmış 15–20 m. boyunda 50–150 ton 

arasında balık alabilen teknelerdir. Genellikle bir av teknesine bir taşıyıcı tekne nezaret eder. 

Eğer yoğun av varsa birden fazla taşıyıcı tekne de olabilir. Taşıyıcı teknede, tekneyi kullanan 

bir usta gemici ve 2–3 tayfa bulunur. Bunlarda da bir V.H.F. ve S.B.S. telsiz vardır. 

 

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

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

5 kişi geçer. 

 

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

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

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

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

yükseltilir ve taşıyıcı tekneye aktarılır. 

 

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

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

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

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

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

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

tarafındaki peçe ve peçe halatı ile çelik halatın ucu bota verilerek ikinci mola için(Ağın 

denize dökülmesi) hazır hale getirilir. Yardımcı bot taşıyıcı özel zincirle tekrar ana ağ 

teknesindeki mola kancasına bağlanarak avcılık işlemi tamamlanmış olur. Avlanan balıklar, 

önceden belirlenmiş limanlara taşıyıcı tekne ile taşınarak kasalama işlemine tabi tutulur. 

 



 

31 

 

      
Şekil 3.12: Balık pompası yardımıyla balıkların tekneye alınması 

 

 
Şekil 3.13: Gırgır ağının güvertede istiflenmesi 

 

 
Şekil 3.14: Avlanılan balıkların kasa veya kovalarda buzlanması 
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Şekil 3.15: Deniz suyunu buza çeviren sistem 



 

33 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ağın toplanması ve balıkların gemiye 

alınmasında kullanılan cihazları 

çalıştırarak son kontrolleri yapınız. 

 Ağ materyalini güneş ışığından 

korumalısınız. 

 Çelik halatları mataforalara bağlı 

makaralardan geçirerek ırgatlara 

sarınız. 
 Denizde güvenlik kurallarına uymalısınız. 

 Çelik halatı toplayarak ağın altını 

büzünüz. 

 Ağ materyalindeki tahrip olmuş kısımları 

güvertede istiflemeden önce tamir 

etmelisiniz. 

 Ağ makarasını ırgatla indirerek ağları 

üzerinden geçiriniz. 
 Mekanik ve hidrolik sistemlerin bakımını 

yapmalısınız. 

 Ağ makarasını ırgat yardımıyla bom 

direğine çekerek hidrolik sistemi 

çalıştırınız. 
 

 Ağ makarasından gemi içine düşen 

ağları tayfalarla güvertede düzgünce 

istifleyiniz. 
 

 Ağın alt çelik halatı ile mantar yaka 

halatlarını aynı anda toplayarak 

avlanılan balıkları dar bir alanda 

sıkıştırınız.(Tavalama). 

 

 Tavalama işlemini balık sayısına göre 

ayarlayınız.  

 Ağ toplama makarasının çekme hızını 

ağdaki balık miktarına göre 

ayarlayınız. 
 

 Balığın gemiye alınması sırasında ağın 

fazlalık kısmını tayfa gücü veya sapan 

vurma işlemi ile gemiye alınız.  
 

 Tavalama işlemi bitince ağın mantar 

yaka ucunu taşıyıcı tekneye veriniz.  

 Kurşun donanımlı kital ağını 

tavalanmış balıklara daldırarak kital 

ağının kurşun yaka halatlarının iki 

ucunu taşıyıcı tekneye veriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kital ağını yükselterek balıkları 

taşıyıcı tekneye aktarınız. 
 

 Hamsi, sardalya gibi küçük balıklar 

için balık pompası kullanınız. 
 

 Balık pompasının emici merdanesinin 

ucunu tavalanmış balıklara daldırarak 

balıkları emdiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 

ölçünüz  
 

1. Aşağıdakilerden hangisi ağ toplama makarasıdır? 

A)  Kital   

B)  Fishpomp  

C)  Powerblock  

D)  Irgat  

E)  Matafora  
 

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

A)  Ağın altının basılması  

B)  Tava yapma  

C)  Ağ toplama  

D)  Mola  

E)  Sapan vurma 
  

3. Ağın altının basılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Ağın altının büzülerek kapanması  

B)  Balıkların bocilikte sıkıştırılması  

C)  Güvertenin sancak kısmında mapaların istif edilmesi  

D)  Balık pompasının tavalanmış balık içine daldırılması  

E)  Ağ çekimi zorlaşdığında ağa halat bağlanarak çekilmesi 
  

4. Kital nedir? 

A)  Küçük balıkları tekneye alırken kullanılan araç  

B)  Ağ makarasının bağlandığı direk  

C)  Ağ makarasını kontrol eden palanga sistemi  

D)  İki tona kadar balık alabilen ağ torbadır  

E)  Deniz suyunu buza çeviren sistem  
 

5. Ağ makarasını bom direğine çekmeye yarayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Fenerlikler  

B)  Kital direği  

C)  Ana makinalar  

D)  Kışkış  

E)  Irgat sistemi  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Balıkçı gemisine veya bir balıkçı barınağına giderek, sorumlu öğretmene veya 

balıkçılara çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenim 

faaliyetinde öğrendiğiniz gibi gırgır ağını toplayarak balıkları gemiye alınız 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Ağın toplanması ve balıkların gemiye alınmasında kullanılan 

cihazları çalıştırarak son kontrolleri yaptınız mı? 

  

 Çelik halatları mataforalara bağlı makaralardan geçirerek 

ırgatlara sardınız mı? 

  

 Çelik halatı toplayarak ağın altını büzdünüz mü?   

 Ağ makarasını ırgatla indirerek ağları üzerinden geçirdiniz mi?   

 Ağ makarasını ırgat yardımıyla bom direğine çekerek hidrolik 

sistemi çalıştırdınız mı? 

  

 Ağ makarasından gemi içine düşen ağları güvertede düzgünce 

istiflediniz mi? 

  

 Ağın alt çelik halatı ile mantar yaka halatlarını aynı anda 

toplayarak avlanılan balıkları dar bir alanda sıkıştırınız 

(Tavalama). 

  

 Tavalama işlemini balık sayısına göre ayarladınız mı?   

 Ağ toplama makarasının çekme hızını ağdaki balık miktarına 

göre ayarladınız mı? 

  

 Balıkların gemiye alınması sırasında ağın fazlalık kısmını tayfa 

gücü veya sapan vurma işlemi ile gemiye aldınız mı?  

  

 Tavalama işlemi bitince ağın mantar yaka ucunu taşıyıcı 

tekneye verdiniz mi? 

  

 Kurşun donanımlı kital ağını tavalanmış balıklara daldırarak 

kital ağının kurşun yaka hakatlarının iki ucunu taşıyıcı tekneye 

verdiniz mi? 

  

 Kital ağını yükselterek balıkları taşıyıcı tekneye aktardınız mı?   
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 Hamsi, sardalya gibi küçük balıklar için balık pompası 

kullandınız mı? 

  

 Balık pompasının emici merdanesinin ucunu tavalanmış 

balıklara daldırarak balıkları emdirdiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, modülde kazanmış 

olduğunuz bilgileri ölçünüz. 

 

 
ÖLÇME SORULARI Doğru Yanlış 

1 
Eko-saunderde puls tetiklemesi Time –base ünitesi 

tarafından yapılır. 
  

2 
Amplifikatör elektriksel enerji seviyesini düşürür.   

3 
Ekranda hamsilerin istavrit gibi açık renkte ve ince 

görülmesi saman veye sinek olarak tanımlanır. 
  

4 
Av teknesinin sancak baş omuzluğundan 5–10 m 

ileriye mola suyu adı verilir. 
  

5 
Palamut, orkinoz gibi hızlı haraket eden balıklar 

avlanırken ağ yavaş dökülmelidir. 
  

6 
Balık sürüsünün çevrilmesi işlemi bitince ilk olarak 

istinga halatları toplanır. 
  

7 

Çevirme sırasında oluşan boşluklardan balıkların 

kaçmasını önlemek için gündüz çakarlı fener, gece 

kışkış taşı kullanılır. 

  

8 
Kital, kital direğine asılı kurşun donanımlı bir ağdır.   

9 
Küçük boyutlu balıklar kital ağı ile tekneye alınır.   

10 
Hamsi, Sardalya gibi balıkları tekneye almak için balık 

pompası kullanılır. 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap 

verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız 

doğru ise performans testine geçiniz.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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B. PERFORMANS TESTİ 

 

Gırgır gemisine giderek, sorumlu öğretmene veya balıkçılara çalışmalarınız hakkında 

bilgi veriniz. Onlardan izin alarak modül öğrenim faaliyetlerinde öğrendiğiniz gibi olta 

donanımlarını hazırlayınız. 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Balık bulucu cihazları sınıflandırdınız mı? 
  

 Ekosaunderı çalışır duruma getiriniz mi? 
  

 Balık sürüsünün cihaz ekranındaki ekolarınının özelliklerini 

incelediniz mi? 

  

 Ekosaunder ekranındaki ekolardan faydalanarak balık sürüsünün 

yerini ve niteliğini tespit ettiniz mi? 

  

 Sonarı çalışır duruma getirdiniz mi? 
  

 Sonar ekranındaki ekolardan faydalanarak balık sürüsünün yerini ve 

niteliğini tespit ettiniz mi? 

  

 Mola kancası ile yardımcı botu av gemisine bağladınız mı? 
  

 Gırgır ağının ve çelik halatın baş kısımlarını yardımcı bota 

bağlayarak botu denize indirdiniz mi? 

  

 Balıkçı gemisi kaptanının mola komutunu alarak ağı dökmeye 

başladınız mı? 

  

 Av gemisini mola suyu etrafında daire şeklinde döndürerek ağı 

döktünüz mü? 

  

 Ağ dökme sırasında av gemisinin hızını avlanacak balık türüne göre 

ayarladınız mı? 

  

 Ağın ve çelik halatın her iki ucunu alan botu ağın üzerinden av 

gemisinin iskele tarafına geçirdiniz mi? 

  

 Av gemisinden atılan halatı alarak, yardımcı botla birlikte av 

gemisinden uzaklaşmak suretiyle av gemisinin ağın içine girmesini 

önlediniz mi? 

  

 Bociliğin ortada veya peçede olmasına göre uygun avcılık tekniği 

kullandınız mı? 

  

 Gece, çakarlı diplosu ile ışık çakarak, gündüz ise kışkış taşı atarak 

balık sürüsünün ağın açık olan kısımlarından kaçışını önlediniz mi? 
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 Ağın toplanması ve balıkların gemiye alınmasında kullanılan 

cihazları çalıştırarak son kontrolleri yaptınız mı? 

  

 Çelik halatları mataforalara bağlı makaralardan geçirerek ırgatlara 

sardınız mı? 

  

 Çelik halatı toplayarak ağın altını büzdünüz mü?   

 Ağ makarasını ırgatla indirerek ağları üzerinden geçirdiniz mi?   

 Ağmakarasını ırgat yardımıyla bom direğine çekerek hidrolik 

sistemi çalıştırdınız mı? 

  

 Ağ makarasından gemi içine düşen ağları güvertede düzgünce 

istiflediniz mi? 

  

 Ağın alt çelik halatı ile mantar yaka halatlarını aynı anda toplayarak 

avlanılan balıkları dar bir alanda sıkıştırınız. (Tavalama) 

  

 Tavalama işlemini balık sayısına göre ayarladınız mı? 
  

 Ağ toplama makarasının çekme hızını ağdaki balık miktarına göre 

ayarladınız mı? 

  

 Balıkların gemiye alınması sırasında ağın fazlalık kısmını tayfa 

gücü veya sapan vurma işlemi ile gemiye aldınız mı?  

  

 Tavalama işlemi bitince ağın mantar yaka ucunu taşıyıcı tekneye 

verdiniz mi? 

  

 Ağ toplama makarasının çekme hızını ağdaki balık miktarına göre 

ayarladınız mı? 

  

 Kurşun donanımlı kital ağını tavalanmış balıklara daldırarak kital 

ağının kurşun yaka halatlarının iki ucunu taşıyıcı tekneye verdiniz 

mi? 

 

  

 Kital ağını yükselterek balıkları taşıyıcı tekneye aktarınız mı?  
  

 Hamsi, sardalya gibi küçük balıklar için balık pompası kullandınız 

mı? 

  

 Balık pompasının emici merdanesinin ucunu tavalanmış balıklara 

daldırarak balıkları emdiriniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir kere daha gözden 

geçiriniz. Hayır, olarak cevap verdiğiniz sorularda modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu 

tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile 

iletişim kurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 E 

4 D 

5 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D Y D D Y D Y D Y D 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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