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AÇIKLAMALAR 
KOD 624B00027 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

MODÜLÜN ADI Trol Avcılığı  

MODÜLÜN TANIMI 

Trol ağının suya bırakılışı, suda çekilmesi ve ağın toplanarak 
istif edilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 
öğrenme  materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Trol ile avcılık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen 
ölçüye ve tekniğe uygun trol ağı ile avcılık yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Trol ağını ava hazır hâle getirebileceksiniz. 
2. Trol ağını suya bırakabilecek ve ağı 

sürükleyebileceksiniz. 
3. Ağı toplayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:  Trol gemisi, internet ortamı 
Donanım: Trol ağı, kütüphane, VCD/DVD, data show 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemizin elde ettiği su ürünleri istihsalinin % 70’inden fazlası avcılık yöntemleri ile 
elde edilmektedir. Trol avcılığı, mevzuatına uygun olarak yapıldığında ekonomik değeri 
yüksek olan su ürünlerinin istihsalinde önemli bir yer tutmaktadır.  
 

Trol avcılığı modülü ile istenilen ölçüye ve tekniğe uygun olarak trol ağı ile avcılık 
yapabileceksiniz. Bu modül sayesinde trol ağının suya bırakılışı, suda çekilmesi ve ağın 
toplanarak istif edilmesi ile ilgili konuları uygulamalı olarak öğrenebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, trol ağını suya bırakabileceksiniz.  
 

 

 

 
 

 

 Trol avcılığı yapan bir balıkçı gemisine giderek trol gemilerinin özelliklerini, 

avcılık öncesi yapılan hazırlıkları, trol ağı çeşitlerini gözlemleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. TROL AĞININ AVA HAZIRLANMASI 
 
Trol ağlarının ava hazırlanması, operasyonun verimli ve başarılı olabilmesi için önem 

taşır. 
 

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

ve kabuklu su canlılarının avcılığında kullanılan av araçlarıdır. Balıkçılıkta önemi 

anlaşıldıkça çok değişik tipte trol ağları geliştirilmiştir. Bunların, çok küçük teknelerle 
çekilebilen mini modelleri olduğu gibi ağız açıklığı 30–40 metreye ulaşan ve 500-3000 HP 
gücündeki teknelerle çekilebilen büyüklükte olanları da mevcuttur. 

 
Trol avcılığında av miktarı, ağ büyüklüğü ile orantılıdır. Ekonomik bir avcılık için ağır 

ve modern trol ağları kullanılır. Avın aranması bulunması ve verimli bir operasyon için trol 
avcılığının çok iyi planlanması gerekir.  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.1: Kıç operasyonlu bir trol gemisi 

 

Resim 1.2: Trol gemisinin köprü üstü ve cihazları 
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1.2. Trol avcılığının çeşitleri  
 
Günümüzde dip trolü, orta su trolü ve kombine trol gibi başlıca üç çeşit trol ağı 

kullanılmaktadır. 
 

1.2.1. Dip Trolü ile Balık Avcılığı 
 

Dip dreçlerin gelişmiş tipleridir. Zeminde veya zemine yakın su kesiminde yaşayan su 
ürünlerinin avcılığında kullanılır. Ağız açıklığı ve taranan alan ne kadar büyük olursa o 
ölçüde fazla av yapmak mümkündür. Günümüzde, ağız açıklığını arttırmak için kapılardan 
yararlanılmaktadır.  

 

Resim 1.3: Dip trolü 

Ağız açıklığını arttırmak için uygulanacak yöntemler, avın türüne bağlıdır. Örneğin 
yassı balıklar, karides ve zemine yakın olarak yaşayan canlılar için yatay açıklığın 

arttırılması, zeminden belirli yükseklikte yaşayan ringa, morina mezgit gibi balıkların 
avlanmasında ise düşey açıklığın arttırılması gerekir.  

 

Şekil 1.1: Dikey çubuklarla ağız açıklığının arttırılması 

Önceleri, dikey açıklığı sabit tutmak amacıyla ağzının alt ve üst kenarları arasına 

dikine çubuklar bağlanmıştır. Daha sonra bu çubukların balıkları ürküttüğü düşünülerek 
başka yöntemler bulunmuştur. Bunlardan en önemlisi bugün trol ağlarında kullanılan, 
yüzdürücü ve kurşun ağırlık uygulamalarıdır. Yüzdürücülerin daha fazla kaldırma gücüne 
sahip olması ağız açıklığını nisbeten arttırmaktadır. Ancak kaldırma gücünün daha da 
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arttırılması, trol ağının çekme sırasında zeminden havalanmasına neden olacağı için 
sakıncalıdır. Ayrıca büyük çaptaki yüzdürücüler suyun direncini de arttırmaktadır. 

 
Yapılan diğer uygulamalar, mantar yakayı kaldırıcı parçalar ve uçurtma 

uygulamalarıdır. Trol ağlarının yatay açıklığını arttırmak amacıyla günümüzde kapılar 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyüklükleri birkaç metrekareye ulaşan ve farklı tiplerde 
olabilen trol kapıları, suyu dışarıya doğru yarmak suretiyle hidrodinamik prensiplerle 
çalışarak ağın açık durmasını sağlar. Kapıların en uygun yeri kanatların ucundan itibaren 
halat uzunluğunun 1,3’üdür. 

 

Şekil 1.2: Dip trol ağının ağız içine monte edilmiş uçurtma 

Aktif balıkların avcılığında en uygun kapı açısı 20-26°, dip trollerinde ise kanatlara 
daha yakın olmak üzere 40-50°’dir. Bu uygulamaların dışında dip trol ağları genel olarak 
ortak yapı gösterir. Tümü yuvarlak konik bir ağ torbaya sahiptir. Gövde kısmının gerisinde 
balıkların toplandığı bir bölüm ve üzerinde direnci arttırmak üzere ağı dıştan çevreleyen 

daha kalın ikinci bir ağ yer alır. Ağın çekilmesi sırasında, kapıların dibe sürtünmesi sonucu 
meydana gelen bulanıklılık, iki kapı arasında kalan balıkların torbaya yönelmelerini sağlar. 
Avlanacak balık türüne göre farklı yapılar gösteren troller, tek gemi ile çekilebildiği gibi iki 
tekne ile de çekilebilir. 

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

yüzen türler için 1,5-2 mil/saat hız yeterli olabileceği gibi hızlı yüzen balıklar için 4-5 
mil/saat çekim hızı uygundur. Trol ağını çok yavaş çekmek kapıların birbirine yaklaşmasına 
ve ağzın yetersiz miktarda açılıp av kapasitesinin düşmesine neden olur. Diğer taraftan çok 
hızlı çekme de ağın zeminden havalanmasına ve av yapmamasına neden olur.  

 
1.2.1.1. Yan Operasyonlu Dip Trolü  

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

tutulacak şekilde tasarlanmıştır. Kaptan köşkü ve makine dairesi kıçta yer almaktadır. 
Kaptan köşkü önünde genellikle trol halatlarının sarıldığı 2 adet vinç tamburları yer alır. 
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Paslanmaz materyalden imal edilmiş iki matafora teknenin birisi ön diğeri de kaptan köşkü 
yanında olmak üzere teknenin yan tarafına monte edilmiştir. Ön kısımda palangaların 
asıldığı yerde bir, bazı tiplerde de iki direk yer alır. 

 

1.2.1.2. Kıç Operasyonlu Dip Trolü 

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

dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntem bazı özellikler bakımından yan operasyonlu 

trollerden farklıdır. Ağın toplanması ve sarılmasında farklı yöntemler uygulandığı hâlde 
teknik donanımlar ve tekne düzeni yan operasyonlu gemilerle benzerlik gösterir. 

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

üzerinde sürdürülürken tekne düz bir rota üzerinde seyredebilir. Çekme kuvveti hareket 
yönüne doğru gerçekleşir. Bu nedenle çoğu kez tekne doğrudan doğruya rüzgâr ve dalgaya 
doğru yönelip sert deniz koşullarında bile avcılığa devam edebilir. Böylece oransal olarak 
daha fazla zaman avcılığa ayrılmaktadır. 

 

 

Şekil 1.3: Balıkların farklı trol tiplerine tepkileri 

1.2.2. Orta Su Trolü  
 

Orta su trolü, zemin ile yüzey arasındaki farklı derinlikte bulunan su ürünlerinin 
avcılığında kullanılmaktadır. Dip trolü ile geniş bir sahada bir seferde birkaç saatlik avcılık 
yapılırken orta su trolü ile belirli bir balık sürüsünü avlamak üzere 10-20 dakikalık bir av 
yeterli olmaktadır. Böylece teknenin avcılık verimi artmaktadır. Başarılı bir orta su trolü 
avcılığı çeşitli elektronik yardımcı araçların kullanılmasına bağlıdır. Echo sounder ve sonar 
gibi araçlar hem sürünün bulunması hem de av sırasında geminin yönetimi için gereklidir. 
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Ayrıca ağ, mutlaka istenilen derinlikte tutulmalı, tekne ise ağın içinden geçeceği sabit bir 
rota üzerinde tutulabilmelidir.  

 

 

Şekil 1.4: Orta su trolü  

Sürü yoğunluğu nedeniyle her çekimde avlanan balık miktarı dip trolünden daha 
fazladır. Bu oran yaklaşık 10/1 düzeyindedir. Buna karşın dip trolü 24 saatin 18’inde 
kullanılabilirken orta su trolü ile aynı sürede 3-6 çekim yapılabilmektedir. 

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

motor gücüne sahip teknelerle sığ sularda özellikle çift tekne ile çekilmesi uygundur. Buna 
ek olarak sürü içinden geçecek çelik halatlar nedeni ile balıkların ürkütülme sorunu yoktur. 

Ağ sürüye yaklaşmadan halatların geçişi nedeniyle balıkların ürkmesi tek tekne yönteminde 
av etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır.  

 

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

çok farklı tipleri kullanılmaktadır. Sığ sular dışında zeminle pek irtibatlı olmadığı için orta su 
trol ağları, oldukça hafif materyalden yapılmıştır. Böylece aynı tekne ile daha büyük orta su 
trolü çekmek mümkündür. 
 

1.2.2.1. Yan Operasyonlu Teknelerle Orta Su Trolü 
 

Yan operasyonlu trol teknesi kullanılması hâlinde genellikle mataforalardan sonra bir 
çift blok asılıdır. Vinçle bağlantılı olan bu bloklar, her iki halatın bu noktadan çekilmesini 
sağlar. Her iki çelik halat bir çift çekme bloğu içinden geçer ve ağın bir yanını çeker. Diğer 
tekne de diğer yanı çekerek operasyon sonunda bir kılavuz halatı yardımıyla palamar halatı 
lider tekneye aktarılır. Toplama sırasında ağ, tekneye palamar halatları geride yer alan 
kılavuz bloklarından geçirilmek ve vinç makaralarına sarılmak suretiyle kıçtan alınır. Bu 
düzenleme ile sadece alt palamarlar kaldırılır, üstteki halatlar ise elle çekilir. 
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Şekil 1.5: Yan operasyonlu, çifte trol teknesi güverte düzeneği 

1.2.2.2. Kıç Operasyonlu Teknelerle Orta Su trolü   

 

Temel olarak avcılık şekli yan operasyonlu teknelerle aynıdır. Farklılığı halatlarının 
tamamen tekne gerisinden salınması ve toplanmasıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir trol teknesine giderek trol ağını ava hazır hâle getiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Av çeşidine göre yapılacak trol operasyonuna 
karar veriniz.  

 Denizde güvenlik kurallarına 
uyunuz. 

 Trol gemisinin güvertesinde avcılık öncesi 
işlemleri yapınız. 

 İş bölümü yapınız. 

 Gemi modeline uygun olarak trol ağını 
hazırlayınız. 

 Araç gereç ve donanımların 
bakımını ve kontrolünü yapınız. 

 Trol ağının torba, kapı ve çekme halatı 
bağlantılarını yapınız. 

 

 Torbanın dip kısmını bağlayınız.  

 
 
 

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. Av çeşidine göre yapılacak trol operasyonuna karar verdiniz 
mi?  

  

2. Trol gemisinin güvertesinde avcılık öncesi işlemleri yaptınız 
mı? 

  

3. Gemi modeline uygun olarak trol ağını hazırladınız mı?   

4. Trol ağının torba, kapı ve çekme halatı bağlantılarını 
yaptınız mı? 

  

5. Torbanın dip kısmını bağladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

 
1. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yüzen dip balıklarının avcılığı yapılırken dip trolun 

çekim hızıdır? 
A) 4-5 mil/saat 
B) 1,5-2 mil/saat 
C) 3-5 mil/saat 

D) 2-3 mil/saat 
E) 2-4 mil/saat 
 

2. Aşağıdakilerden hangi özellikler kıç operasyonlu trol ağı avcılığı ile ilgili bir özellik 
değildir? 

A) Operasyon kıç üzerinde sürdürülür. 
B) Tekne düz bir rota üzerinde seyredebilir. 

C) Çekme kuvveti hareket yönüne doğru gerçekleşir. 
D) Tekne, rüzgâr ve dalgaya doğru yönelip sert deniz koşullarında avcılığa devam   
     edebilir. 
E) Kaptan köşkü ve makine dairesi kıçta yer almaktadır. 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi zeminde veya zemine yakın olarak yaşayan çeşitli balıkların, 

yumuşakça ve kabuklu su canlılarının avcılığında kullanılan av aracıdır? 

A) Fanyalı ağlar 
B) Gırgır ağları 
C) Iğrıp ağları 
D) Trol ağları 
E) Sade ağlar 

 
4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi orta su trol ağlarını, dip trol ağlarından ayıran bir 

özellik değildir? 

A) Troller tek gemi ile çekilebildiği gibi iki tekne ile de çekilebilir. 
B) Orta su trol ağları daha konik bir yapıya sahiptir. 
C) Orta su trolünde hem tek hem de çift tekne yöntemi uygulanabilir. 
D) Küçük ve düşük motor gücüne sahip teknelerle, sığ sularda özellikle çift tekne ile 

çekilmesi uygundur. 
E) Sığ sular dışında zeminle pek irtibatlı olmadığı için orta su trol ağları oldukça hafif 

materyalden yapılmıştır. 
 

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 uygun yöntemleri kullanarak trol ağını 
suya bırakabilecek ve sürükleyebileceksiniz. 
 

 
 

 

 

 Trol avcılığı yapan bir balıkçı gemisine giderek trol ağının suya bırakılması 

sırasındaki işlemleri, gemi tipine uygun olarak yapılan trol ağı operasyonlarını, 

değişik trol operasyonlarında trol ağı çekim hızı ve çekme süresini 

gözlemleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. TROL AĞINI SUYA BIRAKMA VE 

SÜRÜKLEME 
 

Av sahasına gelindiğinde trol ağı güverteden bırakılır ancak geminin hızı ve ağın 
çekme süresi trol çeşidine ve avcılık sahasının özelliklerine bağlıdır. Genellikle 1-3 saat 
süreyle çekilir ve daha sonra güverteye alınır. Torbanın alt kısmı açılarak avın boşaltılması 
sağlanır. Tekrar bağlanarak ikinci bir av için hazırlık yapılır. Çelik halat uzunluğu ile 
derinlik arasındaki oran uygulamada derinliğe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sığ 

sularda halat uzunluğunun 120 m’den az olması gerekir.  Aksi hâlde arzulanan yatay açıklık 
sağlanamaz. 
 

Derinlik (m) Çelik halat/Derinlik oranı 

20 8-10 

20-50 5-8 

50-100 4-5 

100-150 3-4 

Şema 2.1: Çelik halat ( Uzunluk derinlik ilişkisi ) 

Trolcülükte genel olarak iki farklı av şekli vardır. Yan operasyonlu teknelerde ağın 
bırakılması ve güverteye alınması, sancak veya iskeleden yapılır. Kıç operasyonlularda ise 
işlemler tekne arkasında yürütülür. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.1: Kıç operasyonlu bir trol operasyonunda ağın toplanma hazırlığı 

2.1. Yan Operasyonlu Dip Trolü ile Avcılık 
 
Denize bırakılacağı zaman önce torba kısmından başlanmak üzere trol ağı denize 

indirilir. Bu sırada ağın pervaneye sarılmaması için rüzgâr durumu ve teknenin pozisyonu 
göz önünde tutulur. Öne doğru hafif yol verilerek vinç boşaltılmaya başlanır. Tampon, Kelly 
gözüne sıkışana kadar palamar halatı salınır. Mataforadaki kapılar bağlantılarından 
çıkarılarak “G” halkası çelik halata bağlanır. Bu sırada çekme gücü tamamen çelik halat 
üzerindedir. Vinç biraz daha çalıştırılarak kapıların hemen su yüzeyi üzerinde durması 
sağlanır. 

 

Bu işlemden sonra tekne hızı arttırılarak vinç tamburlarından daha hızlı halat 
boşaltılması sağlanır. Kapılar suya girerek ağın açılmasını sağlar. Muntazam bir açılma ve 
kapılarda iyi bir yerleşim olduğu gözlendikten sonra istenilen uzunluğa kadar vinç 

frenlenerek çekilmeye başlanır. 
 

Kapılar üzerinde düz bir G halkası ile dirseklere bağlanan kısa bir zincir, kapıların 
çelik çekme halatından kolayca alınmasını ve bağlanmasını sağlar. Trol ağının güverteye 

alınması ve denize bırakılması sırasında kapılar ve kurşun yaka halatı bağlantılarının özel bir 
önemi vardır. Her kapının gerisindeki kuşak, Kelly gözü denilen çelik bir halka ile palamara 
bağlantılıdır, palamarın ucu Kelly gözünden geçerek durdurucu amacıyla görev yapan 
tampona bağlanmıştır. Durdurucunun ucu geniş olduğundan çekim sırasında göze sıkışarak 
çekme kuvvetini palamara aktarır. 
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Şekil 2.1: Çekme sırasında halatların gelişi 

 

Şekil 2.2: Sapan halatı için matafora, makaralar ve kavrama bloklarının düzenlenmesi 

 

 

Resim 2.2: Yan opersyonlu trol gemisinde ağın sürüklenmesi 
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2.2. Kıç Operasyonlu Trol Avcılığı 
 

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

kanatlar bırakılır. Palamar halatları Kelly gözüne kadar bırakıldıktan sonra kapılar, halata 
bağlanır ve mataforalardan ayrılır. Vinç frenleri alınarak kapılar suya bırakılır. Yeterli açılma 
gözlendikten sonra çelik halatların salınmasına devam edilir. Tekne gerisindeki çalışma alanı 
daha az sallanır durumda olup baş ve kıç hareketlerinden en az etkilenen sahadır. Önde yer 
alan kaptan köşkü daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 

 

Resim 2.3: Kıç operasyonlu trol gemisinde ağın suya bırakılması ve sürüklenişi 

2.2.1. Ağ Tamburlu Kıç Operasyonlu Trol Avcılığı  
 

Oldukça geniş ve ağır ağları, küçük bir tekne ile kaldırmada etkili bir yöntemdir. Bu 
tip av yapan trol teknelerinde vinç, kaptan köşkünün gerisinde yer almıştır. Kıçta, her iki 
yanda mataforalar ve ağın kısmen sarıldığı bir tambur yer alır. Güvertenin gerisinde makara 
ve palangaların asıldığı bir direk bulunur. Ağız kısmına sarkan ağ, bu düzenek yardımıyla 
kaldırıldıktan sonra güverteye boşaltılır. Diğer tekne çeşitleriyle en büyük farklılığı, ağın 

güverteye alınmadan önce geminin yan tarafına alınmasıdır. Bir kısmının sarılması nedeniyle 
diğer tiplere göre ağın güvertede daha az yer kaplaması en büyük avantajdır. Ülkemizde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.3: Ağ tamburlu trol teknesi 

 

Şekil 2.4: Kıç operasyonlu ağ tamburu ile av yapan bir trol teknesinde avlanma şekli 
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2.2.2. Rampalı, Kıç Operasyonlu Trol Tekneleri ile Avcılık 
 

Bu tip teknelerin en belirgin özelliği, tekne gerisinde su seviyesinden başlayıp 
yukarıya doğru yükselen bir rampanın varlığıdır. Bu rampa trol ağının tekneye çekilmesinde 
kullanılır. Diğer yöntemlere göre en önemli avantajı, ağın kaldırılmasıdır. Trol yeterli sürede 
çekildikten sonra kapılar ana vinç yardımıyla yanlara alınır ve palamar halatları her iki yanda 
bulunan vinçlere aktarılır. Şayet büyük bir ağ kullanılırsa sapanlar yardımıyla torba kısmı 

rampaya çekilir. Rampa ucundaki bir kapı, üzerindeki palangalar yardımıyla veya direk 
vasıtasıyla kaldırılarak av, güverteye boşaltılır. 

 

 

 

Şekil 2.5: Rampalı trol teknesi 

Bu yöntem aslında uzunluğu 45 m’den büyük tekneler ve kurşun yaka halatı uzunluğu 
30-35 m olan trol ağları için planlanmıştır. Ancak son yıllarda küçük gemiler için de 

kullanılmaktadır. Kanatları tek tarafa toplayan sistemde sağ veya solda her kanat halatının 
sarıldığı ikili bir vinç düzeneği bulunur. Avantajı, bir ağ çekilirken ikinci bir ağ atılmak 
üzere diğer tarafta hazır olarak bekletilebilmesidir.. Böylece özellikle zarar görmüş bir ağın 
onarımı için geçecek sürede avcılığa devam etme imkânı kazanılmış olur. 
 

Rampalı teknelerde rampa genişliği, kullanılan ağ ve tekne büyüklüğüne bağlıdır. 
Genellikle 25-30 m’lik tekneler için rampa genişliği 2-2,5 m arasındadır. Rampa açısı 30-35° 
arasında değişmektedir. Düz olabildiği gibi dış bükey olarak da yapılmaktadır. Trol torbası 
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rampada mümkün olan en büyük açı ile çekilmelidir. Küçük teknelerde bu durum ana direğe 
bağlı bir vinç yardımıyla sağlanırken büyük teknelerde sadece torbanın kaldırılmasını 
amaçlayan ve geride yer alan özel bir vinç tertibatı mevcuttur. 
 

2.2.3. Çift Tekne ile Dip Trolü Çekilmesi 
 

İki tekne arasında tek bir trol ağının çekilmesi, başta küçük tekneler olmak üzere 
bütün tekneler için tartışılmaz yararlar sağlamaktadır. Özellikle sığ sularda daha başarılı 
sonuçlar alınmaktadır. Trol çekimi sırasında teknenin pervane gürültüsü, trol ağının ön 
kısmındaki balıkların ürkmesine neden olur. Ağa giren balık oranının azaldığı tek tekne 

sistemi yerine iki tekne kullanılması hâlinde, her iki teknenin pervane gürültüsünden ürken balıklar, 
trol ağzında toplandıklarından kolayca ağa girer. 

 

 

Şekil 2.6: İki tekne ile mesafe ipi yardımıyla trol çekilmesi  

Her iki tekne arasındaki mesafe, trol ağız açıklığını belirlediğinden kapılara gerek 
duyulmaz. Bu da daha iyi bir çekme özelliği sağlar. Kapıların olmayışı ağın hidrodinamik 
direncinde % 20'lik bir azalma sağlar. Böylece motor gücünden tasarruf sağlanır. Aynı motor 
gücüne sahip iki tekne ile daha büyük ağız açıklığındaki büyük trollerin çekilmesi 
sağlanabilir.  



 

19 

 

 

 

 

a) Esas teknenin trol ağını bırakması ve yardımcı teknenin yaklaşarak halat atması 
b) Trol halatının bir ucunu alan teknenin mesafe ipi ile ayrılması 
c) Yardımcı geminin esas tekneye yaklaşması ve trol halatını bırakması 
d) Esas tekne tarafından trol ağının toplanması 

Şekil 2.7: Çift tekne ile trol çekilmesi 

 

2.3. Çift ve Tek Tekne ile Trol Çekimleri için Gereken Motor 

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

daha kolaydır. Daha fazla ve çeşitli balık yakalanabilir. Olumsuz yönleri ise operasyon için 
aynı motor gücüne sahip iki tekneye ihtiyaç duyulması, ikinci teknenin masraflarının da 
maliyete eklenmesi, zemindeki kalıntılar nedeniyle ağın daha kolay takılması ve zarar 
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görmesi ihtimalidir. İki teknenin aynı komutla idare edilmesi ve operasyonda uyumlu 
hareket edilmesi zorunluluğu da dezavantajlı yönlerindendir. 

 

Ağın atılması, rota değişimi, ağın toplanması gibi operasyon kademeleri, lider tekne 
tarafından yönlendirilir. Yardımcı tekne olarak nitelendirilen ikinci tekne ise destek hizmeti 
görmektedir. Halatların aktarılması ve trol ağı toplanırken diğer tekneye iletilmesi önemli bir 
dikkat ve özeni gerektirmektedir. Operasyon, lider tekne ağırlıklı yürütüldüğü için bu 
teknedeki tayfa ve balıkçı sayısı diğerinden daha fazladır. Çekim sırasında iki tekne birbirine 
paralel ve halatların doğrultusunda seyreder. Rotaları arasında 20-25° gibi bir farklılık 

bulunur. Aradaki mesafe, uygulamada iki tekne arasına gerekli bir halat yardımıyla kontrol 
edilir. İki tekne arası mesafe, ortalama olarak salınan çelik halat uzunluğunun yarısı kadardır. 
Kapılı trollere göre daha fazla halat uzunluğuna ve  su derinliği oranına sahiptir. 5:1 oranı 
yaygındır. 

 

a) Çelik halat uzunluğu 

b) Ağırlık-ağız nesafesi 
c) Derinlik 
d) İki tekne arası mesafe = 0.4(a+b) 

Şekil 2.8: Palamar ve ağ donanımı 

2.4. Orta Su Trolü ile Balık Avcılığı 
 
Avcılık sırasında trol ağının derinliği, tekne hızında ve çekme halatı uzunluklarında 

değişiklik yapmak suretiyle ayarlanır. Çekme hızı, avlanan balık türlerinin hızlı veya yavaş 
yüzücü olup olmadığına bağlıdır. Yavaş yüzen türler için 2-3 knot hız yeterli olduğu halde, hızlı 
yüzücüler için 4-4,5 knot hız gereklidir. 

 
Balık sürüsünün bulunduğu derinlikle ağın serilmesi gereken derinlik uyumu çok 

önemlidir. Bu nedenle gemide ağın derinliği, trol ağının içinden geçen balık miktarı gibi 
bilgileri yansıtacak cihazlar kullanılır. Verici, ağ üzerine tahta veya fiberglas bir blok 
muhafaza içinde üst yakanın orta kısmına yerleştirilir. Orta su trolü tek tekne ile çekilebildiği 
gibi çift tekne ile de kullanılabilir. 
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a) İzlanda trolü,  
b) 6 kanatlı bir trol,  
c) Kanada trolü,  
d) Japon orta su trolü. 

Şekil 2.9: Tek tekne ile çekilen çeşitli orta su trolleri 

2.4.1. Tek Tekne ile Orta Su Trolü Çekilmesi 
 
Ağın bırakılması, çekilmesi ve toplanması dip trolündeki gibidir. Farklılıkları şu 

şekilde özetlenebilir: Ağız kısmından balık kaçışını önlemek için gövde üzerindeki boğma 
halatı sıkıldıktan ve ağ büzüldükten sonra ağ toplanmaya başlanır. Serme ve çekme sırasında 
transducer kablosu da ağla beraber bırakılır veya toplanır. Zemin ağırlıkları, ağın ağzı güverteye 
alındığında ağdan önce güverteye çekilir veya salınırken bırakılır. 

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

birleştirir. Kapıların boyutları da dip trolünden farklıdır. Genellikle iyi bir hidrodinamik etki 
sağlamak üzere kapıların dikey ölçüleri, uzunluğundan fazladır. 
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2.4.2. Çift Tekne ile Orta Su TroIu Çekilmesi 
 
Her tekne ağın bir kısmını, üst ve alt palamar halatlarını kullanarak çift çift çeker. 

Ağın yatay ağız açıklığı tekneler arasındaki mesafe ile ayarlanır. Düşey açıklık ise 
yüzdürücüler ve kurşun ağırlıklarla sağlanır. Kanatların üst kısmının palamarlarla birleştiği 
yerlere büyük yüzdürücüler bağlanmıştır. Ağın düzgün bir geometrik yapı ile açılmasını 
sağlamak üzere alt halatların kanatlara birleştiği yerlere yaklaşık 30 kg ve çelik halat 
bağlantısından önceki kısma da 180 kg’lık ağırlıklar bağlanır. 

 

Şekil 2.10: Çift tekne ile orta su trolü çekilmesi 

2.4.3. Yan Operasyonlu Teknelerle Orta Su Trolü çekilmesi 
 
Çekme sırasında tekneler önce yavaşlar, çelik halat palamarlara kadar çekilir ve 

transducer kablosu çelik halatlarla aynı anda sarılmaya başlanır. Bu anda büyük ağırlıklar 
mataforalarla askıya alınır. İskele tarafındaki tekne, kendindeki her iki palamar halatına bir 

kılavuz ipi bağlayarak çelik halatı vinçten ayırır. Tekneler yan yana getirilir ve kılavuz ipi 
diğer tekneye aktarılır. Aynı anda iskele kılavuz bloğu ve kavramadan geçirilerek sarma 
başlığına bağlanır. Palamar halatları güverte düzeyine ulaştığı zamana kadar çekme işlemine 
devam edilir. Ağ yükseldiğinde küçük ağırlıklar güverteye alınarak boğma halatı sıkıştırılır 
ve ağ vinç ve el yardımıyla güverteye çekilir. 

 
Ağın atılması sırasında da her iki tekne yan yana gelir. Sancaktaki gemi yavaşça 

hareket ederek ağı, denize bırakmaya başlar. Ağız güverteden indirildikten sonra önce hafif 
ağırlıklar daha sonra da palamarlar bırakılmaya başlanır. Sancak palamarı çelik halata 
bağlandıktan sonra tekne durdurulur ve iskele palamarı kılavuz ipine bağlanarak iskele 

teknesine aktarılır. Daha sonra bu gemide de çelik halatlar bağlanır ve tekneler çelik halatı 
boşaltarak birbirinden açılmaya başlar. Çelik halatla birlikte ‘‘net sounde’’ kablosu da 
bırakılır. Bu operasyonlar sırasında koordinasyonu sağlamak amacıyla her iki tekne arasında 
radyo haberleşmesi sürdürülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir trol teknesine giderek trol ağını suya bırakıp ağı tekne ile sürükleyiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Av sahasının derinliğine uygun uzunlukta çekme halatı 
bağlantısı yapınız. 

 Denizde güvenlik 
kurallarına uyunuz. 

 İş bölümü yapınız. 
 Araç gereç ve 

donanımların 
bakımını ve 
kontrolünü yapınız. 

 Rüzgâr durumunu dikkate alarak ağı torba kısmından 
başlamak suretiyle kanatlara doğru indirmeye başlayınız. 

 Orta su trolü prasyonu yapıyorsanız ağ üzerine verici 

yerleştiriniz. 

 Çekme halatlarını kapılara bağlayınız.  

 Çekme halatlarına kurşun ve mantar yaka bağlantılarını 
yapınız. 

 Çekme halatlarını vinç yardımıyla yavaş yavaş boşaltınız. 

 Operasyon yöntemine ve ağ modeline göre geminin hızını ve 
çekme süresini ayarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Av sahasının derinliğine uygun uzunlukta çekme halatı 
bağlantısı yaptınız mı? 

  

2. Rüzgâr durumunu dikkate alarak ağı torba kısmından 
başlamak suretiyle kanatlara doğru indirmeye başladınız 

mı? 

  

3. Orta su trolü prasyonu yapıyorsanız ağ üzerine verici 
yerleştirdiniz mi? 

  

4. Çekme halatlarını kapılara bağladınız mı?    

5. Çekme halatlarına kurşun ve mantar yaka bağlantılarını 
yaptınız mı?   

6. Çekme halatlarını vinç yardımıyla yavaş yavaş boşalttınız 
mı?   

7. Operasyon yöntemine ve ağ modeline göre geminin hızını 
ve çekme süresini ayarladınız mı?   

 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.    Av sahasına trol ağı bırakıldıktan sonra genellikle ne kadar sürede çekilir? 

A)  1-5 saat 

B)  1- 2 saat 

C)  1- 6 saat 

D)  1-3 saat 

E)  1- 4 saat 
 

2.    Rampalı kıç operasyonlu trol tekneleri ile avcılığın avantajı nedir? 
A) Bir ağ çekilirken ikinci bir ağ atılmak üzere diğer tarafta hazır olarak 
bekletilebilir. 

B) Önce torba kısmından başlanmak üzere trol ağı denize indirilir. 
C) Ağın pervaneye sarılmaması için rüzgâr durumu ve teknenin pozisyonu 
gözönünde tutulur. 
D) Öne doğru hafif yol verilerek vinç boşaltılmaya başlanır. 
E) Tampon, Kelly gözüne sıkışana kadar palamar halatı salınır. 

 

3.    Çift tekne ile dip trolünün çekilmesinin tek tekne ile çekilmesine göre avantajı nedir? 
A) Tekne gürültüsünden dolayı daha az balık avlanır. 
B) İki tekne kullanılması hâlinde her iki teknenin  pervane gürültüsünden ürken 
balıklar, trol ağzında toplandıklarından kolayca ağa girmesini sağlar.  

C) Bir ağ çekilirken ikinci bir ağ atılmak üzere diğer tarafta hazır olarak 
bekletilebilir. 
D) Özellikle zarar görmüş bir ağın onarımı için geçecek sürede avcılığa devam  
edilme imkânı sağlanır. 
E) Ağların kaldırılması daha kolaydır. 

 

4.    Orta su trolüyle balık avcılığı ile ilgili verilen terimlerden hangisi yanlıştır ? 

A) Çekme hızı avlanan balık türlerinin hızlı veya yavaş yüzücü olup olmadığına 
bağlıdır. 
B) Yavaş yüzen türler için 2-3 knot hız yeterli olduğu hâlde, hızlı yüzücüler için 4-4,5 knot 

hız gereklidir. 
C) Balık sürüsünün bulunduğu derinlikle, ağın serilmesi gereken derinlik uyumu 
çok önemlidir. 
D) Orta su trolü tek tekne ile çekilebildiği gibi çift tekne ile de kullanılabilir. 
E) Her iki tekne arasındaki mesafe trol ağız açıklığını belirlediğinden, kapılara 
gerek duyulmaz. 

 

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–3 
 

 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında uygun yöntemleri kullanarak sürükleme 
işlemi biten ağları toplayıp avlanan balıkları güverteye alabileceksiniz. 
 

 

 
 

 
 

 Trol avcılığı yapan bir balıkçı gemisine giderek trol ağının toplanması 

sırasındaki işlemleri, gemi tipine uygun olarak yapılan trol ağı toplama 

operasyonlarını gözlemleyiniz. 

  Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. TROL AĞINI TOPLAMA 
 

Trol ağının toplanması operasyonun en önemli aşamalarından biridir. Trol ağı toplama 
operasyonu iki şekilde yapılır. 
 

3.1. Yan Operasyonlu Trol Avcılığında Ağın Toplanması  
 
Ağın toplanması sırasında çekme halatı kapılar görülene kadar sarılır. Vinç 

durdurularak kapılar mataforalara asılır ve sabitlenir. Bu sırada tekne, yan tarafı rüzgâr 
yönüne gelmek üzere yavaşlatılır veya durdurulur. Böylece teknenin ağdan uzaklaştırılması 
sağlanmış olur. 

 
Çelik halat, kapılardan ayrılarak vinç çalıştırılır. Serbest halat, durdurucuyu Kelly 

gözü içinden çekerek palamar halatının vince sarılmasına neden olur. Kanatlara ulaşıldığında 
çekme işlemi durdurulur. Sapanlar yardımıyla trol ağı güverteye çekilir. Av miktarı fazla ise 
sapan takıp vince alma işlemi birkaç kez tekrarlanır. En sonunda torbanın ucundaki ip 
çözülerek balıkların boşaltılması sağlanır. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 
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A-Çekme sırasında vinç tamburlarından gelen halatlar mataforalardan geçerek çekme 
olduğunda toplanır. 

 

 

B-Ağın toplandığı ilk aşamada çelik halatlar vinç yardımıyla kapılar mataforaya gelinceye 
kadar sarılır. Daha sonra kapılar askıya alınır. 

 

C-Ağın ağız kısmı çekilir. Kanatlar mataforaya geldiğinde ağız kısmı güverteye çekilir. 

 

D-Torba bağlaması, çima ve palangalar yardımıyla güverteye çekilir. 

Şekil 3.1: Yan operasyonlu trol avcılığında ağın toplanması 
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Resim 3.1: Orta su trolü ile yakalanmış balıklar 

3.2. Kıç Operasyonlu Trol Avcılığında Ağın Toplanması  
 

Kıç operasyonlu trol avcılığında halatların çekilmesi önceki yönteme benzer şekilde 
ancak geriden yapılır. Ağın toplandığı bir ağ tamburu ve kıç rampası mevcuttur. Çekme 
sırasında çelik halatlar, ana vinç tamburundan geride her iki yanda yer matafora çekme 
bloklarına alınır. Ağın toplanması için kapılar vinç yardımıyla mataforaya alınır ve 

bağlantılarından çözülerek asılı durumda bırakılır. Daha sonra çekmeye devam edilerek 
tampon Kelly gözünden çekilerek kanatların gelmesi beklenir. Daha sonra kanadın üst ve alt 
orta kısmını birleştiren ve her iki yanda yer alan çeyreklik tabir edilen halatlar kanattan 
ayrılarak kılavuz iplerle direkteki makaralara aktarılır. İlave tamburlarla çekilmeye devam 
edilerek trol ağının ağız kısmı güverteye alınır. 

 

Resim 3.2: Güverteye çekilmiş bir dip trol ağının boşaltılması 
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Ağın ana kısmı suda bulunduğu sırada gövde üzerindeki halatlar yine kılavuz halat 
yardımıyla çekilerek ağın güverteye alınması sağlanır. Daha sonra ön kısımdan tekrar 
kaldırılarak balıkların torba içinde toplanmaları sağlanır. Torba halatı çözülerek av güverteye 
boşaltılır. 

 

Ağın toplanması sırasında tekneye yavaşça rüzgâr ve dalga yönüne doğru yol verilir. 
Torba tamamen güverteye alındığında rota sabit tutulmak üzere çalışmaların daha da 
kolaylaştırılması için hız azaltılır. Böylece güvenli, sabit ve kuru bir çalışma platformu 
sağlanmış olur. 

 

Trol ağı toplanırken palamar halatları gelinceye kadar mataforalar yardımıyla çekilir. 
Daha sonra güvenli bir mesafeye kadar tekneler birbirine yaklaşır. Bir kılavuz halatı 

yardımıyla palamar halatı lider tekneye aktarılır. Mataforadan sökülen palamar halatı lider 
tekne tarafından çekilir. Torba vinç yardımıyla kaldırılarak av güverteye boşaltılır. Bu 
yöntemle avcılıkta yan ve kıç operasyonlu tekneler kullanılabilir. 
 

 

Resim 3.3: Trol ağının torba kısmının çözülmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir trol teknesinde avlama işleminin sonunda sürükleme işlemi biten ağları toplayıp 
avlanan balıkları güverteye alınız. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kapılar görülene kadar çekme halatlarını 
sarınız. 

 Denizde güvenlik kurallarına uyunuz. 

 Vinci durdurarak kapıları mataforalara 
asınız. 

 İş bölümü yapınız. 

 Gemiyi durdurarak geminin ağdan 

uzaklaşmasını sağlayınız. 

 Araç gereç ve donanımların bakımını ve 

kontrolünü yapınız. 

 Çelik halatı kapılardan ayırarak vinci 
çalıştırınız. 

 Avlanılan su ürünlerinin muhafazasına 
özen gösteriniz. 

 Kanatlara ulaşınca çekme işlemini 
durdurunuz. 

 

 Sapan yardımıyla trol ağını güverteye 

alınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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 

Kapılar görülene kadar çekme halatlarını sardınız mı?   

Vinci durdurarak kapıları mataforalara astınız mı?   

Gemiyi durdurarak geminin ağdan uzaklaşmasını sağladınız mı?   

Çelik halatı kapılardan ayırarak vinci çalıştırdınız mı?   

Kanatlara ulaşınca çekme işlemini durdurdunuz mu?   

Sapan yardımıyla trol ağını güverteye aldınız mı?   

 
 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1.    Aşağıdakilarden hangisi yan operasyonlu trol avcılığında ağın toplanması işleminin 
basamağı değildir? 

A) Çekme sırasında vinç tamburlarından gelen halatlar mataforalardan geçerek 
çekme olduğunda toplanır. 
B) Ağın toplandığı ilk aşamada çelik halatlar vinç yardımıyla kapılar mataforaya 
gelinceye kadar sarılır. Daha sonra kapılar askıya alınır. 
C) Ağın ağız kısmı çekilir. Kanatlar mataforaya geldiğinde ağız kısmı güverteye 

çekilir. 
D) Torba bağlaması, çima ve palangalar yardımıyla güverteye çekilir.Düşey açıklık 
ise yüzdürücüler ve kurşun ağırlıklarla sağlanır. 

 

2.    Aşağıdakilarden hangisi kıç operasyonlu trol avcılığında ağın toplanması 
basamaklarından değildir? 

A) Çekme sırasında çelik halatlar, ana vinç tamburundan, geride her iki yanda yer 
matafora çekme bloklarına alınır. 

B) Geminin hızı düşürülür. 
C) Ağın toplanması için kapılar vinç yardımıyla mataforaya alınır ve 

bağlantılarından çözülerek asılı durumda bırakılır. 

D) Çekmeye devam edilerek tampon Kelly gözünden çekilerek kanatların gelmesi 
beklenir. 

E) Kanadın üst ve alt orta kısmını birleştiren ve her iki yanda yer alan çeyreklik 
tabir edilen halatlar kanattan ayrılarak kılavuz iplerle direkteki makaralara 
aktarılır. İlave tamburlarla çekilmeye devam edilerek trol ağının ağız kısmı 
güverteye alınır. 

 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
 

1. (   ) Trol, zeminde veya zemine yakın olarak yaşayan çeşitli balıkların, yumuşakça ve 
kabuklu su canlılarının avcılığında kullanılan av araçlarıdır. 

 

2. (   ) Trollerin ağız açıklığını arttırmak için kanatlardan yararlanılmaktadır. 
 

3. (   ) Operasyon kıç üzerinde sürdürülürken teknenin düz bir rota üzerinde 
seyredebilmesi kıç operasyonlu trolün bir avantajıdır. 

 

4. (   ) Geminin hızı ve ağın çekme süresi trol çeşidine ve avcılık sahasının özelliklerine 
bağlıdır. 

 

5. (   ) Trol avcılğında rüzgar durumu ve teknenin pozisyonu göz önünde tutulmaz. 
 

6. (   ) Trol avcılığında önce kanatlar, daha sonra torba kısmı suya bırakılır. 
 

7. (   ) İki tekne ile yapılan balık avcılığında ağa giren balık miktarı fazla olur. 
 

8. (   ) Ağın toplanması sırasında çekme halatı, kapılar görülene kadar sarılır. 
 

9. (   ) Ağın düzgün bir geometrik yapı ile açılmasını sağlamak üzere alt halatların kanat-
larla birleştiği yerlere ve çelik halat bağlantısından önceki kısma ağırlıklar bağlanır. 

 

10. (   ) Trol ağının çekilmesi sırasında transducer kablosu ağın atılmasından sonra atılır ve 
toplanır. 

 

 
 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. E 

3. D 

4. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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