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MODÜLÜN ADI

Dreç Avcılığı

SÜRE

Dreç avcılığı
materyalidir.
40/32

ÖN KOŞUL

Temel eğitimini tamamlamış olmak

YETERLİK

Dreçle avcılık yapmak

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ile

ilgili

konuların

verildiği

öğrenme

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında dreçle avcılık
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Dreci tekne ile çekebileceksiniz.
2. Dreci tekneye alabileceksiniz.
Ortam: Balıkçı gemisi, balıkçılık laboratuvarı, kütüphane
Donanım: İnternet, VCD
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dreç; sürütme ağları grubundan, dibe bağımlı yaşayan bentik canlıların avcılığında
kullanılan bir av aracıdır. Ancak ekosisteme zarar vermemek için kullanım sahası mevzuatla
sınırlandırılmıştır.
Bu modül ile tekniğine uygun olarak balıkçı gemisinde dreç çekebilecek ve dreci
güverteye alabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Uygun ortam sağlandığında dreci tekne ile çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Dreç çeken bir balıkçı gemisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Kaptandan izin alarak dreç çekme yöntemlerini, dreç çekerken dikkat edilecek
hususları araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DRECİ TEKNEYLE ÇEKME
Dreç, bir torba ve üç kollu yarım ay şeklinde bir çerçeveden oluşmaktadır. Sürükleme
esnasında çerçevenin bıçak ağzı, dibi kazımakta; av, torbanın içinde toplanmaktadır.
Bunlar denizde yaşayan çeşitli yumuşakça ve kabukluların avcılığında kullanılır.
Çekilen dreç, zemini kazıyarak bu canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana
kadar hazne içinde depolanmasını sağlar. Deniz tarağı ve kaska olarak da adlandırılır.
Deniz dibini tarayarak midye, istiridye, karides, deniz salyangozu ve diğer su
ürünlerinin avlanmasında kullanılan; bir ağ veya tel torba, çerçeve, bıçak veya tarak ve
çekilme sapından oluşan; küçük güçte motorlu gemilerle çekilen av aracıdır.
Yakın ve sığ sularda küçük, tek bir dreçle av yapılabileceği gibi açık denizde tarak
avcılığında olduğu gibi büyük teknelerde 2-3 direçle de av yapılabilir. Sığ ve derin sularda
kullanılabilen modelleri vardır.

1.1. Dreç Çekiminde Tekne Sürati
Tekne sürati dreç çekiminde çok düşük olmalıdır.

1.1.1. 0,8-1 mil/h
Kaska ile avcılığın yapıldığı motorda kıç üstüne, küpeştenin ortasına bir makara
oturtulmuştur. Kaska, yuma ipi ile bu makaradan suya indirildikten sonra motor 0.8-1 mil
süratle hareket etmelidir.
Düşük süratle gitmesi, teknenin taradığı bölgede takıldığı zaman alabora olmasını
engeller.
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1.1.2. Dreç Çekim Süresi
Dreç çekim süresi, avcılık yapılan suların zemin yapısına göre değişmektedir.
Dreçte kalama boyu, derinliğin bir buçuk katı; sürükleme süresi, değişken olmakla
beraber 10 dakika kadardır.
Süre dolunca motor durdurularak yuma ipi boşu alınır ve 5-6 tayfa, kaskayı makaraya
kadar çeker. Bir taraftan yuma ipi gergin tutulurken kaloma tilla ipi tutularak kaska iskele
tarafına geçirilir, kemere küpeştenin içine kadar çekilerek ağın tilla ipleri tutulur ve ağ
güverteye boca edilir.

Şekil 1.1: Dreç ve dreç çeken tekne
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dreç çeken bir balıkçı gemisine giderek öğretmeninize ve balıkçılara çalışmalarınız
hakkında bilgi veriniz. İzin alarak dreci öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi çekiniz.






İşlem Basamakları
Balıkçı gemisine dreç çekmek için
uygun yol veriniz.
Dreci yuma ipi ile makaradan suya
indiriniz.
Derinliğin bir buçuk katı kaloma
veriniz.
Balıkçı gemisinin süratini saatte 1 deniz
mili olacak şekilde düşürünüz.

Öneriler
 Denizde güvenlik talimatlarına uyunuz.
 Av araçların periyodik bakımlarını
yapınız.
 Çekme halatlarının standartlara uygun
olmasına dikkat ediniz.
 Drecin kayalıklara takılması ihtimalini göz
önünde bulundurunuz.

 Dreci ortalama 10 dakika çekiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Balıkçı gemisine dreç çekmek için uygun yol verdiniz mi?
2. Dreci, yuma ipi ile makaradan suya indirdiniz mi?
3. Derinliğin bir buçuk katı kaloma verdiniz mi?
4. Balıkçı gemisinin süratini saatte 1 deniz mili olacak şekilde
düşürdünüz mü?
5. Dreci ortalama 10 dakika çektiniz mi?

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıda verilen dreç avcılığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Denizde yumuşakça ve kabukluların avcılığında kullanılır.
B) Bir torba ve üç kollu yarım ay şeklinde bir çerçeveden oluşmaktadır.
C) Küçük güçte motorlu gemilerle çekilen av aracıdır.
D) Yakın ve sığ sularda küçük, tek bir dreçle av yapılabileceği gibi açık denizde tarak
avcılığında olduğu gibi 2-3 dreç çekebilen büyük teknelerle de av yapılabilir.
E) Dreç, çevirme grubundan bir av aracıdır.

2.

Dreç çekiminde balıkçı gemisine verilen en uygun hız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0.8-1 mil/h
B) 1-1.5 mil/h
C) 1-2 mil/h
D) 2-3 mil/h
E) Hız önemli değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun ortam sağlandığında dreci tekniğine uygun olarak gemiye çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Dreç çeken bir balıkçı gemisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Kaptandan izin alarak drecin gemiye nasıl alındığını, dreci gemiye alırken dikkat edilecek
hususları araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DRECİ TEKNEYE ALMA
2.1. Kıyı Sularında Dreçle Avcılık
Kıyı sularında, karaya oldukça yakın sığ bölgelerde operasyon yapılır. Tekne ve ağın
büyüklüğü, bu bölgelerdeki manevra yeteneğine bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Kıyıya yakın
av yapan teknelerin boyu nadiren 15 m’yi geçer. Açıkta av yapan tekneler ise 20 m
civarındadır.
Kullanılan dreç ağının tipi, avlanacak canlının ve av yapılacak zeminin özelliğine
bağlıdır. Canlı, sadece zeminden kazınacaksa veya hemen uygun bir zemin altında ise basit
bir dreç kullanılabilir. Kısmen veya tamamen engebeli bir zeminde bulunuyorsa bunların
bulundukları yerden çıkarılması ve bir araya toplanması için özel olarak tasarlanmış dreçlere
ihtiyaç duyulur.

Şekil 2.1: Su püskürtmeli dreç
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Bu tip dreçlerde ana gemiden pompalanan basınçlı su, küçük püskürtücülerden
geçerek canlıların zeminden çıkarılıp torba içinde toplanmasını sağlamaktadır. Operasyon 912 m derinliklerde sürdürülmekte ve püskürtülme su, tekneye bağlı 75 m’lik hortumla temin
edilmektedir.

2.2. Açık Denizde Dreçle Avcılık
Açık denizde avcılıkta kullanılan dreçler, kalın dirençli bir iskelet yapısına sahiptir.
Bunlara çekim kolları monte edilmiştir. Zemine gelen ve ağzın alt kısmını oluşturan çubuk,
zemini kazımak üzere bıçak sırtı şeklindedir. Torba kıs mı , uzunluğu boyuncu sabit
genişli ktedir.
Alt yüzü çelik halkalardan yapılmış bir örgü şeklindedir. Bu yapı, drece kaba
yüzeylerde çekilirken bir direnç kazandırır. Avın toplandığı arka kısmın üst yüzeyi de aynı
formda yapılmıştır. Ön üst yüzey ise kablolardan örülmüştür.
Genişlikleri, küçük tekneler için 1.5 m’den 30 m’lik tekneler için 4.5-5 m’ye kadar
değişir. 4.5 m genişlikteki bir drecin çekilmesinde 3.5 cm kalınlığında tek bir çelik halat
kullanılır.

2.3. Dreç Çekiminde Kullanılan Tekne Tipleri
Dreçle av yapan tekneler, tasarım yönünden başlıca üç kategoride toplanabilir.

2.3.1 Güverte Önünden Çift Dreç Çekebilen Tekneler


Vinç tamburlarından gelen çelik halat, güvertede yer alan döner bobinlerden
geçer, mataforalara asılı çekme blokları drece doğru uzanır. Her iki yandan birer
dreç çekilir.

Şekil 2.2: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler
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Çekme sırasında vinç tamburu mataforada drecin çekme kolları görününceye
kadar çelik halatları sarar. Ana direk üzerindeki makara, diğer bir vinç
tamburuna alınarak dreç kirişine bağlanır ve güverteye alınır. Bu operasyon için
çekme halatı yavaşça boşaltılır.

Şekil 2.3: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler



Makara dreç kirişinden çözülür ve arka kısmına bağlanarak kaldırılır. Böylece
ağız aşağıya doğru gelir, drecin içindekiler boşaltılır.

Şekil 2.4: Operasyonu güverte önünde yapan tekneler

Tekne düzeni yan operasyonlu trollere benzemektedir. Her bir matafor bloku, bir
drecin çekilmesinde kullanılır. Ana direğe bağlı iki kiriş ve makara düzeni, drecin
kaldırılmasında kullanılır. Vinç, kaptan köşkünün önünde yer alır. Üzerinde çelik halatların
sarılacağı 2’si ana, 2’si yedek ve 2’si de kaldırmak amacıyla kullanılan en az 6 tamburla
çalışır.
Av sırasında mataforalar dışarıya doğru döndürülür. Çekme sırasında vinç
tamburlarından gelen çelik halatlar, güverte üzerindeki hareketli makaralardan geçer. Dreç
ağları birbiri peşi sıra çekilir. Biri askıya alındıktan sonra diğerinin toplanmasına başlanır.
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2.3.2. Güverte Gerisinden Çift Dreç Çekilmesi
Diğer av yöntemlerinde olduğu gibi modern balıkçı teknelerinde güverte gerisinden av
yapan modeller, yaygın olarak kullanılmaktadır. Dreç çekmek üzere yapılan teknelerde vinç,
kaptan köşkünün gerisinde yer alır.
Hemen vincin önünde ana direğe bağlı 2 hareketli kiriş ve ana direğin her iki yanında
ikiz mataforlar bulunur.
Operasyon şekli güverte önünden dreç çekilen teknelerle aynıdır.

Şekil 2.5: Geriden direç çeken tekne modeli

Şekil 2.6: 30 m’lik kıç operasyonlu tarak avcılığı yapan bir tekne

Bu düzenleme ile arka güverte daha fazla korumalı ve tekne yönetiminden en az
etkilenir pozisyondadır. En sert deniz koşullarında bile öne doğru ilerleme devam ederken
emniyetli bir çalışma sağlanır.
Operasyon şekli bir önceki konuda anlatılan önden çekilen dreçlerle aynıdır.
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2.3.3. Güverte Gerisinden Üçlü Dreç Çekilmesi

Şekil 2.7: Tekne gerisinden üç dreçle av yapan bir gemi ve operasyon şekli
Şekil 2.7’de güverte gerisinden üç dreç çekebilen bir trol teknesi görülmektedir.

Şekilde görüldüğü gibi matafora yoktur. Her i k i yandan çekilen dreçlerin halatları,
doğrudan doğruya ana direğe bağlı yatay bir kirişin ucundan geçerek vince ulaşır. Üçüncü
dreç ağı ise yine ana direkten çekilmek ve kıçtaki yarı mekanik bir rampadan geçirilmek
suretiyle güverteye alınır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dreç çeken bir balıkçı gemisine giderek öğretmeninize ve balıkçılara çalışmalarınız
hakkında bilgi veriniz. İzin alarak dreci öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi gemiye alınız.







İşlem Basamakları
Öneriler
Çekme sırasında vinç tamburunun
mataforada drecin çekme kolları
 Denizde güvenlik talimatlarına uyunuz.
görününe kadar çelik halatları sarmasını
sağlayınız.
Ana direk üzerindeki makarayı diğer bir
 Vinç ve makaraların periyodik bakımlarını
vinç tamburuna alarak dreç kirişine
yapınız.
bağlayıp dreci güverteye alınız.
Makarayı dreç kirişinden çözüp arka
 Çelik halatların standartlara uygunluğunu
kısmına bağlayarak kaldırınız.
kontrol ediniz.
Ağız kısmını aşağıya doğru getirerek
drecin içindekileri boşaltınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çekme sırasında vinç tamburunun mataforada drecin çekme
kolları görünene kadar çelik halatları sarmasını sağladınız mı?
2. Ana direk üzerindeki makarayı diğer bir vinç tamburuna alarak
dreç kirişine bağlayıp dreci güverteye aldınız mı?
3. Makarayı dreç kirişinden çözerek arka kısmına bağlayıp
kaldırdınız mı?
4. Ağız kısmını aşağıya doğru getirerek drecin içindekileri
boşalttınız mı?

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Açık denizde avcılıkta kullanılan dreçler hangi özellikte olmalıdır?
A) Güçlü bir iskelet yapısına sahip, çekim kolları monte edilmiş olmalıdır.
B) Ağız kısmı taraklı olmalıdır.
C) Torba kısmı bulunmalıdır.
D) Çekme halatları olmalıdır.
E) 15’m’den küçük gemilerdir.

2.

Dreci gemiye alırken ilk yapılacak işlem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekme halatlarına kaloma verilir.
B) Torba kısmının ağzının aşağı gelmesi sağlanır.
C) Makara dreç kirişinden çözülür.
D)Vinç tamburunun mataforada drecin çekme kolları görününceye kadar çelik
halatları sarması sağlanır.
E) Dreç güverteye alınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1 ( ) Teknenin düşük süratle gitmesi, dreç takıldığı zaman alabora olmasını engeller.
2 ( ) Dreç avcılığın yapıldığı motorun kıç üstüne, küpeştenin ortasına bir makara
oturtulmuştur.
3 ( ) Kullanılan dreç ağının tipi, avlanacak canlının ve av yapılacak zeminin özelliğine
bağlıdır.
4 ( ) Çekme sırasında vinç tamburlarından gelen çelik halatlar güverte üzerindeki hareketli
makaralardan geçer.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
 Balıkçı gemisine dreç çekmek için uygun yol verdiniz mi?
 Dreci, yuma ipi ile makaradan suya indirdiniz mi?
 Derinliğin bir buçuk katı kaloma verdiniz mi?
 Balıkçı gemisinin süratini saatte 1 deniz mili olacak şekilde
düşürdünüz mü?
 Dreci ortalama 10 dakika süreyle çektiniz mi?
 Çekme sırasında vinç tamburunun mataforada drecin çekme
kolları görününceye kadar çelik halatları sarmasını sağladınız
mı?
 Ana direk üzerindeki makarayı diğer bir vinç tamburuna alarak
dreç kirişine bağlayıp dreci güverteye aldınız mı?
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Evet

Hayır

 Makarayı dreç kirişinden çözerek arka kısmına bağlayıp
kaldırdınız mı?
 Ağız kısmını aşağıya doğru getirerek drecin içindekileri
boşalttınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2

E
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2

A
D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
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