
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

DENİZCİLİK

UZATMA AĞ DONATIMI

ANKARA 2008



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile 
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak 
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında 
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim 
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve 
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği 
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması 
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. 

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. 

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında 
satılamaz.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri...................................................................................3

1.1. Uzatma Ağları ( Galsama Ağları) .................................................................................3
1.1.1. Uzatma Ağlarında Kullanılan İpliklerin Çeşitleri ve Özellikleri ...........................4
1.1.2. Galsama Ağların Rengi ve Av Verimliliğine Etkisi ..............................................4
1.1.3. Ağ Göz Açıklığı ile Balığın Vücut Şekil, Hareket ve Davranışları Arasındaki 
İlişkiler:............................................................................................................................4

1.2. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri............................................................................5
1.2.1. Donam Faktörü (E)................................................................................................5
1.2.2. Uzunluk Potu ( P ) .................................................................................................6
1.2.3. ................................................................................................................................7
Sarkma Oran (S) ..............................................................................................................7
1.2.4. Ağ Yüksekliği (Y) .................................................................................................9
1.2.5. Fanyalı / Tor Oranı ( FTOR ) ..............................................................................10
1.2.6. Yükseklik Potu (Py)............................................................................................. 10

UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................11
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................12

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................15
2. Uzatma Ağları Donatımı ....................................................................................................15

2.1. Uzatma Ağları Çeşitleri ..............................................................................................15
2.1.1. Dip Ağı ................................................................................................................17
2.1.2. Orta Su Uzatma Ağı.............................................................................................19
2.1.3. Yüzey Uzatma Ağı ..............................................................................................22
2.1.4. Tarama Şeklinde Kullanılan Ağlar ......................................................................26
2.1.5. Fanyalı Uzatma Ağları.........................................................................................26
2.1.6. Özel Uzatma Ağları .............................................................................................28

2.2. Kullanıldığı Yerler ......................................................................................................36
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................38
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................39

modül değerlendirme..............................................................................................................42
CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................44
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..................................................................................................45
KAYNAKÇA.........................................................................................................................46

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR

KOD 624B00017

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Balıkçı Gemisi Kaptanlığı
MODÜLÜN ADI Uzatma Ağ Donatımı

MODÜLÜN TANIMI
İstenilen ölçüye ve tekniğine uygun uzatma ağları 

hazırlayabilme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için 
uygulamaların verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Uzatma ağları hazırlamak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen 
ölçüye ve tekniğine uygun uzatma ağlarını 
hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Teknik özelliklerine göre uzatma ağı türünü tespit 
edebileceksiniz.

2. Çeşitli tipte uzatma ağlarını donatabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI

Sınıf, işletme, uzatma ağı gemisi, kütüphane, ev, internet, 
bilgisayar, DVD, VCD, bireysel öğrenme vb.

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyetlerinin sonunda kazandığınız bilgi ve 
becerileri, kendi kendinizi ölçerek değerlendirebileceksiniz. 
Modülün sonunda kazandığınız yeterliği öğretmeniniz ölçerek 
sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Özellikle küçük balıkçı tekneleri ile kullanılan uzatma ağları, balıkların 
solungaçlarının (galsamalarının) veya yüzgeç ışınlarının takılması veya ağa vurdukları
esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılmaları suretiyle (fanyalı mağlar) yakalanmaların,
sağlayan ağlardır. Uzatma ağları ile avlanılan balık türlerinin çok çeşit içermesinden dolayı 
uzatma ağlarının gerek donatım özellikleri gerekse uzunluk, yükseklik, pot oranı gibi teknik 
özellikleri birbirinden farklıdır. Uzatma ağları ekonomik, pasif olarak nitelendirilebilecek av 
araçlarındandır. Avlanılan balık miktarı, av operasyonu sırasında yapılan masraflara göre 
genellikle iyi bir düzeydedir.

Uzatma Ağ Donatımı modülü ile uzatma ağlarının teknik özelliklerini belirleyebilecek 
donam faktörleri ile ilgili hesaplamalar yapabilecek ve avlanılacak balık türlerine göre 
uzatma ağ çeşitlerini donatabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 
sağlandığında, uzatma ağının teknik özelliklerini ve donatılacak uzatma ağı türünü tespit 
edebileceksiniz.

Balıkçılık atölyesinde veya bir balıkçı barınağına giderek,
 Uzatma ağları ile ilgili temel kavramların öğreniniz.
 Uzatma ağlarının teknik özelliklerine dikkat ediniz.
 Uzatma ağlarında kullanılan ağ ipliklerinin özelliklerini gözlemleyiniz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. UZATMA AĞLARININ TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ

1.1. Uzatma Ağları ( Galsama Ağları)

Galsama ağları, balıkların galsamalarının takılması veya ağa vurdukları esnada 
yaptıkları hareketlerle ağlara sarılmaları suretiyle (fanyalı ağlar) yakalanmalarını sağlayan 
ağlardır.

Balıkları solungaç kapaklarından  yakaladıkları için galsama ağları da denilmektedir. 
Uzunluk ve yükseklikleri avlanacak balığın cinsine göre değişir. Mantar yakaya 4–5
donamda bir mantar, kurşun yakaya da yine 4–5 donamda bir kurşun takılır. Ağ yakalara % 
30–50 pot verilmek suretiyle ve 18–25 m’lik parçalar hâlinde donatılır. Böylece hem ağın 
kullanımı kolaylaşır hem de herhangi bir nedenle ağın parçalanması hâlinde 100–350 m
uzunluğundaki bir uzatmadan 18–25 m’lik bir parça çıkartılıp yerine donatılmış hazır yedek-
leri takılabilir.

Sade ağlar ve faydalı ağların av verimliliği aşağıdaki faktörlere bağlı olarak 
değişir:Ağın yapıldığı materyal (Naylon, polipropilen ve vinilon bu ağlar için en uygun 
materyaldir.)

Balıklar, baş kuyruk ekseni boyunca vücutları kuyrukları yardımı ile hareket ettirerek 
yüzüş yönlerini ayarlarlar.Balıklar gündüz denizde galsama ağlarını görebilirler, o nedenle 
bu ağlar ekseriya gece kullanılır.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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1.1.1. Uzatma Ağlarında Kullanılan İpliklerin Çeşitleri ve Özellikleri

Uzatma ağların çoğunluğu naylon ipliğinden yapılır. Naylon ipliği herhangi bir 
sentetik ipliğe göre her bakımdan daha üstündür. Esneme ve dayanma gücü fazladır ,ikinci 
derecede polyester gelmektedir. Polipropilen iplikler de uzatma ağların yapımında kullanılır. 
Ancak bu ağların av verimliliği naylona göre % 20 daha azdır. Ağa fazla miktarda balık 
takıldığında parçalanmadan toplanabilecek dayanıklılıkta olması gerekir. Bu da ağ ipliğinin 
direnci ve esneme durumu ile ilişkilidir. Ağ ipliğinin fazla esnek olması da istenmez. Böyle 
ağlardan balıklar kolayca geçerler.

1.1.2. Galsama Ağların Rengi ve Av Verimliliğine Etkisi

Balıkların birkaçı hariç çoğunlukla başlarında iki adet gözleri mevcuttur. Bu gözlerin 
fonksiyonları memelilerde olduğu gibidir. Balıkların 20 m su derinliğindeki görme mesafesi 
10 m olarak saptanmış olup genellikle balıklar miyop olarak kabul edilirler.

Balıklar karanlık ve aydınlığa karşı çok duyarlıdırlar. Dr, Kawamoto'nun deneylerine 
göre fototaksis balıkların mavi ve yeşil renklere karşı duyarlık gösterdikleri buna karşılık, 
yılan balığı gibi fototaksis olmayan balıkların hiçbir renge karşı duyarlık göstermedikleri 
saptanmıştır. Galsama ağları çoğunlukla mavi, açık, gri, beyaz ve mavi-yeşil gibi renklere 
boyanır.

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

 Vücut şekli: Yandaki şekilde balığın yatay ekseni (AA'), dikey ekseni (BB') ve 
genişliğinde (CC) ile belirtilmiştir (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Balığın yatay, dikey ve genişliği

Galsama ağlar ile avlanan balıkların çoğunluğu iğ biçiminde vücut yapısına sahip olan 
hareketli balıklardır. (BB') ekseni balık vücut çevresinin en uzun olduğu kesimdir. Bu
nedenle çevresi max.: BCB'C'dir, Bu mesafe, ağın dört kenarının mm uzunluğu olan 4L’ den 
daha küçük olmalıdır. 
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Şekil 1.2: Balığın çevresi ile ağ gözü genişliği

1.2. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

Uzatma ağlarının yapım ve donatılmasında dikkat edilmesi gereken ölçütler vardır.
 Avlanacak tür, büyüklüğü ve biyolojisi
 Mevsim ve davranış özellikleri
 Avlanma bölgesinin karakteri ve doğal koşullar.

Bu ölçütler göz önüne alınarak ağın yapımı için teknik özellikler saptanmalıdır. 
Uzatma ağlarının yapım ve donanımı sırasında hesaplanan teknik ölçütler 6 grupta toplanır:

Donam faktörü ( E )
Uzunluk potu ( P )
Sarkma oranı ( S % )
Ağ yüksekliği ( Y )

 Tor ağ yüksekliği ( Yt )
 Fanya ağ yüksekliği ( Yf )

 Fanya / tor oranı ( FTOR )
 Yükseklik potu ( Py )

1.2.1. Donam Faktörü (E)

Ağ yapımında yaka uzunluğunun total ağ uzunluğuna oranı donam faktörünü verir. 
Diğer bir ifade ile birim yaka boyuna düşen ağ boyudur. Donam ölçeği, göz açıklığı dikkate 
alınarak çıkarılır. Balıkçılıkta bu ölçü, çako boyu olarak tabir edilir. Birim yaka boyu olarak 
Tam Göz Boyu ( TGB ) uzunluğu dikkate alınır. Bu uzunluğa TGB uzunluğundan daha fazla 
alınacak olan ağ boyu donam faktörünü oluşturur. 

E = Yaka Boyu (YB ) / TGB
Örneğin birim yaka boyuna ( 1 TGB ) 2 ağ gözü donatıldığında;
E = 1 TGB / 2TGB = 0.50 değerini verir.

Örneğin, 200 metrelik bir ağdan %50 donam faktörü uygulandığında 100 metre 
donatılmış ağ %60 donam faktörü uygulandığında 120 metre donatılmış ağ elde edilir.



6

1.2.2. Uzunluk Potu ( P )

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

P = 1 – E değerinden bulunur.
E = 0.5 ağda P = 0.50 değerini verir. Bu tür bir ağa yarı yarıya potlu ( %50 potlu ) 

deyimi kullanılmaktadır.

Sade ağlardan 0.20 - 0.40 potlu, fanyalı ağlardan 0.40 – 0.60 ve dolanan ağlardan 0.60 
– 0.80 potlu donam oranı uygulanmaktadır. Burada anlaşılacağı gibi sade ağlar, gergin olarak 
donatılmakta ve hareketli balık galsamasından ya da yüzgeçlerinden ağa takılarak 
yakalanmaktadır. Fanyalı ağlarda ise balığın fanya gözünden rahatlıkla geçerek tor ağda 
vücut uzunluğu boyunca ilerlemesi ve dönüşte diğer fanya gözünden geçerek torba 
oluşturması yoluyla ağ üzerinde hapsolması ve yakalanması esasına dayanır. Dolanan 
ağlarda ise pot fazla bırakılarak balığın ağa dolanması ve takılarak avlanması sağlanır.

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

Donam ölçeği ( çako boyu ) = 2TGB
Ağ Boyu = 3TGB
E = 2 TGB / 3TGB = 2 / 3 = 0.67 bulunur.
P = 1- 0.67 = 0.33 ( % 33 ) hesaplanır.

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

Ağlar yakaya donatıldıktan sonra, ağ gözü uzunluk potuna bağımlı bir sarkma gösterir. 
Gergin (az potlu) donamlarda sarkma az, potlu donamlarda fazla olacaktır. Sarkma oranı (S) 
donam faktörü ile ters orantılı olmakla beraber aralarında lineer bir ilişki yoktur. Ağların
atılmasında uygulanan sarkma oranının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır:
(Şekil 87).

S = 22 PP 

Sarkma oranı, ağ yüksekliği ve derinliğini doğrudan etkiler. 0 ve 1 değerleri dışında 
tüm P ölçüleri için farklı S değerleri hesaplanır (Tablo 15),

E= 1.00

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

YB/TGB P S YB/TGB P S

0/1 1 1 2/2 0.50 0.87

1/1 0 0 2/5 0.60 0.92
1/2 0.50 0.87 3/4  . 0.26 0.66
1/3 0.67 0.94 3/5 0.40 0.86
1/4 0.75 0,97 3/6 0.50 0.87

Tablo 1.1: Değişik donam faktörlerinde S değerleri
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Şekil 1.5: Ağ yüksekliğinin Pisagor bağıntısı ile hesaplanması

IACI = IFDI
IBDI2 + IFDI2 = IBFI2 ( Pisagor bağıntısından)
IFDI2 = IBFI2 – IBDI2

IFDI 2 = (2b)2 – (2b(1 – p)2) 
IFDI2 = 4b2 – (4b2 (1-2P + p2))
IFDI2 = 4b2 – (4b2 – 8b2 p +4b2 p2)
IFDI2 = 4b2 – 4b2 + 8b2 p - 4b2 p2)

222 48 bpbFD  p2

2FD = )2(4 22 ppb 

FD = 2b 22 pp 
Bu formülden yararlanılarak ağın kenar yakaya donatılmış uzunluğu
(derinliğine tam büzülmesi)  hesaplanabilir.
D=- 2 bm enine gergin derinlik

p = Büzülme oranı olmak üzere, d = D 
22 pp  = 2bm

22 pp 

formülünden hesaplanır.
d = Donatılmış uzunluk (kenar uzunluğa) 
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Örnek Problem:

Gergin hâlde kumaş ağın uzunluğu 150 kulaç ve ağ donatılarak lüfer uzatım ağı 
yapılması istenmektedir. Büzülme oranı  % 30, bir göz kolu uzunluğu 34 mm, derinliği 100 
göz olduğuna göre donatılmış hâldeki ağ boyunu ve donatılmış derinliğini hesaplayınız.

 (1 Kulaç = 1,8 m alınacaktır.)

p = 0,30 L = 150 kulaç = 1.8.  150 m

b = 34 m I = L (I- p)

1  = 150.(1–0,30)

1 = 150.0,70 = 105 kulaç=- 105.  1,8 = 189 m

 d = 2b. m 22 pp 

d = 2.34.100 2)30,0(30,0.2 

d = 6800 09,060,0 
d = 6800.0,7 = 4760 mm
d = 4,8 m

1.2.4. Ağ Yüksekliği (Y)

Deniz içinde konumlanmış ağların dikey olarak mantar yaka ile kurşun yaka 
arasındaki derinlik mesafesine ağ yüksekliği adı verilir. Sade ağlarda ağ göz sayısı ve 
sarkma oranı bu değeri ortaya çıkarır.

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

Örnek:

22 mm gözlü ağda Donam = 2/3 Ağ Yüksekliği = 105 göz
AB = 44 X 2 / 3 = 29.333
E = AB / TGB = 29.333 / 44 = 0,666659
E = 0.67 donam faktörü
P = l-E = 1- 0.67 = 0.33
P = % 33 uzunluk potu
S = V2P-p2 = V 2.033-(0.33)^
S = 0.75 sarkma oranı
= 44 mm X 105 x 0.75 = 3465 mm
= 346.5 cm ağ yüksekliği
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1.2.5. Fanyalı / Tor Oranı ( FTOR )

Fanyalı ağlarda ağ boyunda donama bağlı olarak bırakılan pot miktarı yanında 
yükseklikte de tor ağ potu bırakılır. Bu pot sayesinde ağa çarpan balık, cep (torba) 
oluşturmakta ve yakalanmaktadır. Yükseklikte bırakılacak pot oranı, yakalanması planlanan 
su ürünü türüne göre değişiklikler gösterir. Fazla hareketli türlerde (ör. kefal) az pot, ağır 
hareketlerde (ör. karides veya dil) fazla pot bırakılır.

Fanyan / Tor Oranı = Fanya Yüksekliği (Yf) /Tor Yüksekliği (Yt)
FTOR = Yf / Yt
Yf: Fanya TGB x Göz Sayısı x Sf
Yt: Tor Ağ TGB x Göz Sayısı x St

FTOR: Belirli bir fanya gözü yüksekliğine düşen tor gözü sayı ve yüksekliğini ifade 
eder. Fanyalı ağlar donatılırken istenilen ağ yüksekliğini sağlayacak şekilde fanya gözü 
kesilerek alınır. Bu göz sayısı dikkate alınarak uygun sayıda tor ağ gözü kesilir. Mantar ve 
kurşun yakaların donatılmasından sonra, donam faktörü dikkate alınarak her iki ağ için 
sarkma değerleri (Sf ve St) hesaplanır. Bu değerler yardımıyla fanya ve tor ağının yükseklik 
değerleri hesaplanarak birbirine bölünmek suretiyle FTOR bulunur.

1.2.6. Yükseklik Potu (Py)

Fanyalı ağlarda tor ağ, belli bir pota sahip olma durumundadır. Bunun ölçüsüne 
yükseklik potu adı verilir.

Yükseklik Potu = 1 - FTOR formülü ile hesaplanır.
Py = 1 – FTOR

Bu değer, donam sonunda ağın yükseklikte ne oranda bolluk yaptığını göstermektedir.

Örnek: Fanyalı ağlarda fanya gözü sayısı, fanyanın tam göz açıklığı ve sarkma oranı 
dikkate alınarak yükseklik hesaplanır.

Fanya Yüksekliği (Yf) = Fanya Göz Sayısı x S x TGB

Fanya yüksekliği, aynı zamanda donatılmış ağın total yüksekliğini de ifade eder. Bu 
tür ağlarda esas (tor) ağ, fanya ağları arasında potlu kalmakta ve esnektik azalmaktadır. 
Fanyalı ağların türüne göre avlanma etkinliği bu potun miktar ve oranına bağlıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Uzatma ağlarında kullanılan iplik 

özelliklerini sıralayınız.
 Balıkçılık atölyesinde çalışıyorsanız

atölye güvenlik kurallarına uyunuz.

 Ağ renginin av verimine etkisini 
düşünerek uzatma ağı için uygun renk 
seçimini yapınız.

 Balıkçılık sahasında çalışıyorsanız
denizde güvenlik kurallarına uyunuz.

 Donatım sırasında ağ gözü seçiminin 
avcılık verimi bakımından önemini 
belirleyiniz.

 Tekniğine uygun ve ekonomik malzeme 
kullanmaya özen gösteriniz.

 Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile 
ilgili hesaplamalar yapınız.

 Ağ malzemelerini direkt güneş ışığına 
maruz bırakmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri ölçünüz 

1. İki yüz metrelik bir ağdan % 50 donam faktörü uygulayarak kaç metre donatılmış ağ 
çıkarabiliriz?

A) 200 metre
B) 50 metre 
C) 100 metre 
D) 150 metre 
E) 50 metre 

2. Uzatma ağları yapımında en fazla kullanılan iplik malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naylon 
B) Polyester
C) Bitkisel lifler
D) Polipropilen
E) Poliamid

3. Uzatma ağlarının uzunluk ve yükseklikleri aşağıdaki özelliklerden hangisine göre değişir?
A) Ağa verilen pot oranına göre
B) Ağ ipliğinin malzemesine göre
C) Av sahasının özelliğine göre
D) Avlanacak balık türüne göre
E) Kullanılan yüzdürücü ve batırıcı miktarına göre

4. Uzunluk potunun simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) TGB
B) S
C) Y
D) Py
E) P

5. Fanya tor oranı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Y=Ağ gözü sayısı x S x TGB
B) E=2TGB/3TGB
C) FTOR=Fanya yüksekliği/Tor yüksekliği
D) FTOR= Tor yüksekliği / Fanya yüksekliği
E) E=YB/2TGB

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

Balıkçılık laboratuarına veya bir balıkçı barınağına giderek sorumlu öğretmene veya 
balıkçılara çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenim 
faaliyetinde öğrendiğiniz gibi dalyanı kurunuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Uzatma ağlarında kullanılan iplik özelliklerini sıraladınız mı?

 Ağ renginin av verimine etkisini düşünerek uzatma ağı için 
uygun renk seçimini yaptınız mı?

 Donatım sırasında ağ gözü seçiminin avcılık verimi 
bakımından önemini belirlediniz mi?

 Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile ilgili hesaplamalar 
yaptınız mı?

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 çeşitli tipte uzatma ağlarını 
donatabileceksiniz.

Balıkçılık atölyesinde veya bir balıkçı barınağına giderek 

 Uzatma ağı çeşitlerini
 Uzatma ağ donatımında kullanılan malzemeleri
 Uzatma ağları ve yakaların donatımını gözlemleyiniz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. UZATMA AĞLARI DONATIMI

2.1. Uzatma Ağları Çeşitleri

Uzatma ağları kullanılış şekillerine göre altıya ayrılırlar. Bun1ar: Dip ağları, orta su 
ağı, yüzey ağları, tarama şeklinde kullanılan ağlar, fanyalı uzatma ağları ve özel uzatma 
ağlarıdır.

Tek kat ve ince materyalden yapılan göz açıklığı balığın başının geçip vücudunun 
geçemeyeceği genişlikte olan, geriye çıkmak isteyince galsamalarının takılması suretiyle 
yakalanmasını sağlayan bir ağ türüdür.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: Balığın galsamalarından ağa takılışı

Uzatma ağları, tek sıra ağdan oluşur. Bu ağa balığın baş ve ön kısmı girdikten sonra 
geriye çıkmak istediğinde galsamalarından (solungaç kapakları) ağa takılır. Bu takılma 
işlemi yalnız galsamalarından da olmayabilir. Yüzgeç ışınları vasıtasıyla da takılabilir. Bu 
takılma işlemi sonunda balık sürekli hareket eder. Balığın bu hareketi onun ağa daha fazla 
bulaşmasına ve çıkış şansının azalmasına neden olur.

Uzatma ağları avlanacak balığın türüne, büyüklüğüne ve bulunduğu su kesimine göre 
değişir. Bu nedenle, uzatma ağları farklı özellik gösterir ve buna göre de isimlendirilir. 
Örneğin, dip ağları, kalkan ağları gibi.
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2.1.1. Dip Ağı

Genelde demarsal ve dibe yakın yaşayan balıkların avında kullanılmaktadır. Deniz 
dibine kurulur. Dibe kurşun ağırlıklar ve çapalar yardımı ile tutturulur. Su yüzeyine ise 
şamandıralarla irtibatlıdır. Daha çok dip balıkların yakalanması için kullanılır. Ağırlıklar ve 
yüzdürücüler arasıdaki dengeyi ayarlayarak orta su ve yüzeyde de kullanmak mümkündür.

Dip ağı olarak donatılacak ağlar, piyasada kumaş hâlinde, 50–60 göz derinliğinde ve 
200 m boyunda bulunabilmektedir. Avlanacak balık türüne göre bu ağlardan 22–25 mm göz 
açıklığında 23 tex (denye) 2 numara veya 23 tex numara iplikten örülmüş olanlardan alınır. 
Yakalarda 4 mm pp ipler kullanılır. Mantarlar, dip ağları için özel olarak basınca dayanıklı 
olarak hazırlanmış olanlardan alınmalıdır. Çapı 40–45 mm olan mantarlar 7–8 atmosfer 
basınca dayanıklı olmalıdır. Kurşunlar ise füze şeklinde, içi boş ve bir tanesinin ağırlığı 30–
32 g kadardır.

Donanım ipliği olarak 23 tex 6 nu. iplik kullanılır. Tüm ağların donanımında olduğu 
gibi, yakalar donatılmadan açılarak gamları (fabrika burukluğu) alınır.

Dip ağlarda potluk (p) 2/3 oranında, üç boy (600 m) ağ 400 m yakaya donatılır. 
Mantarlar yakaya 4 çaka (ağ gözü) boş, 5 ‘inci çakaya (4 boş bir dolu) bir mantar gelecek 
şekilde donatılır. Kurşunlar da aynı oranda 4 çaka boş, 5 ‘inci çakaya kurşun gelecek şekilde 
donatılır.

Ölçü olarak, bir çakaya üç göz alınıp iki göz boyuna donatılır. Böylelikle her çakada 
üç göz bulunur. Ancak ağların denize bırakılmasının kolay sağlanabilmesi için donatım 
esnasında üst yaka çaka boyu 2 mm, yani bir düğüm boyu kısa tutulur. Böylelikle yaka 
boyunun alt yaka boyundan kısa olması sağlanır.
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Şekil 2.2: Dip ağı kesiti

Şekil 2..3: Mantar yaka donanımı
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Şekil 2.4: Köpek balığı avcılığında kullanılan dip galsama ağı planı

2.1.2. Orta Su Uzatma Ağı 

Uzatma veya salma ağlar göçmen balıklardan palamut, lüfer, karagöz-istavrit avında 
kullanılmak üzere hazırlanmış bir avlama aracıdır.

Bu ağların hazırlanması için, piyasada 100 göz derinlikte, 200 m boyunda, 32 mm ile 
44 mm göz açıklığında değişebilen 23 tex 3 no veya 23 tex 4 no iplikten örülmüş ağlardan 
alınır. Yaka olarak genelde 4 mm pp ipler kullanılır. Yüzdürücü olarak 70 mm çapında 
naylon mantarlar kullanılır. Batırıcı olarak ise 10-12 mm pirinçten dökülmüş 10-12 cm
mapalar kullanılır.
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Şekil 2.5: Uzatma ağlarda kullanılan mapaların bağlanışı

Şekil 2.6: Uzatma ağdaki mapa donanımı

Uzatma ağları, genelde göz açıklığına göre ayrı ayrı çaka boylarında donatılır. 40–44
mm arasında göz açıklığı olan ağlar, yakaya p= % 60 oranında donatılır. Önceden gamı 
alınmış yaka ipine bir çakaya 2 göz gelecek şekilde donam bağlı ile donatılır. Bu şekilde 10 
çaka boş, 11’inci çakaya bir mantar konur. Sonra aynı ağlardan alt alta 3–4 parça (tahta) 
daha dikilerek derinlik artırılır. Bu şekilde ağ derinliği 300–500 göze kadar çıkmış olur. Bu 
ağlarda her parçaya (tahta) uçkur adı verilerek ağın derinliği uçkur olarak hesaplanır. 
Örneğin, bu uzatma 4 uçkurdur denince derinliğinin 400 göz olduğu anlaşılır. En alt uçkurun 
alttaki serbest eteğine 6 veya 8 kulaçta bir 50–60 cm boyunda 55 nu. güngörmezden 
yararlanılarak 200–250 g ağırlığındaki önceden hazırlanmış mapalar bağlanır. 
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Mapalar, ağ gözünden geçmeyecek büyüklükte halkalardır. Bir takım, ağ elde 
edebilmek için en az iki boy ağı birbirine eklemek gerekir. Bu şekilde 120 m‘ye donatılan 
ağlardan iki boy alındığında 240 m boyunda bir takım ağ elde edilmiş olur. 32–38 mm göz 
açıklığındaki uzatma ağlarının yakaya donatımı yine P = % 60 oranında olur. Yaka ipi olarak 
3 veya 4 mm  pp ipler kullanılır. Yüzdürücü olarak 60 mm çapındaki naylon mantarlar 
kullanılır. Bir çakaya iki göz alınıp çaka bağı ile bağlanır. Mantarlar ise 6 çaka boş tutulup 7 
‘inci çakaya bir mantar olacak şekilde donatılır.

Şekil 2.7: 32–38 mm göz açıklığındaki uzatma ağlarının mantar yaka donanımı

Alt alta 3–4 uçkurdan oluşan ağdan 2 boy alınarak bir takım ağ oluşturulur. Yine en 
alttaki serbest eteğe seyrek uzatma ağındaki gibi 6–7 kulaçta bir 200–250 g mapalar 
bağlanarak ağın donanımı tamamlanmış olur.

Şekil 2.8: Uzatma ağların denize bırakılış şekli

Kurşun yaka ile mantar yaka arasındaki denge ağın su yüzeyine yakın bir şekilde 
gergin kalmasını sağlayacak biçimde ayarlanmıştır. Ağın bir ucu veya iki ucundan çapalar 
yardımı ile dibe sabitleştirilir. Genellikle körfezler-nehir ağızları, su kanalları ve kıyı 
bölgelerinde kurulur. Küçük av sahalarında kolaylıkla kullanılabilir. Ağ akşam kurulur sabah 
gidilip toplanır. Bütün gece boyunca başında bekleme zorunluluğu yoktur. Kullanma 
derinliği ayarlanılabilir.
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2.1.3. Yüzey Uzatma Ağı 

Bir türün avı için kurulan takım, genellikle ağlardan oluşmaktadır. Bu anlamda bir ağ 
takımın belli uzunluğundaki bir parçasıdır. Yaka veya yakaların uçları düz bağla 
birleştirilerek takım oluşturulmaktadır. Bu sistemle takım uzunluğunda değişiklik yapmak 
kolaylaşmaktadır. Parçalanan bir ağın çıkarılması ve takımın hemen kullanılır hâle 
getirilmesi bir anlık iş olmaktadır veya takımın boyu uzatılacaksa ek yapmak da aynı şekilde 
kolaydır. Ek yerlerinin arasındaki ağ çoğunlukla  dikilmektedir. Açık bırakıldığı takımlar da 
vardır.

Şekil 2.9: Takım uçlarında oluşturulan makas şeması. Siyah nokta düz bağın yerini 
göstermektedir.

Takımın uçlarında genellikle makas vardır. Makas, çoğunlukla kurşun yaka uzatılarak 
oluşturulmakta ve oldukça kısa bırakılan mantar yaka uzantısına düz bağla bağlanıp 
dikilmektedir.
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Şekil 2.10: Ağ uçlarında makasın oluşturulması, yaka iplerinin birleştirilmesinde kullanılan düz 
bağ(camadan) ve ayırtıları

Donam yapımında yaygın olan bağlar şekil 14.3 ve 14.7’ de görülmektedir. Peçede
yaka varsa kurşun yakaya bağlanışı şekil 14.4’ de verilmiştir. Peçe yakasının mantar yakaya 
bağı da aynıdır. Şamandıra, yatır ipi ve mazalyanın takamla bağlantıları şekil 14.5’te görülen 
düğümlerle yapılmaktadır. Batırıcılar yakaya geçirilmiyor. Ayrıca bağlanıyorlarsa bağlar
şekil 14.6’daki gibidir. Şamandıra ve yatır ipleri 5–10 mm çapında polipropilendendir. 
Şamandıra ipinin uzunluğu çoğunlukla su derinliğinin bir buçuk katıdır. Yatır ipi, derinlik
kadar veya derinliğin bir buçuk katıdır. Kaide dışı durumlar yerlerinde belirtilmişlerdir. 
Bölüme giren takımların hepsi avladığı türün ismi ile belirtilmektedir.
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Şekil 2.11: Donam bağları

Şekil 2.12: Peçe yakasının köşe bağlantısı
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Şekil 2.13: Şamandıra ve mazalyanın takımla bağlantılarını sağlayan düğümler

Şekil 2.14: Batırıcı olarak kullanılan taş veya mapanın yakaya bağlanışı

Şekil 2.15: Çift kat kurşun yaka ve donanım
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Sardalya, uskumru, köpek balığı, denizalası ve salmon avcılığında kullanılan galsama 
ağları bu türdendir. 

Şekil 2.16: Yüzey ağı

2.1.4. Tarama Şeklinde Kullanılan Ağlar

Esas itibariyle bir dip galsama ağı olup kullanılış şekli farklıdır. Ağın bir ucu şekilde 
görüldüğü gibi çapa ile sabitleştirilir. Diğer ucu küçük bir gemi ile kendi ekseni üzerinde 
çevrilir. Tam bir devir, yaklaşık bir saat sürer. Çekilme hızı çok yavaş olur.

2.1.5. Fanyalı Uzatma Ağları

Fanyalı ağlar iki veya üç kat ağdan oluşur. Bu ağlardan biri ince gözlü olup buna
gömlek (tor) adı verilir. Gömlek ağı ortada, fanyalar dışlarda bulunur. Fanya ağı çok geniş 
aralıklıdır. Fanya, balığın ağa geçişini önlemez. Ancak fanyadan geçen balık, gömlek denilen 
ince gözlü ağla karşılaştığında geri çıkmaya çalışırken sırt, karın ve göğüs yüzgeçlerinden 
fanyaya takılır. Diğer bir ifade ile fanya ağı, gömlek ağına giren balığın geri çıkmasını önler.

Fanyalı ağların derelerde kullanılan tipleri iki katlıdır. Suyun akış yönünde fanya ve 
gömlek üst üste yerleştirilmiştir. Buna karşın göl ve denizlerde kullanılan fanyalı ağlarda, 
her iki tarafta fanya ağı, ortada gömlek ağı olacak şekilde mantar ve kurşun yakaya donatılır. 
Çünkü ağa her iki yönde de balık gelebilir ve takılabilir. Göllerde yapılan balık avcılığında 
büyük ölçüde bu fanyalı ağlar kullanılmaktadır. Türkiye göllerinde bulunan sazan, kefal, 
bıyıklı balık, sudak, levrek gibi balıkların avlanması amacı ile göllere yerleştirilen bu ağların 
üst kısımları genellikle taşıyıcı mantarlar vasıtasıyla su yüzeyinde kalmakta ve ağın alt kısmı 
batırıcı kurşunlar vasıtasıyla su içinde askıda tutulmaktadır.

Fanyalı ağlarda gömlek dediğimiz ince göz açıklığındaki orta ağın göz açıklığı ve 
fanyaların göz açıklığı, avlanacak balık türüne göre değişiklik arz eder ve buna göre 
isimlendirilirler. Örneğin barbun ağı, seyrek ağ gibi. Hepsinde de avlama şekli balığın ağa 
bulaşması, ince ağ nedeniyle ileri gidememesi, fanya nedeniyle geriye gelememesi 
prensibine dayanmaktadır.

Şekilde görüldüğü üzere, üç katlı bir ağ olup esas ağ fanya adı verilen çok geniş gözlü 
iki ağın ortasına monte edilir.
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Şekil 2. 17: Fanyalı ağın yapısı

Fanyanın göz açıklığının dörtte bir uzunluğu esas alınarak yakalara donatılmıştır. Esas 
ağın eni, fanyanın bir mislinden başlayarak 1/3–1/5 oranda potlu olduğundan ağ denizde iken 
ağa vuran balıklar fanya içerisinden geçerek toru bir torba hâline getirirler ve hareketleri 
sonucunda ağa iyice sarılarak bir daha kurtulamazlar.

Şekil 2. 18: Balığın fanyalı ağa takılısı
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Avlanacak balık türüne göre uzunluk, yükseklik, fanya ve esas ağın göz genişliği 
değişmekle birlikte esas ağın gözü, çok küçük olsa dahi fanyalar sayesinde her boyda ve 
türde balık avlanabilir. Fanyalı ağların mantar yakasına a 4–5 donamda biç, mantar ve 
kurşun yakalarına yine 4-5 donanımda bir koşma denilen kurşun takılır. Genellikle 18–27 m’
lik parçalar hâlinde donatılıp amaca göre birleştirilirler. Ülkemizde kullanılan başlıca fanyalı 
ağlar: Barbun ağı-tekir ağı, pisi ağı, lüfer ağı, kefal ağı gibi.

2.1.5.1. Fanyalı Barbunya Ağı

Özellikleri:
Uzunluğu: 110 m
Derinliği: 1,8 m
Top ipliğinin numarası: 150 numara naylon
Fanya iplik nu.sı: 60 numara naylon
İç ağı göz açıklığı: 16–22 mm (düğümden düğüme)
Tor genişliği: 75 göz
 Fanya genişliği: 
1 m' de mantar adedi: 3 adet
1 m' de kurşun adedi: 3 adet
Kurşun ağırlığı: 50–60 g

2.1.6. Özel Uzatma Ağları

Farklı tür ve boydaki balıkların avlanmasında kullanılan ağlardır. Bunlar, kalkan ağı, 
barbunya ağı (sık ağ), kefal ağı (seyrek ağ), zargana ağı, sardalye ağı, uskumru ağı, istavrit 
ağı, palamut ağı, torik ağı gibi.

2.1.6.1. Kalkan Ağı

Kalkan balığı ve diğer bazı dip yassı balıkların (Örn.:Vatoz vb.) avında 
kullanılır.Yörelere göre kalkan ağı hazırlanması farklılık göstermektedir. Burada örnek 
olarak Doğu Karadeniz'de kullanılan kalkan ağlarının hazırlanması verilecektir.

Kalkan ağı yapımında kullanılan ağlar, piyasada 5-8 göz derinlikte 23 tex 6 nu. veya 
23 tex 9 nu. iplikten 360 mm göz açıklığında örülmüş paket (kumaş) hâlinde bulunmaktadır. 
Yaka olarak 3 mm 0 veya 4 mm 0 pp ipler kullanılır. Ağırlık olarak ise tanesi 30–32 g gelen 
kurşunlar kullanılır. Yüzdürücü olarak çapı 40–45 mm olan 7–8 atmosfer basınca dayanıklı 
naylon mantarlar kullanılır. Kalkan ağları pot oranı (P) % 50 olacak şekilde donatılır. Bunun 
için 200 m boyundaki ağ 100 m yakaya donatılır ki buna balıkçılık dilinde bir parça ağ adı 
verilir. Bir takım ağ dendiğinde 8–10 parça anlaşılır. Ağın donatılmasında üst yaka (mantar 
yaka) iki çaka boş, üçüncü çakaya bir mantar gelecek şekilde donatılır. Alt yaka ise bir çaka 
boş, bir çakaya kurşun koyularak donatılır.
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Şekil 2.19: Kalkan ağının mantar ve kurşun yaka donanımı

Donatım ipliği olarak 23 tex 9 nu. iplik kullanılır Donatım esnasında tüm gözler 
yakaya tek tek donatılmayıp bir çakaya dört göz alınıp iki göz boyuna donatılır.

2.1.6.2. Barbun Ağı (Sık Ağ)

Dip ve dibe yakın yaşayan, özellikle barbunya olmak üzere diğer demersal ve bazı
pelajik balıkların avlanması amacıyla kullanılan ağlardır. Fanyalı barbun ağlarda fanya ve iki 
farklı göz açıklığında ve farklı kalınlıklarda ağ kullanıldığından bunları önce ayrı ayrı 
görelim. Gömlek olarak kullanılan ağ piyasada 200 m boyunda 17 mm göz açıklığında ve 
derinliği 73 göz olarak 23 tex 2 nu. iplikten kumaş hâlinde bulmak mümkündür.

Gömleğin iki yanına donatılacak olan fanya (manduma) ise 100–110 mm göz 
açıklığında 23 tex 4 nu. iplikten 5–6 kulaç derinliğinde bulunur. Fanya donatılmadan 7.5 göz 
derinlikte göz kesimi yapılarak donatıma hazır hâle getirilir. Yakalar için kullanılan 
polipropilen (pp) ipler de farklıdır. Alt yaka için 4 mm  pp ip kullanılırken üst yaka için 5 
mm  pp ip kullanılır. Yüzdürücü olarak 40–45 mm çapında naylon mantarlar kullanılır. 
Batırıcı olarak ise tanesi 31–33 g gelen füze şeklindeki içi boş kurşunlar kullanılır. 
Donatımdan önce yaka iplerinin açılarak gerdirilip gamı alınır. Fanyalı ağlarda üç kat ağ 
aynı anda yakaya donatılacağından donatım biraz daha fazla beceri ve tecrübe gerektirir, iki 
yanlarda fanya, ortada gömlek ağı bulunacak şekilde donatılmalıdır. Donatımda 23 tex 6 nu.
iplik kullanılır.

Fanyalı ağlarda sık ağın donatımında gömlek ve fanya p = % 50 oranında donatılır. 
Fanyanın her gözü biri çaka olarak donatılır. Ancak alt ve üst yaka çaka boyları da farklıdır. 
Mantar yaka donatılırken çaka boyu alt yaka çaka boyundan 2 mm kısa ölçek kullanılır. Bir 
çakaya 6 gömlek gözü gelecek şekilde donatılır. Bu sayede üst yaka alt yakadan (bir parça 
ağda 4–5 m) daha kısa olur. Amaç, ağın tekneden denize bırakılırken kolay bırakılması ve 
mantarın ağa dolanmasının önlenmesidir. Diğer bir avantajı ise, dibe bırakılan ağ öne bir 
miktar yatık durur, böylece balığın ağ üzerinden aşması önlenmiş olur.
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Şekil 2.20: Ağın dipte sahile doğru yatık duruşunun şematik görünümü

Alt yaka donatımında ise ilk fanya gözü, ilk gömlek gözü ve ikinci (alttaki) fanya 
gözü bir iple alınıp donam bağı ile yakaya tutturulur. Daha sonra gömlekten 6 göz alınır ve 
yaka üzerinde bir tam kol boyu tespit edildikten sonra ikinci (fanya) gözleri ile birlikte 
yakaya donatılır. Böylece bir çaka donatılmış olur.

Şekil 2.21: Sık ağın alt yaka kesiti

Birinci çakadan sonra ikinci çaka da aynı şekilde bir fanya gözüne 6 gömlek gelecek 
ılır. Üçüncü çakaya ise bir kurşun koyulduktan sonra çaka yakaya tutturulur. Böylelikle alt 
yakada iki çaka boş, üçüncü çakaya kurşun koyulmuş olur.
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Şekil 2.22: Sık ağın alt yaka donanımı

Alt yaka tamamlandıktan sonra üst yakanın donatımına geçilir. Alt yakada olduğu 
gibi, fanya-gömlek-fanya sırasına göre üst yakaya tutturulur. Gömlekten yine 6 göz alınarak
yaka üzerinde bir fanya kol boyundan 2 mm kısa ölçü alınıp ikinci fanya ile birlikte yakaya 
tutturulur. Böylelikle bir çaka tamamlanmış olur. Bu şekilde 3 çaka boş, 4’üncü çakaya bir 
mantar konur.

Alt yaka tamamlandıktan sonra üst yakanın donatımına geçilir. Alt yakada olduğu 
gibi, fanya-gömlek-fanya sırasına göre üst yakaya tutturulur. Gömlekten yine 6 göz alınarak
yaka üzerinde bir fanya kol boyundan 2 mm kısa ölçü alınıp ikinci fanya ile birlikte yakaya 
tutturulur. Böylelikle bir çaka tamamlanmış olur. Bu şekilde 3 çaka boş 4’ ncü çakaya bir 
mantar konur.

Şekil 2.23: Sık ağın mantar yaka donanımı
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Mantarların kurşunlardan daha seyrek donatılmasındaki amaç, ağın denize 
bırakıldığında kolaylıkla dibe inmesini sağlamaktır. Ağın bırakıldığı yerden akıntı ile 
sürüklenmemesi için ağın her iki baş kısmının alt ucuna 2–3 kg ağırlığında birer taş 
(ayaktaşı) bağlanır. Taş bağının üst kısmına, mantarın baş tarafına konan şamandıralar da bu 
iplerin ucuna bağlanarak ağ hazırlanmış olur.

Şekil 2.24: Ayaktaşının bağlantısı 

2.1.6.3. Kefal Ağı (Seyrek Ağ)

Ağ göz açıklığı, barbun ağlarından daha geniştir. Bu ağların bırakıldığı suların 
derinliği ağ derinliği kadardır. Diğer bir ifade ile sahil şeridinde kullanılırlar. Böylece 
kurşunlar dipte iken mantarlar yüzde kalır. Bu ağlarla genellikle sahillerde yaşayan kefal, 
eşkine, karagöz ve izmarit gibi balıkların avı yapılır. Bu ağ da iki farklı ağdan oluşur. Seyrek 
ağın gömleği, yani bir tahtası, piyasada 80–100 göz derinliğinde, 23 tex 3 nu. iplikten 25 
ram. veya 28 mm göz açıklığında ve 200 metre boyunda kumaş hâlinde satılır. Fanya ağı ise 
160 mm göz açıklığında 23 tex 6 nu. iplikten, 12 göz derinliğinde 200 m boyunda kumaş 
halinde bulunmaktadır.

Yakalar ise 5 mm 0 PP ip olarak alınır. Kullanılacak yakaların öncelikle burukluğu 
alınmalıdır. Yani fabrikadan yumak veya kelep olarak piyasaya arz edilen ipler, önce 
açılırlar ve buruklukları alınır. Buna balıkçılık dilinde gam alma denilir. Alt yakaya tanesi 
50–60 g gelen kurşunlar dizilir. Üst yakaya dizilen naylon mantarlar 50–60 mm çapındadır. 
Bu mantarların biraz büyük tutulmasındaki amaç mantarların gömleğin gözünden geçerek 
ağa dolaşmalarını önlemektir.
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Bu ağların alt yaka donanımında donanım oranı P = % 50’dir. Donanım sık ağdaki 
gibi fanya, gömlek, fanya sırasına göre birinci çakaya bağlanır. Daha sonra, gömlekten 5 göz 
alınır, yakadan ölçü olarak fanya kol boyu alınarak ikinci çakaya bağlanır.

Şekil 2.25: Seyrek ağın kesiti

Alt yaka donatımında 10 çaka boş 11’inci çakaya bir kurşun takılır. Bu şekilde devam 
ederek alt yaka donatılır. Mantar yakada ise 14 çaka boş bırakılıp 15’ inci çakaya bir mantar 
konur.

Bütün fanyalı ağlarda olduğu gibi, seyrek ağda da üst yaka (mantar yaka) donatılırken 
çaka boyu, fanya kol boyundan 2 mm kısa tutulur. Bu şekilde üst yakanın alt yakadan kısa 
olması sağlanır. Seyrek ağların iki başına da sık ağda olduğu gibi birer ağırlık ve şamandıra 
ipi bağlanır. Şamandıralar da ağlara bağlanarak seyrek ağ denize bırakılacak hâle gelmiş 
olur.

2.1.6.4. Zargana Ağı

Bu ağlar, genelde mehtapsız gecelerde sürüler hâlinde sahillere yaklaşan zarganaları 
avlamak amacı ile hazırlanır. Bu ağlar için gerekli olan gömlek ağı piyasada 23 tex 2 nu.
iplikten 10.5 mm göz açıklığında 260 göz derinliğinde, 200 m. boyunda kumaş halinde 
bulunmaktadır. Fanya ağı ise 110 mm. göz açıklığında 23 tex 4 nu. iplikten 6-7 kulaç 
derinliğinde 200 m boyunda kumaş olarak bulunmaktadır. Kullanılacak fanya piyasada 
istenilen derinlikte bulunmadığı için yatay düğüm kesimiyle (DY) 18 göz derinliğinde 
kesilerek donatıma hazır hâle getirilir. Gömlek ise hazırlanan fanya ağına derinliği eşitlen-
dikten sonra 40 göz fazla sayılarak aynı kesimle hazırlanır.
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Yakalar için 5 mm  pp ipler alınarak açılır ve burukluğu alınır. Mantar olarak 50–60
mm  mantar kullanılırken batırıcı olarak tanesi 33-35 g gelen füze şeklindeki içi boş 
kurşunlar kullanılır. Donatım ipliği olarak 23 tex 9 nu. iplikten yararlanılır. Zargana ağında 
diğer fanyalı ağlarda olduğu gibi donatım sırası değişmez. Fanya, gömlek, fanya sırasına 
göre birinci çakaya tutturulur. Ölçü olarak, fanya göz kol boyu olan 110 mm’den 2 mm kısa 
alınır ve bir çakaya 7 gömlek gözü gelecek şekilde donatılır.

Şekil 2.26: Fanyalı zargana ağının kesiti

Üst yakada üç çaka boş, dördüncü çakaya bir mantar konur. Alt yaka donatılırken ölçü 
olarak fanya gözü büyüklüğünün yarısı olan 110 mm alınarak bir çaka donatılır. Alt yakada 5 
çaka boş, altıncı çakaya 1 kurşun konur Kurşunun seyrek konulmasındaki amaç, ağın derin 
suya bırakılması halinde su üzerinde aşağı asılı kalabilmesini sağlamaktır.
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2.1.6.5. Sardalya Ağı

Yüksekliği 9-18 m, uzunluğu 90-180 m düğümden düğüme göz genişliği 12-14 
mm’dir. Naylon olan ağ ipliğinin kalınlığı 210.D/2’dir. Bu ağlar genellikle sabaha karşı 
şafak sökmeden önce denize bırakılır. Güneş doğduktan birkaç saat sonra toplanır.

2.1.6.6.Uskumru Ağı

Bu ağların uzunluğu av sahasının özelliğine göre 130-279 m, yüksekliği ise 60-70 
veya 100 gözdür. Kurşun yakasına kurşun dizilmiş olanlarına kesme ağı denir. Düğümden 
düğüme ağ gözü genişliği 21–23 mm’dir. Çift kat olan kuruşun yakalanma kuruşum yerine 2 
kulaçta bir 2–3 kg’lık taşlar bağlanır. Gece ve gündüz kullanılan bir ağdır.

2.1.6.7. İstavrit Ağı

Yüksekliği 45–60 göz olan bu ağın uzunluğu kullanılacağı alanın özelliklerine göre 
değişir. Örneğin İstanbul Boğazı’nda 70-80 m, Marmara‘da 500-550 m olur. Düğümden 
düğüme ağ gözü genişliği 16–17 mm’ dir. Gece ve gündüz kullanılabilen bir uzatma ağıdır. 
Ağ ipliğinin kalınlığı 210 D/2’dir. Ağ, üçte bir pot verilmek suretiyle yakalara üçer gözlü 
donatılır. Bu ağlarla istavrit ve izmarit avlanır.

2.1.6.8. Palamut Ağı

Genellikle 210.D/9 D/12 numara naylon iplikten yapılan bu ağların iki tipi vardır. 
Birincisi, Karadeniz’de mehtaplı gecelerde kullanılan ve kurşun yakası olmayan sade 
ağlardır. Bu ağların sadece mantar yakası bulunur. Uzunluğu 270 m, derinliği 18–30 m olan
bu tip ağların göz genişliği düğümden düğüme 34–42 mm’dir. 

İkincisi ise; lüfer ağı biçiminde yapılan Marmara ve boğazlarda kullanılan palamut 
ağıdır.  Yüksekliği 60–90 göz uzunluğu Marmara'da 270–360 m, Boğazlarda 150-180‘dir. 
Düğümden düğüme ağ gözü genişliği 40–42 mm‘dir. Mantar yaka çift katlıdır. Akşam
bırakılıp sabah toplanırlar. Bu ağlarla palamut ve kofana avlanır. 

2.1.6.9. Torik Ağı

Torik ağlarının da Karadeniz'de ve Marmara'da kullanılan iki ağ tipi vardır. 210.D/9-
D/I2 numara naylondan yapılırlar. Karadeniz’de kullanılanların kurşun yakası yoktur. 
Yükseklik ve uzunluğu palamut ağının aynıdır. Ağ gözü genişliği balıkların iriliğine göre 
60–80 mm olur. Marmara ve boğazlarda kullanılanların da göz açıklığı aynı olup 
yükseklikleri, 40–60 gözdür. Kurşun yakası iki katlıdır. 3,5 m ara ile taş bağlanır. Uzunluğu 
130–270 m kadar olabilir. Akşam bırakılıp sabah toplanırlar.
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2.1.6.10. Lüfer Ağı

Bu ağların yüksekliği 60–90 göz olup uzunluğu av sahasının özelliğine göre değişir. 
210.D/2 numaralı naylondan yapılan bu ağların göz açıklığı düğümden düğüme 30–33
mm’dir. Akşam atılıp sabah toplanırlar. Ağ yakalara üçte bir pot verilmek suretiyle ikili,üçlü 
veya üçer üçer gözlü donatılır. Kurşun yakaya taş bağlanır.

Şekil 2.27: Yengeç avcılığında kullanılan dip galsama ağı

2.2. Kullanıldığı Yerler

Denizlerde ve iç sularda yüzeyde, orta su kesiminde, dipte batırıcılar (kurşun, taş vb.)
ve yüzdürücüler yardımı ile gerilerek sabit şekilde askıda bırakılan, hareketli su ürünlerinin 
(balıklar, kafadan bacaklılar, kabuklular vb.) takılarak yakalanmasına yarayan avlanma 
araçları uzatma ağları olarak tanımlanır.

Uzatma yöntemi: Daha çok palamut balığı avcılığında kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntem, genellikle balık sürülerinin fazla geçiş yaptığı bölgelerde ay aydınlığında kullanılır. 
Kullanılan ağların yüzer özellik göstermesi, ağların boyunu geçen derinliklerde uygulanması, 
bir ucuna tekne bağlanarak arada bir çekilmek suretiyle sulardan takımın bir araya gelerek 
toplanmasının engellemesi ve operasyonun yaklaşık olarak 3-5 saat sürmesidir. Balıkçılar 
tarafından ay olan gecelerde tercih edilmesinin sebebi de ay olan gecelerde sudaki ağ 
yakamozunun ay ışıkları ile engellenerek balıklar tarafından ağın daha az görülmesidir.
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Bu yöntemle ağlar tekne tarafından uzatıldıktan sonra daima çekilerek kıyıya dik 
konumda tutulur. Bu şekilde belirli bir süre bekletildikten sonra ağlar denizden kaldırılarak 
operasyon tamamlanır.

Sade ve fanyalı ağlar gerek deniz gerekse iç su ortamlarında avlanma amacına bağlı 
olarak farklı su kesimlerine bırakılır. Avcılığı amaçlanan tür, türlerin davranışları ve mevsim 
karakterleri bu konuda etkin rol oynar. Uzatma ağlar kullanılış bakımından 3 ana bölgede 
yer alır:

 Dip ağları
 Pelajik ağlar (orta su ağları)
 Yüzey ağları (yüzlek ağlar)

Fanyalı ağlar, genellikle dip bölgede yer alır. Demersal türlerin avcılığında kullanılır 
(dil ağı, barbun ağı vb.). Çok sayıda ağ takımı birbirine eklenerek baştan ve sondan bağlanan 
halatlar yardımı ile işaret şamandırasına bağlanır (işaret kabağı) ve denize uzatılır. 
Toplanmak istendiğinde yeri işaret şamandırası ile tespit edilir.

Orta su türlerinin (sardalya vb.) avcılığında kullanılan sade (galsama) ağları genellikle 
pelajik bölgeye bırakılır. Bir kısım fanyalı ağlar da orta su avcılığında kullanılmaktadır 
(köpek, orkinos ağı vb).

Yüzey ağlar fazla basıncı taşımaz veya hiç ağırlık bulunmaz. Yüzlek tabir edilen bu 
takımlar, su yüzeyinde gezer durumda bırakılır. Yüzey ağlarına iki uçtan ışıklı işaret 
şamandırası bağlamak gerekmektedir (yüzlek karides ağlar vb.).
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Uzatma ağı çeşitlerini sıralayınız.  Balıkçılık atölyesinde çalışıyor iseniz 
atölye güvenlik kurallarına uyunuz.

 Donatılacak uzatma ağı türünü tespit 
ediniz.

 Balıkçılık sahasında çalışıyor iseniz 
denizde güvenlik kurallarına uyunuz.

 Ağ donatımı için gerekli malzemeleri 
hazırlayınız.

 Tekniğine uygun ve ekonomik malzeme 
kullanmaya özen gösteriniz.

 Galsama ağları için dikdörtgen ağ 
parçalarının birleştirme işlemini 
yapınız.

 Ağ malzemelerini direkt güneş ışığına 
maruz bırakmayınız. 

 Fanyalı uzatma ağları için ağ 
parçalarını yakalardan birleştirerek 
fanya oluşturunuz.

 Uzatma ağına uygun oranda pot 
vererek yakaları donatınız.

 Amaca uygun sayı ve ölçüde 
yüzdürücü kullanarak mantar yaka 
donatımı yapınız.

 Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı 
kullanarak kurşun yaka donatımı 
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri 
ölçünüz.

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi fanyalı uzatma ağlarına ait değildir?
A) İki veya üç kat ağdan oluşurlar.
B) İçteki ağ ince gözlüdür.
C) Gömlek ağ ortada bulunur.
D) Fanya ağı geniş aralıklıdır.
E) Tek katlı ince materyalden yapılırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi uzatma ağı çeşitlerindendir?
A) Yüzey ağları
B) Voli ağları
C) Iğrıp ağları
D) Çökertme ağları
E) Kaldırma ağları

3.Aşağıdaki uzatma türlerinin hangisinde ağın derinliği su derinliği kadardır?
A) Ağ kalkan ağı
B) Kefal ağları
C) Zargana ağları
D) Uskumru ağları
E) Sardalye ağları

4. Karadeniz‘de kullanılan türlerinde kurşun yakası olmayan özel uzatma ağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) istavrit ağı
B) Kalkan ağı
C) Barbun ağı
D) Torik ağı
E) Kefal ağı

5. İki yüz metre boyundaki bir ağ, yüz metrelik yakaya donatılmışsa pot oranı kaç olur?
A) % 50
B) % 60
C) % 70
D) % 40
E) % 30

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



40

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

Balıkçılık laboratuvarına veya bir balıkçı barınağına giderek sorumlu öğretmene veya 
balıkçılara çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenme
faaliyetinde öğrendiğiniz gibi dalyanı kurunuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Uzatma ağı çeşitlerini sıraladınız mı?

 Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ettiniz mi?

 Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

 Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme 
işlemini yaptınız mı?

 Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan 
birleştirerek fanya oluşturdunuz mu?

 Uzatma ağına uygun oranda pot vererek yakaları donattınız mı?

 Amaca uygun sayı ve ölçüde yüzdürücü kullanarak mantar 
yaka donatımı yaptınız mı?

 Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı kullanarak kurşun yaka 
donatımı yaptınız mı?

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. Uzatma ağlarının diğer ismi galsama ağlarıdır.

2.
Polipropilen en çok kullanılan uzatma ağ ipliği 
malzemesidir.

3.
Uzatma ağlarının renkleri genellikle ışığa yönelim gösteren 
balıklar avlandığından dolayı mavi, beyaz, açık gri, yeşildir.

4.
Ağların donatımı sırasında balığın ağa dolanabilmesi için 
verilen pota fanya denir.

5.
Uzatma ağları avlanacak balığın türüne, büyüklüğüne ve 
bulunduğu su kesimine göre farklı özellik gösterir.

6.
Uzatma ağı çeşitlerinden dip ağları için 100 göz derinlikte 
32–44 mm göz açıklığında hazır ağlar kullanılır.

7.
İki veya üç kattan oluşan ağlara fanyalı uzatma ağları
denir.

8.
Fanyalı ağların iç kısmında bulunan ince gözlü ağlara 
gömlek adı verilir.

9.
Kalkan avcılığında kullanılan özel uzatma ağlarının göz 
açıklığı 220 mm’dir

10.
Karadeniz’ de kullanılan özel uzatma ağlarından tor5ik 
ağlarında kurşun yaka bulunmaz.

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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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK TESTİ)

Ağ yapım laboratuarına veya bir uzatma gemisine giderek sorumlu öğretmene veya 
gemi kaptanına çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak modül öğrenim 
faaliyetlerinde öğrendiğiniz gibi uzatma ağını donatınız.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Uzatma ağlarında kullanılan iplik özelliklerini sıraladınız mı?

 Ağ renginin av verimine etkisini düşünerek uzatma ağı için 
uygun renk seçimi yaptınız mı?

 Donatım sırasında ağ gözü seçiminin avcılık verimi 
bakımından önemini belirlediniz mi?

 Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile ilgili hesaplamalar 
yaptınız mı?

 Uzatma ağı çeşitlerini sıraladınız mı?

 Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ettiniz mi?

 Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

 Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme 
işlemini yaptınız mı?

 Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan 
birleştirerek fanya oluşturdunuz mu?

 Uzatma ağına uygun oranda pot vererek yakaları donattınız mı?

 Amaca uygun sayı ve ölçüde yüzdürücü kullanarak mantar 
yaka donatımı yaptınız mı?

 Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı kullanarak kurşun yaka 
donatımı yaptınız mı?

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 2 3 4 5
C A D E C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5
E A B D A

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D Y D Y D Y D D Y D

CEVAP ANAHTARLARI 
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GİRİŞ


Sevgili Öğrenci,

Özellikle küçük balıkçı tekneleri ile kullanılan uzatma ağları, balıkların solungaçlarının (galsamalarının) veya yüzgeç ışınlarının takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılmaları suretiyle (fanyalı mağlar) yakalanmaların, sağlayan ağlardır. Uzatma ağları ile avlanılan balık türlerinin çok çeşit içermesinden dolayı uzatma ağlarının gerek donatım özellikleri gerekse uzunluk, yükseklik, pot oranı gibi teknik özellikleri birbirinden farklıdır. Uzatma ağları ekonomik, pasif olarak nitelendirilebilecek av araçlarındandır. Avlanılan balık miktarı, av operasyonu sırasında yapılan masraflara göre genellikle iyi bir düzeydedir.

Uzatma Ağ Donatımı modülü ile uzatma ağlarının teknik özelliklerini belirleyebilecek donam faktörleri ile ilgili hesaplamalar yapabilecek ve avlanılacak balık türlerine göre uzatma ağ çeşitlerini donatabileceksiniz.



ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, uzatma ağının teknik özelliklerini ve donatılacak uzatma ağı türünü tespit edebileceksiniz.



Balıkçılık atölyesinde veya bir balıkçı barınağına giderek, 

· Uzatma ağları ile ilgili temel kavramların öğreniniz.

· Uzatma ağlarının teknik özelliklerine dikkat ediniz.

· Uzatma ağlarında kullanılan ağ ipliklerinin özelliklerini gözlemleyiniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

1.1. Uzatma Ağları ( Galsama Ağları)

Galsama ağları, balıkların galsamalarının takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılmaları suretiyle (fanyalı ağlar) yakalanmalarını sağlayan ağlardır.


Balıkları solungaç kapaklarından  yakaladıkları için galsama ağları da denilmektedir. Uzunluk ve yükseklikleri avlanacak balığın cinsine göre değişir. Mantar yakaya 4–5 donamda bir mantar, kurşun yakaya da yine 4–5 donamda bir kurşun takılır. Ağ yakalara % 30–50 pot verilmek suretiyle ve 18–25 m’lik parçalar hâlinde donatılır. Böylece hem ağın kullanımı kolaylaşır hem de herhangi bir nedenle ağın parçalanması hâlinde 100–350 m uzunluğundaki bir uzatmadan 18–25 m’lik bir parça çıkartılıp yerine donatılmış hazır yedekleri takılabilir.

Sade ağlar ve faydalı ağların av verimliliği aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

Ağın yapıldığı materyal (Naylon, polipropilen ve vinilon bu ağlar için en uygun materyaldir.)

Balıklar, baş kuyruk ekseni boyunca vücutları kuyrukları yardımı ile hareket ettirerek yüzüş yönlerini ayarlarlar.

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

1.1.1. Uzatma Ağlarında Kullanılan İpliklerin Çeşitleri ve Özellikleri

Uzatma ağların çoğunluğu naylon ipliğinden yapılır. Naylon ipliği herhangi bir sentetik ipliğe göre her bakımdan daha üstündür. Esneme ve dayanma gücü fazladır ,ikinci derecede polyester gelmektedir. Polipropilen iplikler de uzatma ağların yapımında kullanılır. Ancak bu ağların av verimliliği naylona göre % 20 daha azdır. Ağa fazla miktarda balık takıldığında parçalanmadan toplanabilecek dayanıklılıkta olması gerekir. Bu da ağ ipliğinin direnci ve esneme durumu ile ilişkilidir. Ağ ipliğinin fazla esnek olması da istenmez. Böyle ağlardan balıklar kolayca geçerler.

1.1.2. Galsama Ağların Rengi ve Av Verimliliğine Etkisi



Balıkların birkaçı hariç çoğunlukla başlarında iki adet gözleri mevcuttur. Bu gözlerin fonksiyonları memelilerde olduğu gibidir. Balıkların 20 m su derinliğindeki görme mesafesi 10 m olarak saptanmış olup genellikle balıklar miyop olarak kabul edilirler.

Balıklar karanlık ve aydınlığa karşı çok duyarlıdırlar. Dr, Kawamoto'nun deneylerine göre fototaksis balıkların mavi ve yeşil renklere karşı duyarlık gösterdikleri buna karşılık, yılan balığı gibi fototaksis olmayan balıkların hiçbir renge karşı duyarlık göstermedikleri saptanmıştır. Galsama ağları çoğunlukla mavi, açık, gri, beyaz ve mavi-yeşil gibi renklere boyanır.

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


· Vücut şekli: Yandaki şekilde balığın yatay ekseni (AA'), dikey ekseni (BB') ve genişliğinde (CC) ile belirtilmiştir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1: Balığın yatay, dikey ve genişliği

Galsama ağlar ile avlanan balıkların çoğunluğu iğ biçiminde vücut yapısına sahip olan hareketli balıklardır. (BB') ekseni balık vücut çevresinin en uzun olduğu kesimdir. Bu  nedenle çevresi max.: BCB'C'dir, Bu mesafe, ağın dört kenarının mm uzunluğu olan 4L’ den daha küçük olmalıdır. 



Şekil 1.2: Balığın çevresi ile ağ gözü genişliği

1.2. Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

Uzatma ağlarının yapım ve donatılmasında dikkat edilmesi gereken ölçütler vardır.

· Avlanacak tür, büyüklüğü ve biyolojisi

· Mevsim ve davranış özellikleri

· Avlanma bölgesinin karakteri ve doğal koşullar.

Bu ölçütler göz önüne alınarak ağın yapımı için teknik özellikler saptanmalıdır. Uzatma ağlarının yapım ve donanımı sırasında hesaplanan teknik ölçütler 6 grupta toplanır:

· Donam faktörü ( E )


· Uzunluk potu ( P )


· Sarkma oranı ( S % )


· Ağ yüksekliği ( Y )


· Tor ağ yüksekliği ( Yt )


· Fanya ağ yüksekliği ( Yf )


· Fanya / tor oranı ( FTOR )


· Yükseklik potu ( Py )


1.2.1. Donam Faktörü (E)

Ağ yapımında yaka uzunluğunun total ağ uzunluğuna oranı donam faktörünü verir. Diğer bir ifade ile birim yaka boyuna düşen ağ boyudur. Donam ölçeği, göz açıklığı dikkate alınarak çıkarılır. Balıkçılıkta bu ölçü, çako boyu olarak tabir edilir. Birim yaka boyu olarak Tam Göz Boyu ( TGB ) uzunluğu dikkate alınır. Bu uzunluğa TGB uzunluğundan daha fazla alınacak olan ağ boyu donam faktörünü oluşturur. 

E = Yaka Boyu (YB ) / TGB


Örneğin birim yaka boyuna ( 1 TGB ) 2 ağ gözü donatıldığında;


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

Örneğin, 200 metrelik bir ağdan %50 donam faktörü uygulandığında 100 metre donatılmış ağ %60 donam faktörü uygulandığında 120 metre donatılmış ağ elde edilir.  

1.2.2. Uzunluk Potu ( P )

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

P = 1 – E değerinden bulunur.


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

Sade ağlardan 0.20 - 0.40 potlu, fanyalı ağlardan 0.40 – 0.60 ve dolanan ağlardan 0.60 – 0.80 potlu donam oranı uygulanmaktadır. Burada anlaşılacağı gibi sade ağlar, gergin olarak donatılmakta ve hareketli balık galsamasından ya da yüzgeçlerinden ağa takılarak yakalanmaktadır. Fanyalı ağlarda ise balığın fanya gözünden rahatlıkla geçerek tor ağda vücut uzunluğu boyunca ilerlemesi ve dönüşte diğer fanya gözünden geçerek torba oluşturması yoluyla ağ üzerinde hapsolması ve yakalanması esasına dayanır. Dolanan ağlarda ise pot fazla bırakılarak balığın ağa dolanması ve takılarak avlanması sağlanır.

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

Donam ölçeği ( çako boyu ) = 2TGB


Ağ Boyu = 3TGB


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

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



Şekil 1.3: Balığın uzatma ağlarında yakalanma bölgeleri

1.2.3. 

Sarkma Oran (S)

Ağlar yakaya donatıldıktan sonra, ağ gözü uzunluk potuna bağımlı bir sarkma gösterir. Gergin (az potlu) donamlarda sarkma az, potlu donamlarda fazla olacaktır. Sarkma oranı (S) donam faktörü ile ters orantılı olmakla beraber aralarında lineer bir ilişki yoktur. Ağların atılmasında uygulanan sarkma oranının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır: (Şekil 87).


S = 

2


2


P


P


-




Sarkma oranı, ağ yüksekliği ve derinliğini doğrudan etkiler. 0 ve 1 değerleri dışında tüm P ölçüleri için farklı S değerleri hesaplanır (Tablo 15),



E= 1.00



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



		YB/TGB

		P

		S

		YB/TGB

		P

		S



		0/1

		1

		1

		2/2

		0.50

		0.87



		1/1

		0

		0

		2/5

		0.60

		0.92



		1/2

		0.50

		0.87

		3/4  .

		0.26

		0.66



		1/3

		0.67

		0.94

		3/5

		0.40

		0.86



		1/4

		0.75

		0,97

		3/6

		0.50

		0.87





Tablo 1.1: Değişik donam faktörlerinde S değerleri





Şekil 1.5: Ağ yüksekliğinin Pisagor bağıntısı ile hesaplanması

IACI = IFDI



IBDI2 + IFDI2 = IBFI2 ( Pisagor bağıntısından)


IFDI2 = IBFI2 – IBDI2

IFDI 2 = (2b)2 – (2b(1 – p)2) 


IFDI2 = 4b2 – (4b2 (1-2P + p2))


IFDI2 = 4b2 – (4b2 – 8b2 p +4b2 p2)


IFDI2 = 4b2 – 4b2 + 8b2 p - 4b2 p2)




2


2


2


4


8


b


p


b


FD


-


=


p2



2


FD


= 

)


2


(


4


2


2


p


p


b


-




FD = 2b

2


2


p


p


-




Bu formülden yararlanılarak ağın kenar yakaya donatılmış uzunluğu


(derinliğine tam büzülmesi)  hesaplanabilir.


D=- 2 bm enine gergin derinlik


p = Büzülme oranı olmak üzere, d = D 
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2


p


p


-


 = 2bm

2


2


p


p


-




formülünden hesaplanır.

d = Donatılmış uzunluk (kenar uzunluğa) 

Örnek Problem:

Gergin hâlde kumaş ağın uzunluğu 150 kulaç ve ağ donatılarak lüfer uzatım ağı yapılması istenmektedir. Büzülme oranı  % 30, bir göz kolu uzunluğu 34 mm, derinliği 100 göz olduğuna göre donatılmış hâldeki ağ boyunu ve donatılmış derinliğini hesaplayınız.

 (1 Kulaç = 1,8 m alınacaktır.)


p = 0,30
L = 150 kulaç = 1.8.  150 m

b = 34 m
I = L (I- p)

1  = 150.(1–0,30)

1  = 150.0,70 = 105 kulaç=- 105.  1,8 = 189 m

        d = 2b. m 
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d = 2.34.100 
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.
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d = 6800 

09
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0
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,


0


-




        d = 6800.0,7 = 4760 mm

        d = 4,8 m

1.2.4. Ağ Yüksekliği (Y)

Deniz içinde konumlanmış ağların dikey olarak mantar yaka ile kurşun yaka arasındaki derinlik mesafesine ağ yüksekliği adı verilir. Sade ağlarda ağ göz sayısı ve sarkma oranı bu değeri ortaya çıkarır.


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


Örnek:



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


AB = 44 X 2 / 3 = 29.333


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


E = 0.67 donam faktörü


P = l-E = 1- 0.67 = 0.33


P = % 33 uzunluk potu


S = V2P-p2 = V 2.033-(0.33)^


S = 0.75 sarkma oranı


= 44 mm X 105 x 0.75 = 3465 mm


= 346.5 cm ağ yüksekliği

1.2.5. Fanyalı / Tor Oranı ( FTOR )

Fanyalı ağlarda ağ boyunda donama bağlı olarak bırakılan pot miktarı yanında yükseklikte de tor ağ potu bırakılır. Bu pot sayesinde ağa çarpan balık, cep (torba) oluşturmakta ve yakalanmaktadır. Yükseklikte bırakılacak pot oranı, yakalanması planlanan su ürünü türüne göre değişiklikler gösterir. Fazla hareketli türlerde (ör. kefal) az pot, ağır hareketlerde (ör. karides veya dil) fazla pot bırakılır.

Fanyan / Tor Oranı = Fanya Yüksekliği (Yf) /Tor Yüksekliği (Yt)


FTOR = Yf / Yt


Yf: Fanya TGB x Göz Sayısı x Sf


Yt: Tor Ağ TGB x Göz Sayısı x St

FTOR: Belirli bir fanya gözü yüksekliğine düşen tor gözü sayı ve yüksekliğini ifade eder. Fanyalı ağlar donatılırken istenilen ağ yüksekliğini sağlayacak şekilde fanya gözü kesilerek alınır. Bu göz sayısı dikkate alınarak uygun sayıda tor ağ gözü kesilir. Mantar ve kurşun yakaların donatılmasından sonra, donam faktörü dikkate alınarak her iki ağ için sarkma değerleri (Sf ve St) hesaplanır. Bu değerler yardımıyla fanya ve tor ağının yükseklik değerleri hesaplanarak birbirine bölünmek suretiyle FTOR bulunur.

1.2.6. Yükseklik Potu (Py)

Fanyalı ağlarda tor ağ, belli bir pota sahip olma durumundadır. Bunun ölçüsüne yükseklik potu adı verilir.

Yükseklik Potu = 1 - FTOR formülü ile hesaplanır.


Py = 1 – FTOR

Bu değer, donam sonunda ağın yükseklikte ne oranda bolluk yaptığını göstermektedir.

Örnek: Fanyalı ağlarda fanya gözü sayısı, fanyanın tam göz açıklığı ve sarkma oranı dikkate alınarak yükseklik hesaplanır.

Fanya Yüksekliği (Yf) = Fanya Göz Sayısı x S x TGB

Fanya yüksekliği, aynı zamanda donatılmış ağın total yüksekliğini de ifade eder. Bu tür ağlarda esas (tor) ağ, fanya ağları arasında potlu kalmakta ve esnektik azalmaktadır. Fanyalı ağların türüne göre avlanma etkinliği bu potun miktar ve oranına bağlıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ






		İşlem Basamakları

		Öneriler



		· Uzatma ağlarında kullanılan iplik özelliklerini sıralayınız.

		· Balıkçılık atölyesinde çalışıyorsanız atölye güvenlik kurallarına uyunuz.



		· Ağ renginin av verimine etkisini düşünerek uzatma ağı için uygun renk seçimini yapınız.

		· Balıkçılık sahasında çalışıyorsanız denizde güvenlik kurallarına uyunuz.



		· Donatım sırasında ağ gözü seçiminin avcılık verimi bakımından önemini belirleyiniz.

		· Tekniğine uygun ve ekonomik malzeme kullanmaya özen gösteriniz.



		· Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile ilgili hesaplamalar yapınız.

		· Ağ malzemelerini direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. 





ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



Aşağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri ölçünüz 


1. İki yüz metrelik bir ağdan % 50 donam faktörü uygulayarak kaç metre donatılmış ağ çıkarabiliriz?

A) 200 metre 


B) 50 metre 

C) 100 metre 

D) 150 metre 

E) 50 metre 

2. Uzatma ağları yapımında en fazla kullanılan iplik malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Naylon 

B) Polyester

C) Bitkisel lifler

D) Polipropilen

E) Poliamid

3. Uzatma ağlarının uzunluk ve yükseklikleri aşağıdaki özelliklerden hangisine göre değişir?

A) Ağa verilen pot oranına göre

B) Ağ ipliğinin malzemesine göre

C) Av sahasının özelliğine göre

D) Avlanacak balık türüne göre

E) Kullanılan yüzdürücü ve batırıcı miktarına göre

4. Uzunluk potunun simgesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) TGB

B) S

C) Y

D) Py

E) P

5. Fanya tor oranı formülü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Y=Ağ gözü sayısı x S x TGB

B) E=2TGB/3TGB

C) FTOR=Fanya yüksekliği/Tor yüksekliği


D) FTOR= Tor yüksekliği / Fanya yüksekliği

E) E=YB/2TGB

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. 

UYGULAMALI TEST

Balıkçılık laboratuarına veya bir balıkçı barınağına giderek sorumlu öğretmene veya balıkçılara çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi dalyanı kurunuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

		Değerlendirme Ölçütleri

		Evet

		Hayır



		· Uzatma ağlarında kullanılan iplik özelliklerini sıraladınız mı?

		

		



		· Ağ renginin av verimine etkisini düşünerek uzatma ağı için uygun renk seçimini yaptınız mı?

		

		



		· Donatım sırasında ağ gözü seçiminin avcılık verimi bakımından önemini belirlediniz mi?

		

		



		· Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile ilgili hesaplamalar yaptınız mı?

		

		





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.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2




Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında çeşitli tipte uzatma ağlarını donatabileceksiniz.




Balıkçılık atölyesinde veya bir balıkçı barınağına giderek 

· Uzatma ağı çeşitlerini 

· Uzatma ağ donatımında kullanılan malzemeleri

· Uzatma ağları ve yakaların donatımını 

· gözlemleyiniz. 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Uzatma Ağları Donatımı 

2.1. Uzatma Ağları Çeşitleri

Uzatma ağları kullanılış şekillerine göre altıya ayrılırlar. Bun1ar: Dip ağları, orta su ağı, yüzey ağları, tarama şeklinde kullanılan ağlar, fanyalı uzatma ağları ve özel uzatma ağlarıdır.


Tek kat ve ince materyalden yapılan göz açıklığı balığın başının geçip vücudunun geçemeyeceği genişlikte olan, geriye çıkmak isteyince galsamalarının takılması suretiyle yakalanmasını sağlayan bir ağ türüdür.



Şekil 2.1: Balığın galsamalarından ağa takılışı



Uzatma ağları, tek sıra ağdan oluşur. Bu ağa balığın baş ve ön kısmı girdikten sonra geriye çıkmak istediğinde galsamalarından (solungaç kapakları) ağa takılır. Bu takılma işlemi yalnız galsamalarından da olmayabilir. Yüzgeç ışınları vasıtasıyla da takılabilir. Bu takılma işlemi sonunda balık sürekli hareket eder. Balığın bu hareketi onun ağa daha fazla bulaşmasına ve çıkış şansının azalmasına neden olur.

Uzatma ağları avlanacak balığın türüne, büyüklüğüne ve bulunduğu su kesimine göre değişir. Bu nedenle, uzatma ağları farklı özellik gösterir ve buna göre de isimlendirilir. Örneğin, dip ağları, kalkan ağları gibi.

2.1.1. Dip Ağı

Genelde demarsal ve dibe yakın yaşayan balıkların avında kullanılmaktadır. Deniz dibine kurulur. Dibe kurşun ağırlıklar ve çapalar yardımı ile tutturulur. Su yüzeyine ise şamandıralarla irtibatlıdır. Daha çok dip balıkların yakalanması için kullanılır. Ağırlıklar ve yüzdürücüler arasıdaki dengeyi ayarlayarak orta su ve yüzeyde de kullanmak mümkündür.

Dip ağı olarak donatılacak ağlar, piyasada kumaş hâlinde, 50–60 göz derinliğinde ve 200 m boyunda bulunabilmektedir. Avlanacak balık türüne göre bu ağlardan 22–25 mm göz açıklığında 23 tex (denye) 2 numara veya 23 tex numara iplikten örülmüş olanlardan alınır. Yakalarda 4 mm pp ipler kullanılır. Mantarlar, dip ağları için özel olarak basınca dayanıklı olarak hazırlanmış olanlardan alınmalıdır. Çapı 40–45 mm olan mantarlar 7–8 atmosfer basınca dayanıklı olmalıdır. Kurşunlar ise füze şeklinde, içi boş ve bir tanesinin ağırlığı 30–32 g kadardır.

Donanım ipliği olarak 23 tex 6 nu. iplik kullanılır. Tüm ağların donanımında olduğu gibi, yakalar donatılmadan açılarak gamları (fabrika burukluğu) alınır.

Dip ağlarda potluk (p) 2/3 oranında, üç boy (600 m) ağ 400 m yakaya donatılır. Mantarlar yakaya 4 çaka (ağ gözü) boş, 5 ‘inci çakaya (4 boş bir dolu) bir mantar gelecek şekilde donatılır. Kurşunlar da aynı oranda 4 çaka boş, 5 ‘inci çakaya kurşun gelecek şekilde donatılır.

Ölçü olarak, bir çakaya üç göz alınıp iki göz boyuna donatılır. Böylelikle her çakada üç göz bulunur. Ancak ağların denize bırakılmasının kolay sağlanabilmesi için donatım esnasında üst yaka çaka boyu 2 mm, yani bir düğüm boyu kısa tutulur. Böylelikle yaka boyunun alt yaka boyundan kısa olması sağlanır.



Şekil 2.2: Dip ağı kesiti



Şekil 2..3: Mantar yaka donanımı



Şekil 2.4: Köpek balığı avcılığında kullanılan dip galsama ağı planı


2.1.2. Orta Su Uzatma Ağı 

Uzatma veya salma ağlar göçmen balıklardan palamut, lüfer, karagöz-istavrit avında kullanılmak üzere hazırlanmış bir avlama aracıdır.

Bu ağların hazırlanması için, piyasada 100 göz derinlikte, 200 m boyunda, 32 mm ile 44 mm göz açıklığında değişebilen 23 tex 3 no veya 23 tex 4 no iplikten örülmüş ağlardan alınır. Yaka olarak genelde 4 mm pp ipler kullanılır. Yüzdürücü olarak 70 mm çapında naylon mantarlar kullanılır. Batırıcı olarak ise 10-12 mm pirinçten dökülmüş 10-12 cm  mapalar kullanılır. 

   

Şekil 2.5: Uzatma ağlarda kullanılan mapaların bağlanışı





Şekil 2.6: Uzatma ağdaki mapa donanımı

Uzatma ağları, genelde göz açıklığına göre ayrı ayrı çaka boylarında donatılır. 40–44 mm arasında göz açıklığı olan ağlar, yakaya p= % 60 oranında donatılır. Önceden gamı alınmış yaka ipine bir çakaya 2 göz gelecek şekilde donam bağlı ile donatılır. Bu şekilde 10 çaka boş, 11’inci çakaya bir mantar konur. Sonra aynı ağlardan alt alta 3–4 parça (tahta) daha dikilerek derinlik artırılır. Bu şekilde ağ derinliği 300–500 göze kadar çıkmış olur. Bu ağlarda her parçaya (tahta) uçkur adı verilerek ağın derinliği uçkur olarak hesaplanır. Örneğin, bu uzatma 4 uçkurdur denince derinliğinin 400 göz olduğu anlaşılır. En alt uçkurun alttaki serbest eteğine 6 veya 8 kulaçta bir 50–60 cm boyunda 55 nu. güngörmezden yararlanılarak 200–250 g ağırlığındaki önceden hazırlanmış mapalar bağlanır. 

Mapalar, ağ gözünden geçmeyecek büyüklükte halkalardır. Bir takım, ağ elde edebilmek için en az iki boy ağı birbirine eklemek gerekir. Bu şekilde 120 m‘ye donatılan ağlardan iki boy alındığında 240 m boyunda bir takım ağ elde edilmiş olur. 32–38 mm göz açıklığındaki uzatma ağlarının yakaya donatımı yine P = % 60 oranında olur. Yaka ipi olarak 3 veya 4 mm  pp ipler kullanılır. Yüzdürücü olarak 60 mm çapındaki naylon mantarlar kullanılır. Bir çakaya iki göz alınıp çaka bağı ile bağlanır. Mantarlar ise 6 çaka boş tutulup 7 ‘inci çakaya bir mantar olacak şekilde donatılır.



Şekil 2.7: 32–38 mm göz açıklığındaki uzatma ağlarının mantar yaka donanımı

Alt alta 3–4 uçkurdan oluşan ağdan 2 boy alınarak bir takım ağ oluşturulur. Yine en alttaki serbest eteğe seyrek uzatma ağındaki gibi 6–7 kulaçta bir 200–250 g mapalar bağlanarak ağın donanımı tamamlanmış olur. 



Şekil 2.8: Uzatma ağların denize bırakılış şekli

Kurşun yaka ile mantar yaka arasındaki denge ağın su yüzeyine yakın bir şekilde gergin kalmasını sağlayacak biçimde ayarlanmıştır. Ağın bir ucu veya iki ucundan çapalar yardımı ile dibe sabitleştirilir. Genellikle körfezler-nehir ağızları, su kanalları ve kıyı bölgelerinde kurulur. Küçük av sahalarında kolaylıkla kullanılabilir. Ağ akşam kurulur sabah gidilip toplanır. Bütün gece boyunca başında bekleme zorunluluğu yoktur. Kullanma derinliği ayarlanılabilir. 

2.1.3. Yüzey Uzatma Ağı 

Bir türün avı için kurulan takım, genellikle ağlardan oluşmaktadır. Bu anlamda bir ağ takımın belli uzunluğundaki bir parçasıdır. Yaka veya yakaların uçları düz bağla birleştirilerek takım oluşturulmaktadır. Bu sistemle takım uzunluğunda değişiklik yapmak kolaylaşmaktadır. Parçalanan bir ağın çıkarılması ve takımın hemen kullanılır hâle getirilmesi bir anlık iş olmaktadır veya takımın boyu uzatılacaksa ek yapmak da aynı şekilde kolaydır. Ek yerlerinin arasındaki ağ çoğunlukla  dikilmektedir. Açık bırakıldığı takımlar da vardır.




Şekil 2.9: Takım uçlarında oluşturulan makas şeması. Siyah nokta düz bağın yerini göstermektedir.


Takımın uçlarında genellikle makas vardır. Makas, çoğunlukla kurşun yaka uzatılarak oluşturulmakta ve oldukça kısa bırakılan mantar yaka uzantısına düz bağla bağlanıp dikilmektedir.





Şekil 2.10: Ağ uçlarında makasın oluşturulması, yaka iplerinin birleştirilmesinde kullanılan düz bağ(camadan) ve ayırtıları

Donam yapımında yaygın olan bağlar şekil 14.3 ve 14.7’ de görülmektedir. Peçede yaka varsa kurşun yakaya bağlanışı şekil 14.4’ de verilmiştir. Peçe yakasının mantar yakaya bağı da aynıdır. Şamandıra, yatır ipi ve mazalyanın takamla bağlantıları şekil 14.5’te görülen düğümlerle yapılmaktadır. Batırıcılar yakaya geçirilmiyor. Ayrıca bağlanıyorlarsa bağlar şekil 14.6’daki gibidir. Şamandıra ve yatır ipleri 5–10 mm çapında polipropilendendir. Şamandıra ipinin uzunluğu çoğunlukla su derinliğinin bir buçuk katıdır. Yatır ipi, derinlik kadar veya derinliğin bir buçuk katıdır. Kaide dışı durumlar yerlerinde belirtilmişlerdir. Bölüme giren takımların hepsi avladığı türün ismi ile belirtilmektedir.



Şekil 2.11: Donam bağları





Şekil 2.12: Peçe yakasının köşe bağlantısı



Şekil 2.13: Şamandıra ve mazalyanın takımla bağlantılarını sağlayan düğümler





Şekil 2.14: Batırıcı olarak kullanılan taş veya mapanın yakaya bağlanışı



Şekil 2.15: Çift kat kurşun yaka ve donanım

Sardalya, uskumru, köpek balığı, denizalası ve salmon avcılığında kullanılan galsama ağları bu türdendir. 

 

Şekil 2.16: Yüzey ağı

2.1.4. Tarama Şeklinde Kullanılan Ağlar



Esas itibariyle bir dip galsama ağı olup kullanılış şekli farklıdır. Ağın bir ucu şekilde görüldüğü gibi çapa ile sabitleştirilir. Diğer ucu küçük bir gemi ile kendi ekseni üzerinde çevrilir. Tam bir devir, yaklaşık bir saat sürer. Çekilme hızı çok yavaş olur.

2.1.5. Fanyalı Uzatma Ağları

Fanyalı ağlar iki veya üç kat ağdan oluşur. Bu ağlardan biri ince gözlü olup buna gömlek (tor) adı verilir. Gömlek ağı ortada, fanyalar dışlarda bulunur. Fanya ağı çok geniş aralıklıdır. Fanya, balığın ağa geçişini önlemez. Ancak fanyadan geçen balık, gömlek denilen ince gözlü ağla karşılaştığında geri çıkmaya çalışırken sırt, karın ve göğüs yüzgeçlerinden fanyaya takılır. Diğer bir ifade ile fanya ağı, gömlek ağına giren balığın geri çıkmasını önler.

Fanyalı ağların derelerde kullanılan tipleri iki katlıdır. Suyun akış yönünde fanya ve gömlek üst üste yerleştirilmiştir. Buna karşın göl ve denizlerde kullanılan fanyalı ağlarda, her iki tarafta fanya ağı, ortada gömlek ağı olacak şekilde mantar ve kurşun yakaya donatılır. Çünkü ağa her iki yönde de balık gelebilir ve takılabilir. Göllerde yapılan balık avcılığında büyük ölçüde bu fanyalı ağlar kullanılmaktadır. Türkiye göllerinde bulunan sazan, kefal, bıyıklı balık, sudak, levrek gibi balıkların avlanması amacı ile göllere yerleştirilen bu ağların üst kısımları genellikle taşıyıcı mantarlar vasıtasıyla su yüzeyinde kalmakta ve ağın alt kısmı batırıcı kurşunlar vasıtasıyla su içinde askıda tutulmaktadır.


Fanyalı ağlarda gömlek dediğimiz ince göz açıklığındaki orta ağın göz açıklığı ve fanyaların göz açıklığı, avlanacak balık türüne göre değişiklik arz eder ve buna göre isimlendirilirler. Örneğin barbun ağı, seyrek ağ gibi. Hepsinde de avlama şekli balığın ağa bulaşması, ince ağ nedeniyle ileri gidememesi, fanya nedeniyle geriye gelememesi prensibine dayanmaktadır.


Şekilde görüldüğü üzere, üç katlı bir ağ olup esas ağ fanya adı verilen çok geniş gözlü iki ağın ortasına monte edilir.



Şekil 2. 17: Fanyalı ağın yapısı

Fanyanın göz açıklığının dörtte bir uzunluğu esas alınarak yakalara donatılmıştır. Esas ağın eni, fanyanın bir mislinden başlayarak 1/3–1/5 oranda potlu olduğundan ağ denizde iken ağa vuran balıklar fanya içerisinden geçerek toru bir torba hâline getirirler ve hareketleri sonucunda ağa iyice sarılarak bir daha kurtulamazlar. 



Şekil 2. 18: Balığın fanyalı ağa takılısı

Avlanacak balık türüne göre uzunluk, yükseklik, fanya ve esas ağın göz genişliği değişmekle birlikte esas ağın gözü, çok küçük olsa dahi fanyalar sayesinde her boyda ve türde balık avlanabilir. Fanyalı ağların mantar yakasına a 4–5 donamda biç, mantar ve kurşun yakalarına yine 4-5 donanımda bir koşma denilen kurşun takılır. Genellikle 18–27 m’ lik parçalar hâlinde donatılıp amaca göre birleştirilirler. Ülkemizde kullanılan başlıca fanyalı ağlar: Barbun ağı-tekir ağı, pisi ağı, lüfer ağı, kefal ağı gibi.

2.1.5.1. Fanyalı Barbunya Ağı

Özellikleri:


Uzunluğu: 110 m



Derinliği: 1,8 m

Top ipliğinin numarası: 150 numara naylon
Fanya iplik nu.sı: 60 numara naylon
İç ağı göz açıklığı: 16–22 mm (düğümden düğüme)
Tor genişliği: 75 göz
 Fanya genişliği: 


1 m' de mantar adedi: 3 adet

1 m' de kurşun adedi: 3 adet

Kurşun ağırlığı: 50–60 g



2.1.6. Özel Uzatma Ağları

Farklı tür ve boydaki balıkların avlanmasında kullanılan ağlardır. Bunlar, kalkan ağı, barbunya ağı (sık ağ), kefal ağı (seyrek ağ), zargana ağı, sardalye ağı, uskumru ağı, istavrit ağı, palamut ağı, torik ağı gibi.



2.1.6.1. Kalkan Ağı

Kalkan balığı ve diğer bazı dip yassı balıkların (Örn.:Vatoz vb.) avında kullanılır.Yörelere göre kalkan ağı hazırlanması farklılık göstermektedir. Burada örnek olarak Doğu Karadeniz'de kullanılan kalkan ağlarının hazırlanması verilecektir.

Kalkan ağı yapımında kullanılan ağlar, piyasada 5-8 göz derinlikte 23 tex 6 nu. veya 23 tex 9 nu. iplikten 360 mm göz açıklığında örülmüş paket (kumaş) hâlinde bulunmaktadır. Yaka olarak 3 mm 0 veya 4 mm 0 pp ipler kullanılır. Ağırlık olarak ise tanesi 30–32 g gelen kurşunlar kullanılır. Yüzdürücü olarak çapı 40–45 mm olan 7–8 atmosfer basınca dayanıklı naylon mantarlar kullanılır. Kalkan ağları pot oranı (P) % 50 olacak şekilde donatılır. Bunun için 200 m boyundaki ağ 100 m yakaya donatılır ki buna balıkçılık dilinde bir parça ağ adı verilir. Bir takım ağ dendiğinde 8–10 parça anlaşılır. Ağın donatılmasında üst yaka (mantar yaka) iki çaka boş, üçüncü çakaya bir mantar gelecek şekilde donatılır. Alt yaka ise bir çaka boş, bir çakaya kurşun koyularak donatılır.



Şekil 2.19: Kalkan ağının mantar ve kurşun yaka donanımı



Donatım ipliği olarak 23 tex 9 nu. iplik kullanılır Donatım esnasında tüm gözler yakaya tek tek donatılmayıp bir çakaya dört göz alınıp iki göz boyuna donatılır.

2.1.6.2. Barbun Ağı (Sık Ağ)

Dip ve dibe yakın yaşayan, özellikle barbunya olmak üzere diğer demersal ve bazı pelajik balıkların avlanması amacıyla kullanılan ağlardır. Fanyalı barbun ağlarda fanya ve iki farklı göz açıklığında ve farklı kalınlıklarda ağ kullanıldığından bunları önce ayrı ayrı görelim. Gömlek olarak kullanılan ağ piyasada 200 m boyunda 17 mm göz açıklığında ve derinliği 73 göz olarak 23 tex 2 nu. iplikten kumaş hâlinde bulmak mümkündür.

Gömleğin iki yanına donatılacak olan fanya (manduma) ise 100–110 mm göz açıklığında 23 tex 4 nu. iplikten 5–6 kulaç derinliğinde bulunur. Fanya donatılmadan 7.5 göz derinlikte göz kesimi yapılarak donatıma hazır hâle getirilir. Yakalar için kullanılan polipropilen (pp) ipler de farklıdır. Alt yaka için 4 mm  pp ip kullanılırken üst yaka için 5 mm pp ip kullanılır. Yüzdürücü olarak 40–45 mm çapında naylon mantarlar kullanılır. Batırıcı olarak ise tanesi 31–33 g gelen füze şeklindeki içi boş kurşunlar kullanılır. Donatımdan önce yaka iplerinin açılarak gerdirilip gamı alınır. Fanyalı ağlarda üç kat ağ aynı anda yakaya donatılacağından donatım biraz daha fazla beceri ve tecrübe gerektirir, iki yanlarda fanya, ortada gömlek ağı bulunacak şekilde donatılmalıdır. Donatımda 23 tex 6 nu. iplik kullanılır.

Fanyalı ağlarda sık ağın donatımında gömlek ve fanya p = % 50 oranında donatılır. Fanyanın her gözü biri çaka olarak donatılır. Ancak alt ve üst yaka çaka boyları da farklıdır. Mantar yaka donatılırken çaka boyu alt yaka çaka boyundan 2 mm kısa ölçek kullanılır. Bir çakaya 6 gömlek gözü gelecek şekilde donatılır. Bu sayede üst yaka alt yakadan (bir parça ağda 4–5 m) daha kısa olur. Amaç, ağın tekneden denize bırakılırken kolay bırakılması ve mantarın ağa dolanmasının önlenmesidir. Diğer bir avantajı ise, dibe bırakılan ağ öne bir miktar yatık durur, böylece balığın ağ üzerinden aşması önlenmiş olur.



Şekil 2.20: Ağın dipte sahile doğru yatık duruşunun şematik görünümü



Alt yaka donatımında ise ilk fanya gözü, ilk gömlek gözü ve ikinci (alttaki) fanya gözü bir iple alınıp donam bağı ile yakaya tutturulur. Daha sonra gömlekten 6 göz alınır ve yaka üzerinde bir tam kol boyu tespit edildikten sonra ikinci (fanya) gözleri ile birlikte yakaya donatılır. Böylece bir çaka donatılmış olur.



Şekil 2.21: Sık ağın alt yaka kesiti

Birinci çakadan sonra ikinci çaka da aynı şekilde bir fanya gözüne 6 gömlek gelecek ılır. Üçüncü çakaya ise bir kurşun koyulduktan sonra çaka yakaya tutturulur. Böylelikle alt yakada iki çaka boş, üçüncü çakaya kurşun koyulmuş olur.




Şekil 2.22: Sık ağın alt yaka donanımı

Alt yaka tamamlandıktan sonra üst yakanın donatımına geçilir. Alt yakada olduğu gibi, fanya-gömlek-fanya sırasına göre üst yakaya tutturulur. Gömlekten yine 6 göz alınarak yaka üzerinde bir fanya kol boyundan 2 mm kısa ölçü alınıp ikinci fanya ile birlikte yakaya tutturulur. Böylelikle bir çaka tamamlanmış olur. Bu şekilde 3 çaka boş, 4’üncü çakaya bir mantar konur.

Alt yaka tamamlandıktan sonra üst yakanın donatımına geçilir. Alt yakada olduğu gibi, fanya-gömlek-fanya sırasına göre üst yakaya tutturulur. Gömlekten yine 6 göz alınarak yaka üzerinde bir fanya kol boyundan 2 mm kısa ölçü alınıp ikinci fanya ile birlikte yakaya tutturulur. Böylelikle bir çaka tamamlanmış olur. Bu şekilde 3 çaka boş 4’ ncü çakaya bir mantar konur.



Şekil 2.23: Sık ağın mantar yaka donanımı

Mantarların kurşunlardan daha seyrek donatılmasındaki amaç, ağın denize bırakıldığında kolaylıkla dibe inmesini sağlamaktır. Ağın bırakıldığı yerden akıntı ile sürüklenmemesi için ağın her iki baş kısmının alt ucuna 2–3 kg ağırlığında birer taş (ayaktaşı) bağlanır. Taş bağının üst kısmına, mantarın baş tarafına konan şamandıralar da bu iplerin ucuna bağlanarak ağ hazırlanmış olur.



Şekil 2.24: Ayaktaşının bağlantısı 

2.1.6.3. Kefal Ağı (Seyrek Ağ)

Ağ göz açıklığı, barbun ağlarından daha geniştir. Bu ağların bırakıldığı suların derinliği ağ derinliği kadardır. Diğer bir ifade ile sahil şeridinde kullanılırlar. Böylece kurşunlar dipte iken mantarlar yüzde kalır. Bu ağlarla genellikle sahillerde yaşayan kefal, eşkine, karagöz ve izmarit gibi balıkların avı yapılır. Bu ağ da iki farklı ağdan oluşur. Seyrek ağın gömleği, yani bir tahtası, piyasada 80–100 göz derinliğinde, 23 tex 3 nu. iplikten 25 ram. veya 28 mm göz açıklığında ve 200 metre boyunda kumaş hâlinde satılır. Fanya ağı ise 160 mm göz açıklığında 23 tex 6 nu. iplikten, 12 göz derinliğinde 200 m boyunda kumaş halinde bulunmaktadır.

Yakalar ise 5 mm 0 PP ip olarak alınır. Kullanılacak yakaların öncelikle burukluğu alınmalıdır. Yani fabrikadan yumak veya kelep olarak piyasaya arz edilen ipler, önce açılırlar ve buruklukları alınır. Buna balıkçılık dilinde gam alma denilir. Alt yakaya tanesi 50–60 g gelen kurşunlar dizilir. Üst yakaya dizilen naylon mantarlar 50–60 mm çapındadır. Bu mantarların biraz büyük tutulmasındaki amaç mantarların gömleğin gözünden geçerek ağa dolaşmalarını önlemektir.

Bu ağların alt yaka donanımında donanım oranı P = % 50’dir. Donanım sık ağdaki gibi fanya, gömlek, fanya sırasına göre birinci çakaya bağlanır. Daha sonra, gömlekten 5 göz alınır, yakadan ölçü olarak fanya kol boyu alınarak ikinci çakaya bağlanır. 




Şekil 2.25: Seyrek ağın kesiti



Alt yaka donatımında 10 çaka boş 11’inci çakaya bir kurşun takılır. Bu şekilde devam ederek alt yaka donatılır. Mantar yakada ise 14 çaka boş bırakılıp 15’ inci çakaya bir mantar konur.


Bütün fanyalı ağlarda olduğu gibi, seyrek ağda da üst yaka (mantar yaka) donatılırken çaka boyu, fanya kol boyundan 2 mm kısa tutulur. Bu şekilde üst yakanın alt yakadan kısa olması sağlanır. Seyrek ağların iki başına da sık ağda olduğu gibi birer ağırlık ve şamandıra ipi bağlanır. Şamandıralar da ağlara bağlanarak seyrek ağ denize bırakılacak hâle gelmiş olur.

2.1.6.4. Zargana Ağı

Bu ağlar, genelde mehtapsız gecelerde sürüler hâlinde sahillere yaklaşan zarganaları avlamak amacı ile hazırlanır. Bu ağlar için gerekli olan gömlek ağı piyasada 23 tex 2 nu. iplikten 10.5 mm göz açıklığında 260 göz derinliğinde, 200 m. boyunda kumaş halinde bulunmaktadır. Fanya ağı ise 110 mm. göz açıklığında 23 tex 4 nu. iplikten 6-7 kulaç derinliğinde 200 m boyunda kumaş olarak bulunmaktadır. Kullanılacak fanya piyasada istenilen derinlikte bulunmadığı için yatay düğüm kesimiyle (DY) 18 göz derinliğinde kesilerek donatıma hazır hâle getirilir. Gömlek ise hazırlanan fanya ağına derinliği eşitlendikten sonra 40 göz fazla sayılarak aynı kesimle hazırlanır.

Yakalar için 5 mm  pp ipler alınarak açılır ve burukluğu alınır. Mantar olarak 50–60 mm  mantar kullanılırken batırıcı olarak tanesi 33-35 g gelen füze şeklindeki içi boş kurşunlar kullanılır. Donatım ipliği olarak 23 tex 9 nu. iplikten yararlanılır. Zargana ağında diğer fanyalı ağlarda olduğu gibi donatım sırası değişmez. Fanya, gömlek, fanya sırasına göre birinci çakaya tutturulur. Ölçü olarak, fanya göz kol boyu olan 110 mm’den 2 mm kısa alınır ve bir çakaya 7 gömlek gözü gelecek şekilde donatılır. 



Şekil 2.26: Fanyalı zargana ağının kesiti

Üst yakada üç çaka boş, dördüncü çakaya bir mantar konur. Alt yaka donatılırken ölçü olarak fanya gözü büyüklüğünün yarısı olan 110 mm alınarak bir çaka donatılır. Alt yakada 5 çaka boş, altıncı çakaya 1 kurşun konur Kurşunun seyrek konulmasındaki amaç, ağın derin suya bırakılması halinde su üzerinde aşağı asılı kalabilmesini sağlamaktır.

2.1.6.5. Sardalya Ağı

Yüksekliği 9-18 m, uzunluğu 90-180 m düğümden düğüme göz genişliği 12-14 mm’dir. Naylon olan ağ ipliğinin kalınlığı 210.D/2’dir. Bu ağlar genellikle sabaha karşı şafak sökmeden önce denize bırakılır. Güneş doğduktan birkaç saat sonra toplanır.

2.1.6.6.Uskumru Ağı

Bu ağların uzunluğu av sahasının özelliğine göre 130-279 m, yüksekliği ise 60-70 veya 100 gözdür. Kurşun yakasına kurşun dizilmiş olanlarına kesme ağı denir. Düğümden düğüme ağ gözü genişliği 21–23 mm’dir. Çift kat olan kuruşun yakalanma kuruşum yerine 2 kulaçta bir 2–3 kg’lık taşlar bağlanır. Gece ve gündüz kullanılan bir ağdır.

2.1.6.7. İstavrit Ağı



Yüksekliği 45–60 göz olan bu ağın uzunluğu kullanılacağı alanın özelliklerine göre değişir. Örneğin İstanbul Boğazı’nda 70-80 m, Marmara‘da 500-550 m olur. Düğümden düğüme ağ gözü genişliği 16–17 mm’ dir. Gece ve gündüz kullanılabilen bir uzatma ağıdır. Ağ ipliğinin kalınlığı 210 D/2’dir. Ağ, üçte bir pot verilmek suretiyle yakalara üçer gözlü donatılır. Bu ağlarla istavrit ve izmarit avlanır.


2.1.6.8. Palamut Ağı



Genellikle 210.D/9 D/12 numara naylon iplikten yapılan bu ağların iki tipi vardır. Birincisi, Karadeniz’de mehtaplı gecelerde kullanılan ve kurşun yakası olmayan sade ağlardır. Bu ağların sadece mantar yakası bulunur. Uzunluğu 270 m, derinliği 18–30 m olan bu tip ağların göz genişliği düğümden düğüme 34–42 mm’dir. 

İkincisi ise; lüfer ağı biçiminde yapılan Marmara ve boğazlarda kullanılan palamut ağıdır.  Yüksekliği 60–90 göz uzunluğu Marmara'da 270–360 m, Boğazlarda 150-180‘dir. Düğümden düğüme ağ gözü genişliği 40–42 mm‘dir. Mantar yaka çift katlıdır. Akşam bırakılıp sabah toplanırlar. Bu ağlarla palamut ve kofana avlanır. 

2.1.6.9. Torik Ağı



Torik ağlarının da Karadeniz'de ve Marmara'da kullanılan iki ağ tipi vardır. 210.D/9-D/I2 numara naylondan yapılırlar. Karadeniz’de kullanılanların kurşun yakası yoktur. Yükseklik ve uzunluğu palamut ağının aynıdır. Ağ gözü genişliği balıkların iriliğine göre 60–80 mm olur. Marmara ve boğazlarda kullanılanların da göz açıklığı aynı olup yükseklikleri, 40–60 gözdür. Kurşun yakası iki katlıdır. 3,5 m ara ile taş bağlanır. Uzunluğu 130–270 m kadar olabilir. Akşam bırakılıp sabah toplanırlar.

2.1.6.10. Lüfer Ağı

Bu ağların yüksekliği 60–90 göz olup uzunluğu av sahasının özelliğine göre değişir. 210.D/2 numaralı naylondan yapılan bu ağların göz açıklığı düğümden düğüme 30–33 mm’dir. Akşam atılıp sabah toplanırlar. Ağ yakalara üçte bir pot verilmek suretiyle ikili,üçlü veya üçer üçer gözlü donatılır. Kurşun yakaya taş bağlanır.



Şekil 2.27: Yengeç avcılığında kullanılan dip galsama ağı


2.2. Kullanıldığı Yerler



Denizlerde ve iç sularda yüzeyde, orta su kesiminde, dipte batırıcılar (kurşun, taş vb.) ve yüzdürücüler yardımı ile gerilerek sabit şekilde askıda bırakılan, hareketli su ürünlerinin (balıklar, kafadan bacaklılar, kabuklular vb.) takılarak yakalanmasına yarayan avlanma araçları uzatma ağları olarak tanımlanır. 

Uzatma yöntemi: Daha çok palamut balığı avcılığında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, genellikle balık sürülerinin fazla geçiş yaptığı bölgelerde ay aydınlığında kullanılır. Kullanılan ağların yüzer özellik göstermesi, ağların boyunu geçen derinliklerde uygulanması, bir ucuna tekne bağlanarak arada bir çekilmek suretiyle sulardan takımın bir araya gelerek toplanmasının engellemesi ve operasyonun yaklaşık olarak 3-5 saat sürmesidir. Balıkçılar tarafından ay olan gecelerde tercih edilmesinin sebebi de ay olan gecelerde sudaki ağ yakamozunun ay ışıkları ile engellenerek balıklar tarafından ağın daha az görülmesidir.

Bu yöntemle ağlar tekne tarafından uzatıldıktan sonra daima çekilerek kıyıya dik konumda tutulur. Bu şekilde belirli bir süre bekletildikten sonra ağlar denizden kaldırılarak operasyon tamamlanır.

Sade ve fanyalı ağlar gerek deniz gerekse iç su ortamlarında avlanma amacına bağlı olarak farklı su kesimlerine bırakılır. Avcılığı amaçlanan tür, türlerin davranışları ve mevsim karakterleri bu konuda etkin rol oynar.
Uzatma ağlar kullanılış bakımından 3 ana bölgede yer alır:



· Dip ağları



· Pelajik ağlar (orta su ağları) 

· Yüzey ağları (yüzlek ağlar)



Fanyalı ağlar, genellikle dip bölgede yer alır. Demersal türlerin avcılığında kullanılır (dil ağı, barbun ağı vb.). Çok sayıda ağ takımı birbirine eklenerek baştan ve sondan bağlanan halatlar yardımı ile işaret şamandırasına bağlanır (işaret kabağı) ve denize uzatılır. Toplanmak istendiğinde yeri işaret şamandırası ile tespit edilir.

Orta su türlerinin (sardalya vb.) avcılığında kullanılan sade (galsama) ağları genellikle pelajik bölgeye bırakılır. Bir kısım fanyalı ağlar da orta su avcılığında kullanılmaktadır (köpek, orkinos ağı vb).

Yüzey ağlar fazla basıncı taşımaz veya hiç ağırlık bulunmaz. Yüzlek tabir edilen bu takımlar, su yüzeyinde gezer durumda bırakılır. Yüzey ağlarına iki uçtan ışıklı işaret şamandırası bağlamak gerekmektedir (yüzlek karides ağlar vb.).




UYGULAMA FAALİYETİ






		İşlem Basamakları

		Öneriler



		· Uzatma ağı çeşitlerini sıralayınız.

		· Balıkçılık atölyesinde çalışıyor iseniz atölye güvenlik kurallarına uyunuz.



		· Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ediniz.

		· Balıkçılık sahasında çalışıyor iseniz denizde güvenlik kurallarına uyunuz.



		· Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırlayınız.

		· Tekniğine uygun ve ekonomik malzeme kullanmaya özen gösteriniz.



		· Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme işlemini yapınız.

		· Ağ malzemelerini direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. 



		· Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan birleştirerek fanya oluşturunuz.

		



		· Uzatma ağına uygun oranda pot vererek yakaları donatınız.

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde yüzdürücü kullanarak mantar yaka donatımı yapınız.

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı kullanarak kurşun yaka donatımı yapınız.

		





ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME




Aşağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde öğrenmiş olduğunuz bilgileri ölçünüz. 


1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi fanyalı uzatma ağlarına ait değildir?

A)
İki veya üç kat ağdan oluşurlar. 

B)
İçteki ağ ince gözlüdür.

C)
Gömlek ağ ortada bulunur.

D)
Fanya ağı geniş aralıklıdır.

E)
Tek katlı ince materyalden yapılırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi uzatma ağı çeşitlerindendir?


A)
Yüzey ağları

B)
Voli ağları

C)
Iğrıp ağları

D)
Çökertme ağları

E)
Kaldırma ağları

3.Aşağıdaki uzatma türlerinin hangisinde ağın derinliği su derinliği kadardır?


A)
Ağ kalkan ağı

B)
Kefal ağları

C)
Zargana ağları


D)
Uskumru ağları

E)
Sardalye ağları 

4. Karadeniz‘de kullanılan türlerinde kurşun yakası olmayan özel uzatma ağı aşağıdakilerden hangisidir?


A)
istavrit ağı

B)
Kalkan ağı


C)
Barbun ağı


D)
Torik ağı

E)
Kefal ağı

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


A)
% 50 


B)
% 60

C)
% 70

D)
% 40

E)
% 30

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. 

UYGULAMALI TEST

Balıkçılık laboratuvarına veya bir balıkçı barınağına giderek sorumlu öğretmene veya balıkçılara çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi dalyanı kurunuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

		Değerlendirme Ölçütleri

		Evet

		Hayır



		· Uzatma ağı çeşitlerini sıraladınız mı?

		

		



		· Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ettiniz mi?

		

		



		· Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

		

		



		· Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme işlemini yaptınız mı?

		

		



		· Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan birleştirerek fanya oluşturdunuz mu?

		

		



		· Uzatma ağına uygun oranda pot vererek yakaları donattınız mı?

		

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde yüzdürücü kullanarak mantar yaka donatımı yaptınız mı?

		

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı kullanarak kurşun yaka donatımı yaptınız mı?

		

		





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.

modül değerlendirme 








Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek modülde kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

		

		ÖLÇME SORULARI 

		Doğru

		Yanlış



		1. 

		Uzatma ağlarının diğer ismi galsama ağlarıdır.

		

		



		2. 

		Polipropilen en çok kullanılan uzatma ağ ipliği malzemesidir.

		

		



		3. 

		Uzatma ağlarının renkleri genellikle ışığa yönelim gösteren balıklar avlandığından dolayı mavi, beyaz, açık gri, yeşildir.

		

		



		4. 

		Ağların donatımı sırasında balığın ağa dolanabilmesi için verilen pota fanya denir. 

		

		



		5. 

		Uzatma ağları avlanacak balığın türüne, büyüklüğüne ve bulunduğu su kesimine göre farklı özellik gösterir.

		

		



		6. 

		Uzatma ağı çeşitlerinden dip ağları için 100 göz derinlikte 32–44 mm göz açıklığında hazır ağlar kullanılır.

		

		



		7. 

		İki veya üç kattan oluşan ağlara fanyalı uzatma ağları denir.

		

		



		8. 

		Fanyalı ağların iç kısmında bulunan ince gözlü ağlara gömlek adı verilir.

		

		



		9. 

		Kalkan avcılığında kullanılan özel uzatma ağlarının göz açıklığı 220 mm’dir

		

		



		10. 

		Karadeniz’ de kullanılan özel uzatma ağlarından tor5ik ağlarında kurşun yaka bulunmaz.

		

		





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. 

PERFORMANS TESTİ (YETERLİK TESTİ)


Ağ yapım laboratuarına veya bir uzatma gemisine giderek sorumlu öğretmene veya gemi kaptanına çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak modül öğrenim faaliyetlerinde öğrendiğiniz gibi uzatma ağını donatınız.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

		Değerlendirme Ölçütleri

		Evet

		Hayır



		· Uzatma ağlarında kullanılan iplik özelliklerini sıraladınız mı?

		

		



		· Ağ renginin av verimine etkisini düşünerek uzatma ağı için uygun renk seçimi yaptınız mı?

		

		



		· Donatım sırasında ağ gözü seçiminin avcılık verimi bakımından önemini belirlediniz mi?

		

		



		· Uzatma ağlarının teknik özellikleri ile ilgili hesaplamalar yaptınız mı?

		

		



		· Uzatma ağı çeşitlerini sıraladınız mı?

		

		



		· Donatılacak uzatma ağı türünü tespit ettiniz mi?

		

		



		· Ağ donatımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

		

		



		· Galsama ağları için dikdörtgen ağ parçalarının birleştirme işlemini yaptınız mı?

		

		



		· Fanyalı uzatma ağları için ağ parçalarını yakalardan birleştirerek fanya oluşturdunuz mu?

		

		



		· Uzatma ağına uygun oranda pot vererek yakaları donattınız mı?

		

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde yüzdürücü kullanarak mantar yaka donatımı yaptınız mı?

		

		



		· Amaca uygun sayı ve ölçüde batırıcı kullanarak kurşun yaka donatımı yaptınız mı?

		

		





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. 

CEVAP ANAHTARLARI 


ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI


		1

		2

		3

		4

		5



		C

		A

		D

		E

		C





ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI


		1
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		3

		4

		5



		E

		A

		B

		D

		A





MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
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