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Armanın kısımları 

                       
 
Teknede yönler  
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Denizcilik Terimleri  

 
Köklü bir geçmişi olan denizciliğin, terimlerden oluşan kendine ait bir dili vardır. Geçmişten günümüze 
kadar gelen binlerce denizcilik terimi vardır. Elbette bunların hepsini bilmeye gerek yoktur ama çok 
kullanılan ve bize gereken terimleri bilmemiz bize yeterli olacaktır. Bunlardan bazılarını kısaca 
açıklayalım. 
 
Aborda : Bir teknenin başka bir tekneye veya iskeleye bordasından (yandan) yanaşması. 

 
Alabanda : Bordanın iç kısmı veya dümenin 35-45 derece basılması.  
 
Alarga : İtalyanca ‘’largo’’ , açıkta anlamı olan terimdir. Bir teknenin açıkta demir atarak beklemesidir.  

 
Alesta : Hazır ol anlamındadır. (Alesta tramola vs. )  

 
Arma : Tekne üzerindeki sabit, tüm donanım. (direkler, çarmıklar, halatlar, makaralar ) 

 
Ayı Bacağı : Pupa seyrinde yelkenlerin farklı tarafa açılması.  

 
Borda : Teknenin suyun üstünde kalan kısmı. ( yanları )  
 
Camadan : Bir bağ çeşidi veya yelken alanını küçültmek.  

 
Çarmık : Direği yanlardan tutan teller.  

 
Cenova : Direğin önünde kalan yelken.   

 
Havuzluk : Yelkenli bir teknede oturulacak alan ve yer. 

 
Irgat : Demir alırken veya atarken kullanılan elektrikli veya hidrolik mekanizma. 

 
İskota : Yelkenleri kumanda eden yani açı veren halatlar. 

 
İskele : Teknemizin sol tarafı. 

 
Istralya : Direği teknenin başından destekleyen tel. 

 
Mandar : Yelkenleri yukarıya basmaya yarayan halatlar.  

 
Kaloma : Demirde bulunan teknenin denize bıraktığı zincir, halat boyu uzunluğu.  

 
Kavança : Rüzgar teknenin kıçından gelirken yelkenlerin yönünü değiştirmek için yapılan menavra.  

 
Kerteriz : Denizde yönü tayin etmek için alınan sabit hedefler. 

 
Kıç : Teknenin geri tarafı.  

 
Koç Boynuzu : Halat bağlamak için kullanılan iki kulaklı madenler.  
                                                                                                                              
Koltuk : Bir teknenin bağlanırken verdiği baş ve kıç omuzluktan verdiği halatlar.  
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Kurt ağzı : İçinden halat geçmesi için baş ve kıça takılan demir yastıklar.  

 
Laçka : Bir halatı veya bir şeyi boşaltmak.  

 
Omuzluk : Teknelerin baş ve kıç taraflarındaki 45 derecelik açı civarındaki yön. 

 
Palamar : Gemilerin iskeleye veya rıhtıma bağlanmasında kullanılan halttan daha kalın yom.  

 
Pruva : Bir teknenin ön istikameti. 
 
Roda : Kullanılmamış, açılmamış halat sargısı.  

 
Rüzgar üstü : Rüzgarın estiği yön.  

 
Rüzgar altı : Rüzgarın estiği yönün aksi.  

 
Salma : Yelkenli teknenin kaymasını engelleyen ve omurgaya bağlı su altında bulunan parça.  

 
Sancak : Denizcilikte sağ tarafa verilen terim.  

 
Tramola : Yelken seyrinde rüzgar üzerine doğru yapılan manevra.  

 
Usturmaça : Tekneler limanda bağlıyken birbirlerine vurmamaları için konulan içi hava dolu toplar.  

 
Pırpırlama : Rüzgarın baş veya başa yakın yönlerden  gelmesi sonucu yelkenlerin çalışmayarak 

dalgalanması. Yapraklanmak - körde kalmak aynı anlamdadır.  
 
 
Kendinizi test edin :  
 
 
 Sancağımdaki tekneye aborda bağlı yelkenlimin koltuk halatlarını çözerek limandan motor kuvvet 
ile ayrıldım. Rüzgara karşı yol alarak yelkenleri körde bıraktım ve mandar halatları yardımıyla 
yelkenlerimi arya ettikten sonra yelken seyrine başladım. İskele baş omuzluğumdan gelen rüzgarla 
orsa seyri yol almaya devam ettim. Rüzgar üstümden sancak kontra gelen yelkenli tekneye yol 
verdikten sonra rüzgarı pupadan almaya başladım. Ana yelken iskotasını elimden kaçırmam 
sonucunda yelkenlim pırpırladı (boşta kaldı) ama iskotanın boşunu alarak seyre devam ettim. 
Pruvamın neta olduğunu kontrol ettikten sonra cenova yelkeninin iskotasını ayarladım. Pupadan 
orsa seyrine geçerken iskota yardımıyla yelkenlerimin boşunu aldım ve orsa seyrine girdim. Ekibime 
alesta tramola komutu vererek rüzgar üzerine doğru bir tramola attım. 90 derece olan tramola 
dönüşünden sonra cenova yelkenini ön yakasındaki tüylerin paralelliğini kontrol ettim. Rüzgarı 
sancak baş omuzluğumdan almaya devam ederek orsa seyri yol alırken önümde alarga bağlı iki adet 
motorlu tekne gördüm. Çatışmayı önlemek için kafayı açıp, iskotalarımı boşladım ve  apaz seyrine 

girdim (rüzgarı yandan aldım.)  
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Yelken Mantığı 
 
Yelken Tarihi 

 
Yelkenin çalışma sistemini açıklamadan önce yelken tarihini bilmeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır. 
Milattan önce 2400 yıllarında Mısır’da  Nil Nehri’nde yerliler ilk defa yelkeni keşfettiler. Nil nehrinde 
yerlilerin yaptıkları salların üstüne koydukları kare şeklindeki papirüs kağıtları ile rüzgarın itme 
gücünden faydalandılar. Yelkenlinin kıç tarafından esen rüzgar bir kuvvet oluşturuyor ve yelkenli 
tekneyi itiyordu. İtme gücü ile Nil Nehri boyunca ticareti geliştirdiler. Fakat kare yelken ile sadece 
rüzgarı kıç taraftan alması durumunda seyir yapabiliyorlardı. O yüzden seyir yapabilme, yön ve 
yetenekleri çok düşüktü. Kare yelken şeklinde yelkenlerden, üçgen şeklindeki yelkenlere geçişten 
sonra daha fazla yöne gidilebildi. O yüzden günümüzde de artık üçgen şeklinde yelkenler 
kullanılmaktadır. Üçgen şeklinde yelkenler ile hem itme hem de emme kuvveti yaratabiliyoruz. 
 
Yelkende oluşan kuvvetler 
 
İtme kuvveti : 
 
Rüzgarın esmesinden oluşan enerjisinden doğan kuvvettir. Rüzgarlı havalarda rüzgara doğru 
yürümeyi zorlaştıran, elimizdeki bir poşetin uçmasını sağlayan bu kuvvettir. Dik şekilde etki eder. 
Yelkenin çalışmasında en temel ilkedir. Rüzgar yelkenlere kıç taraftan vururken yani pupa 
seyrindeyken itme kuvveti etkisini gösterir.  
 
Emme kuvveti : 
 
Rüzgara karşı seyreden bir yelkenlinin, yelkenleri üzerinde emme kuvveti oluşur. Uçakların 
uçmasında her zaman emme kuvveti etkilidir. Bu kuvvettin oluşumunda rüzgar, yelkenin her iki 
yakasından akmaktadır. Yelkenin her iki yakasından akan rüzgarın oluşturduğu kuvvet ile yelkenli 
teknemiz rüzgara doğru emilir. Yelkenlerimiz, rüzgara karşı ilerleyebilmeleri için yelkenlerin her iki 
tarafından akan hava, emme kuvvetini oluşturur. 
 

 
 
 
 
Yelkenin Çalışması  
 

Bir yelkenin ilerleyebilmesi için herkesin bildiği gibi rüzgara ihtiyacımız vardır. Rüzgarın esmediği 
durumlarda yelken kuvvet üretemediği için  yelkenli teknemiz ilerleyemez. Yelkencilikte en önemli 
nokta, rüzgar ile yelken arasındaki uygun açıyı bularak, yelkene çarpan rüzgarı en ideal şekilde 
kullanmaktır. Yelkenlerimiz, rüzgarı aldığı bazı açılarda uçak kanadı gibi çalışır. Unutulmaması 
gereken hiçbir yelkenli tekne rüzgara karşı ilerleyemez. Rüzgarı karşıdan alan bir yelken, bayrak gibi 
dalgalanır ve bunun sonucunda üzerinde akmaya çalışan molekülleri sağa ve sola fırlatarak kuvvet 
oluşumunu engeller.  
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Rüzgara, yaklaşık 45 derece açı ile ilerleyebilen yelkenlilerin çalışma ilkesi, uçakların kanatlarındaki 
ilkenin aynısıdır. Uçak, motorlar sayesinde hızlandıkça, kanatlarının her iki tarafından rüzgar 
geçmeye başlayacaktır. Kanatlarının alt ve üst yüzeylerindeki yollarının uzunlukları farklı olduğu için 
farklı basınçlar üretilir ve uçak yukarıya doğru emilir. 
 

 
Bu emme kuvvetini açıklayalım. Uçağın kanadının baş tarafından giren hava molekülleri, kanadın 
üstündeki ve altındaki yolları takip edecektirler. Teoriye göre kanada giren hava molekülleri aynı anda 
kanadın arkasından çıkmak isteyeceklerdir. Fakat kanadın üst ve alt yollarının uzunlukları farklıdır. 
Dolayısıyla bu moleküller aynı hız ile kanadı takip etselerdi, aynı anda kanattan çıkamayacaklardı. O 
yüzden moleküllerden uzun yol gideni, kendini hızlandırarak, aynı anda kanadın arkasından çıkmayı 
sağlayabilir.  
 
Bernaulli Teoremine göre akışkanların hızı arttıkça, basınçları azalmaktadır. Bunun sonucunda 
uçağın kanadının üst tarafında, yol uzun olduğu için daha hızlı bir akış olacaktır ve bu bölgede basınç 
azalacaktır. Kanadın alt tarafı yani kısa yol olan tarafında ise nispeten basınç daha yüksek kalacaktır. 
İşte yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan hava akışı sonucu, kanadın alt tarafından üst 
tarafına doğru bir emme kuvveti oluşacaktır. Tüm bunarlın sonucunda uçak havalanacaktır. 
 
Yelkenlerin, rüzgara karşı küçük açılar ile çalışabilmelerinin temel ilkesi bu sistemdir.  
 

 
Yukarıdaki şekilde bir yelkenlinin çalışma sistemi anlatılıyor. Kafanıza takılması gereken en önemli, 
soru, yelkenlerin uçak kanadı gibi  katı yapıda olmadığı ve yelkenin her iki tarafındaki yol 
uzunluklarının aynı olduğudur. Her iki taraftaki yol uzunlukları gerçekten de aynıdır. Bu şekildeyken 
nasıl emme kuvveti üretilebilir ? 
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Yelkenliler rüzgarı yaklaşık 45 derece açıyla aldıklarında yelkenin her iki yakasında bir akış oluşur. 
Yelkenin içinden ve dışından akış devam eder. Çok kısa bir süre sonra yelkenlinin üç boyutlu yapısı 
yüzünden yelkenin iç tarafında bu moleküller, yelkenin arka kısmına doğru birikmeye başlarlar. 
Biriken bu moleküller akışı engellerler. Bunun sonucunda yelkenin rüzgar tarafından yani iç 
tarafından geçmek isteyen moleküller yelkenin iç yüzeyini yalamazlar ve kısa yol olan direkt görülen 
A-B hattını takip ederler. Bu moleküllerin daha az yol aldıkları anlamındadır ve basınç farkı 
oluşmasına sebep olan temel etkidir. 
 
Görüldüğü gibi yelken üzerinde oluşan kuvvetin çok büyük bir kısmı yana doğru etki yapar. Ancak 
küçük bir kısmı ilerleme yönündedir. Bu yana etki yapan kuvvet, teknelerimizdeki salma ile en az 
seviyeye indirilir ve yelkenlilerin rüzgara en küçük 45 derece açı ile emilmesini sağlar.  
 
 
Salmanın önemi 
 

Rüzgara karşı ilerlemeye çalışan yelkenlide oluşan emme kuvveti, her yelkenli tekneyi bir tarafa 
doğru yatıracaktır. Eğer teknemizin altında bir parça ile bu yana yatırıcı kuvveti dengeleyemezsek 
teknemiz devrilecektir. İşte bu parçaya salma adını veriyoruz. Aynı zamanda oluşan bu kuvvetin yana 
yatırıcı etkisinden dolayı yelkenlinin yana kaymasını engellemek içinde salma bir tutucu etki yapar.  
 
 
 

 

Yandaki çizimde rüzgarın yelkenli tekneye 45 ile 90 derece arası 
bir açıyla geldiğini ve bunun sonucunda emme kuvvetinin 
oluşarak tekneyi yana yatırdığını görüyoruz. Eğer salma 
olmasaydı yelkenli tekne, seyrettiği rotasından büyük ölçüde yana 
kayacaktı ya da yelkende oluşan bu kuvveti karşılayamayarak 
devrilecekti. 

 
 
 
 

 

Salmanın yelken seyirlerine göre önem derecesi farklıdır. 
Salmasız bir şekilde rüzgara karşı seyredebilmek imkansızdır 
(sabit tek gövdeli tekne tipleri baz alınacaktır). Kısacası yelkende 
oluşan kuvvet büyüdükçe buna karşı koyması gereken zıt kuvvet 
de büyümelidir. Yelkende en fazla kuvvet rüzgar ile yelkenin en 
dar açılı olduğu seyirlerde olduğu için bu seyirlerde salma etkisi 
de artar. Yandaki çizimde rüzgarla yelken arasında dar bir açı 
vardır ve teknede oluşan tüm kuvvetler gösterilmektedir. Kırmızı 
ile gösterilen ok emme kuvvetinini, mavi ile gösterilen ok ise o 
kuvveti dengelemeye çalışan salma kuvvetini gösteriliyor.  
 

 
Salmanın etkisi olmasa yelkenli tekne ilerleyemeyecek belkide yatırıcı kuvvet yüzünden devrilecektir. 
Emme kuvveti ve salma kuvveti birbirlerini dengeleyecektir. Bu dengelenen kuvvetlerin toplamı da 
yeşil gösterilmiş ve kuvvet götürü etki yapacaktır. Ayrıca salma ne kadar etkili olursa olsun, teknenin 
rotasında hafif rüzgar altı tarafa doğru kayma beklenmektedir. 
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Yandaki şekilde, bu sefer rüzgar teknenin kıçından gelmektedir. 
Biz buna pupa seyri demekteyiz. Görüldüğü gibi rüzgar kıçtan 
gelirken yelkende üretilen itme kuvvet oldukça küçüktür. Çünkü 
arkadan gelen rüzgar bir itme kuvveti yaratır ve bu kuvvet emme 
kuvvetinden çok daha küçüktür. Bu kuvvete pararel olarak da 
dengeleyici kuvvet olan salma kuvveti de küçülür. Kısacası pupa 
seyrinde orsadaki gibi salmanın çok büyük bir etkisi yoktur. 
Hareketli salmalı yarış teknelerinde pupa seyrinde salmaların belli 
bir kısmı sürtünmeyi engellemek için içeri alınırlar. Fakat salma 
her zaman  tekneyi dengeleyeci etki yapacağı için önemlidir. 
 

 
 
 
Rüzgar altı ve rüzgar üstü  
 

 
 

 
Denizcilikte rüzgarı aldığımız tarafı rüzgar üstü , 
rüzgarın çıktığı tarafı ise rüzgar altı terimleri ile ifade 
ederiz. Rüzgarın geldiği açı ve teknenin kontrası bu 
kavramlar için fark etmeyecektir. Teknemizin omurga 
hattını ortadan ikiye bölüp, pruva- pupa yönünde 
hayali bir çizgiyle uzatırsak daha iyi kavrayabiliriz.  
 
Rüzgarın geldiği taraftaki her şey bizim rüzgar 
üstümüzde yer almaktadır. 
 
Aynı şekilde rüzgarın teknemizden çıktığı tarafta 
bulunan her şey bizim rüzgar altımızda bulunur. 
 

 
Rüzgara karşı yelkenin çalışmaması 
 
Bir yelkenli teknenin rüzgarın geldiği yöne ilerlemesi mümkün değildir. Bayrak gibi dalgalanan yelken 
kuvvet üretemez. Fakat yelken ile rüzgar arasında bir açı olması durumunda, rüzgar yelkeni 
doldurabilir ve ilerleyebiliriz. Günümüzdeki modern yelkenliler rüzgar ile yaklaşık 45 derece açı 
olması durumunda çalışırlar.  
 
Not : Bir yelkenli tekne her yöne istediği gibi seyredemez. Teknenin en azından rüzgarla 45 derece 
bir açı yapması gerekir. Aksi taktirde yelkenler bayrak gibi dalgalanacakları için kuvvet üretemez.  
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Yukarıdaki şekilde rüzgara karşı seyretmeye çalışan bir yelkenlinin üstten görüntüsü veriliyor. 
Rüzgarın yelkenleri doldurmadığı ve bu şekilde kuvvet üretemediği açıkça görülüyor.  
                                                            
Yelkenin kuvvet üretebilmesi için rüzgar ile yelkenin açısının yaklaşık 22 derece, rüzgar ile teknenin 
açısının ise yaklaşık 45 derece olması gerekir. Rüzgara 45 dereceden daha küçük bir açıyla 
yaklaşmamız durumunda yelkenlerimiz tam performanslı çalışamazlar. Yapabileceğimiz minimum açı 
45 derece olmalıdır. 45 derecenin altındaki açılarda yelkenlerimizin rüzgarı aldıkları ilk kısımları 
pırpırlamaya ( yapraklanma- sallanma- boşalma) başlar. 
 
 

                           
 
Yukarıdaki birinci şekilde rüzgar ile yaklaşık 45 derece açı yapan bir yelkenli görülüyor. Yelkenlerin 
her iki tarafından rüzgar geçiyor. Bu şekilde çalışan bir yelken, uçak kanadı ile aynı görevi 
yapmaktadır. Yelkenin her iki tarafından geçen hava sonucunda oluşan basınç farkından emme 
kuvvetİ oluşur ve yelkenli tekne rüzgara doğru emilir.  
 
İkinci şekilde ise yelkenlerimizin ön yakası tersten dolmaya yani pırpırlamaya başlamıştır. Bunun 
anlamı rüzgar arasındaki açının 45 dereceden küçülmeye başlamıştır. Rüzgarla yelken arasındaki açı 
küçüldükçe yelken dolamaz ve pırpırlama ön yakadan başlayarak arkaya doğru ilerler ve yelken 
tamamen bayrak gibi dalgalanmaya başlar. 
 
Sancak kontra ve İskele kontra :  
 
Sancak ve iskele kavramları teknemizin sağ ve sol tarafını belli eden terimlerdi. Bu kavramları aynı 
zamanda denizde yol haklarını bilmek için kullanırız. Denizde, tekneler karşılaştıklarında çatışmayı 
önlemeleri için, uluslararası kurallar getirilmiştir. İki yelkenli çatışma pozisyonuna doğru 
seyrettiklerinde rüzgarı hangi taraftan alacaklarını bilmeleri gereklidir. Rüzgarı aldıkları taraf 
biliniyorsa hangi kontra seyrettiklerini de bilirler. 
 
Eğer ;  rüzgar yelken ile seyreden teknemizin sancak tarafından geliyorsa sancak kontra , 
            rüzgar yelken ile seyreden teknemizin iskele tarafından geliyorsa iskele kontra sayılırız. 
 
Yol haklarına göre rüzgarı sancak taraftan alarak seyreden yani sancak kontra olan yelkenli tekne yol 
hakkına sahiptir.  
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Yukarıdaki şekilde yeşil ok ile gösterilen yelkenli, rüzgarı sancak tarafından aldığı için sancak 
kontradır. Çatışmayı engelleme kurallarına gore yol hakkına sahiptir. Diğer tekne, su hattı yolundan 
uazk durmak zorundadır.  
 
 
Yelkenin ön yakası ve tüy kullanımı 

 

 

Yelkenlerin rüzgarı ilk aldığı bölge, rüzgar değişimlerini 
görebilmek için en uygun yerdir. Yelkenli teknelerde 
yelkenlerin ön kısımlarına ön yaka adını veririz. Özellikle 
rüzgar üzerine doğru yaptığımız seyirlerde yelkenin ön 
yakasını kullanmamız, yelkene giren ilk rüzgarı görmemizi 
sağlayacağı için çok faydalı olacaktır. Yelkenin ön yaka 
kısmına rüzgarı görebilmemiz için ‘’tüy’’ler takılmıştır. Bu 
tüyler ile görülmeyen fakat etkisini hissettiğimiz rüzgarın 
yelken üzerindeki hareketini görerek, takip edebiliriz. 
 

 

 

Yandaki fotoğrafta cenova yelkeninin ön yakasını ve bu yakada 
takılmış olan tüyleri görebiliyorsunuz. Yelkenin iç ve dış taraflarında 
yani hem rüzgar üstü hem de rüzgar altı taraflarında tüyler bulunur. 
Bu şekilde yelkenin her iki tarafındaki akışını  gözlemleriz. Yelkenin 
en etkin çalışabilmesi içi yelkenin her iki tarafından giren rüzgarın en 
kısa yoldan çıkması gerekir. O yüzden rüzgar üstüne doğru yapılan 
seyirlerde ön yakadaki bu tüyleri birbirlerine ve denize paralel 
yapmaya çalışırız. 
 
Rüzgar altı taraftaki yani yelkenin dış tarafında bulunan ve zor 
görünen tüy, yelken trimi yaparken daha önemlidir. Çünkü yelkenin iç 
kısmında oluşan derinlikten dolayı çoğu hava molekülü burayı takip 
etmeyerek, kestirmende yelkenin arkasına kaçarlar. Fakat dış 
taraftaki moleküller yelkenin dolu kalması için yelkenin dış kısmını 
takip etmek zorundadırlar. O yüzden yelkenin dış tarafındaki tüyleri 
kullanmalıyız 

 
 
Not : Yelken üzerine taktığımız tüyleri her zaman sağlıklı kullanamayız. Güneşin arkadan gelmesi 
durumunda yelkenin dış kısmında kalan tüyü göremeyiz veya yağmur yağması durumunda ıslanarak 
yelkene yapışan tüyler gene fonksiyonlarını yerine getiremeyeceklerdir. Bu tür durumlarda rüzgara 
hafifçe yaklaşarak yelkenin hangi açıya kadar dolu kaldığına bakmalıyım. Çünkü yelkenlerimiz daima 
dolma ile dolmama arasında çalışırlar. Aslında rüzgar üzerine doğru seyrederken tüylerin paralel 
olma koşulu çok küçük bir açıda oluşan bir durumdur. 
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Seyirler 
 

 
 
 
 
 

Yelkenlerimizin rüzgarı belirli açılardan alarak yaptığı seyirlere, belirli isimler verilmiştir.  
 
* Orsa : Rüzgarı karşıdan yaklaşık 45 derece açı ile alarak yaptığımız seyir. 
* Apaz : Rüzgarı teknemizin bordasından (yan)  kısmından alarak yaptığımız seyir.   
* Pupa : Rüzgarı teknenin kıç taraftan alarak yaptığımız seyir. 
 
Orsa, apaz ve pupa seyirleri ana seyirlerdir. Dar apaz veya geniş apaz ise ara seyirlerdir.  
 
 
Orsa seyri 

 
Rüzgara karşı yelkenlerimizin çalışmadığını biliyoruz. O yüzden rüzgara en küçük 45 derecelik 
açılarla yaklaşabildiğimizi ve bu şekilde yelkenlerimizi doldurabildiğimizi de biliyoruz. Yelkenlerin her 
iki tarafından rüzgarın geçtiğini, tüyleri kullanarak bunu görmeyi ve emme kuvvetini kullandığımızı da 
söyledik.  İşte rüzgara karşı gidebilmeye orsa seyri adını veriyoruz. Orsa seyrinde rüzgara 90 
derecelik yaptığımız dönüşlerle yaklaşacağız. Hedefimize direkt gidemeyeceğimiz için zig-zag yollar 
yaparak ilerleyeceğiz. Orsa seyrinde rüzgarın üzerine doğru dönüşler yaparak ilerleyeceğiz. Orsa 
seyrinde rüzgara doğru yaptığımız 90 derecelik dönüşlere tramola adını veriyoruz. 
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orsa seyri 
 
 
Not : Yelkenli bir teknenin rüzgara doğru ilerleyebilmesi için rüzgarı sancak veya iskele taraftan 45 
derece açı ile almalıdır. Yani yelkenli teknemiz yaklaşık 90 derecelik dönüşler yaparak rüzgara karşı 
ilerleyebilmektedir. 
 
 
Tramola nedir ?  

 
Tramola, rüzgar üzerine tırmanmaya çalışan bir yelkenlinin rüzgara karşı seyrederken yapması 
gereken dönüşlerdir. Tramola sırasında yelkenlerin rüzgarı aldığı taraf değiştirilerek seyre devam 
edilir. Amaç zig-zag yollar yaparak hedefe ilerleyebilmektir. Tramola dönüşleri, rüzgarın üzerine 
doğru yapıldığı için belli bir yerde tekne rüzgara karşı baş verecektir ve bu sırada yelkenler rüzgara 
karşı olacakları için belli bir süre dolgunluğunu yitirecek ve pırpırlayacaktır. Sonra ters taraftan 45 
derecelik açı alarak dolan yelkenler tekrar seyre devam edecektir.  
 
NOT: Yelkenlimizin üzerinde cenova ve ana yelken olmak üzere iki adet yelken bulunmaktadır. 
Bunların boyutları, tipleri farklı olsa da çalışma sistemleri aynıdır. Aynı açıda rüzgarı alırlar ve 
çalışırlar. Tramola sırasında yelkenlerin yönlerinin değişeceğini biliyoruz. Ana yelkeni alttan 
destekleyen bumbası sayesinde ana yelken rahatça yer değiştirebilir fakat cenova sancak ve 
iskeleden iki iskota halatı ile sabitlenmiştir. O yüzden bir kişinin bu iskotaları yer değiştirmesi gerekir. 
NOT 2 : Tramola manevrası sadece orsa seyrinde yapılmalıdır. O yüzden tramola atmaya karar 
verirsek önce orsa seyrine girmeliyiz. 
 
Tramolanın püf noktaları  
 
Tramola rüzgarın üzerine doğru dönüş olduğu için, tekne tam rüzgarı baş tarafından aldığı anda 
yelkenler üzerinde kuvvet üretilemeyecek ve tekne yavaşlayacaktır. Rüzgara karşı baş verme 
durumunun uzun sürmesi durumunda tekne iyice yavaşlayacak ve dönüş yapacak hızı kalmayacaktır. 
Üzerinde dönüş için hızı kalmayan teknenin altından su akmıyor demektir ki bu durumda ne kadar 
dümen hareketi yapılırsa yapılsın dümen fonksiyonunu yerine getiremeyecektir. Bu durum hiç 
istenmeyen bir durumdur çünkü tekne hakimiyeti kaybolmuş olur. Buna kör tramola adı verilir.  
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Bir süre sonra baş taraftan gelen rüzgar tekneyi beklettikten sonra istediği tarafa döndürecektir. Bu 
duruma düşmemek için bazı püf noktaları bilmemiz gerekmektedir. Aksi taktirde özellikle hafif 
havalarda doğru ve tam tramola yapamayız. 
 
Tramolada dümenci :  
 
Rüzgarın üzerine yapılan, yani tramola dönüşünde ‘’tramola’’ komutunu dümenci vermelidir. Tramola 
dönüşü yapılmadan önce yelkenler doğru çalışmalı ve teknenin üzerinde dönüşe yetecek kadar hız 
olmalıdır.  Birinci koşul olan yelkenler terslemiyorsa ve ön yakadaki tüycükler paralel uçuyorlarsa, 
yelken üzerindeki hava akışının tam olduğu anlaşılır ve dümenci, ekibine tramola komutunu verebilir. 
Tramola ne çok hızlı ne de çok yavaş olmalıdır. Dümencinin çok yavaş tramola atması, teknenin 
hızını bitireceği için tekne rüzgara karşı dönüşünü tamamlayamaz ve tersleyen yelkenler ile beklemek 
durumunda kalır. Tramolanın çok hızlı olması ise ekibin o hıza yetişememe olasılığının yanında 
dümencinin de hakimiyeti kaybetmesine yol açabilir. ( yarışan ekip ve yelkenciler konumuz 
dışındadır.) 
 
Not : Dümenci, tramolayı yelkenler, doğru çalışırken ve ortalama hızla yapmalıdır. 
 
Tramolada ekip : 
 

Dümencinin ‘’tramola’’ komutunu alan ekip, hazırlıklara başlamalıdır. Tramola komutu alınır alınmaz 
harekete geçmek erken ve yanlış olacaktır. Yelkenleri kullanan ekip üyeleri bulundukları yelkene göre 
görev yapacaktırlar.  
 
Ana yelkenci : Tramola’da yelkenler tersten rüzgarı alacak ve ters taraftan dolacaktır. Yelkenlerin 
çalışma açısı değişmeyecektir.  Teknemizin kontrası değişecektir. Ana yelkenin alt yaka kısmına 
bumba bağlı olduğu için, ana yelken tramola sırasında herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın 
yer değiştirebilecektir. Sert havalarda tramola dönüşü tamamlandıktan hemen sonra tekrar 
ivmelenmeye çalışan yelkenli aniden yatabilir. Bu durumu engellemek için ana yelken iskotasını boş 
koymalı ve ana yelkenin tam çalışmasını engelleyebilir, böylece tekne aniden yatmamış olur.  
 
Cenovacı : Cenovanın alt yakasında bumba gibi bir parça olmadığı için cenova çift iskota ile kontrol  
edilir. Sancak ve iskele taraflardaki iskotalar rüzgarın geldiği yöne göre devamlı kontrol edilir. 
Tramola sırasında yelkenler yön değiştirecekleri için  cenovanın rüzgar altı iskotası boşlanmalı ve 
dönüş sırasında rüzgar üstü iskotası alınmalıdır. Bu işlem tekne başını tam rüzgara karşı verdiğinde 
yapılırsa dönüşe yardımcı olunmuş olur. Tramola komutunu alır almaz, üzerinde yük olan cenovanın 
rüzgar altını boşlamamız durumunda yelkenler boşalacak ve tekne daha dönmeye başlamadan hızını 
azaltacaktır. Bunu önlemek için tam rüzgarın baş taraftan gelmesi halinde cenova iskotaları 
değiştirilerek, yelkenler yer değiştirmelidir.  
 
Küçük teknelerde :  
 

Boyutları yaklaşık 7 metre ve altındaki teknelerde tramolada yer değiştirme zamanı nispeten 
önemlidir. Tramola dönüşü başladıktan sonra tam yelkenler rüzgarı karşıdan alarak terslediklerinde 
ekip yer değiştirmelidir. Özellikle sert havalarda teknenin başı rüzgara bakmadan ekibin karşıya 
geçme durumunda tramola atmak çok güç olur.  
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Apaz seyri 

 
Rüzgarı, yelkenli teknemizin bordalarından (yanından) alarak seyrettiğimiz yelken seyrine apaz seyri 
denir. Apaz seyrinin orsaya yakın açılarına dar apaz, pupa seyrine yakın açılarına geniş apaz seyri 
denir. 
 

 

Apaz seyrinde yelkenlerin daha iyi çalışabilmeleri için ekip, 
yelkenlerini orsa seyrinden daha açık kullanmalıdır. Bu 
şekilde yelkenler üzerinde hava moleküllerinin akışı 
rahatlatılır ve yelken daha fazla kuvvet üretebilir.  
 
Apaz seyrinde, yelken üzerindeki tüyler artık parallel 
çalışmasını yitirmeye başlayacaktırlar.  

 
 
 
Pupa seyri 
 
Pupa seyri, yelkenli teknenin rüzgarı kıçtan alarak seyrettiği seyirdir. Halk arasında en çok bilinen 
seyir türüdür. Sadece itme kuvveti etki ettiği için en yavaş seyridir. Bu yavaşlığın giderilmesi için, 
yelkenli tekneler balon yelken adını verdiğimiz yelkenler basarak metrekare yelken alanını arttırırlar. 
Pupa seyrinde yelken üzerindeki tüyler çalışmayacaktır. 
 
Kavança 
 
Rüzgarı kıç taraftan yani pupa seyrinde aldığımızda yelkenlerin yer değiştirmesine kavança deriz. 
Kavançada yelken üzerindeki kuvvet harcanmadan, yelken tekrar karşı taraftan dolacağı için biraz 
hızlı olacaktır. O yüzden sert havalarda kavança oldukça zorlayıcı bir manevradır. Güvenli kavança 
atabilmek için öncelikle rüzgarı tam kıç taraftan almak gerekir. Rüzgar kıç taraftan alındığında, yer 
değiştirecek olan ana yelkenin, çok hızlı yer değiştirmemesi için ana yelken tekne içine kadar 
toplanmalıdır. Dümene verilen küçük bir hareketle, tekne rüzgar altına doğru döndürülürken, ana 
yelken artık yavaşça bırakılmalı ve tekne ile olan açısı arttırılmalıdır. Sert havalarda güvenli kavança 
yapılmadığı taktirde, bumbanın kırılması, ekibin yaralanması veya ani dümen kayıpları yaşanabilir.  
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Seyir değişiklerinde yelkenin konumu 
 

Yelkenci olabilmenin bana göre en önemli özelliği seyir değişiklerini uygulayabilmektir. Bir yelkenli 
teknenin, rüzgarı sadece aynı yönden alarak sürekli seyir yapması elbette mümkün değildir. Hedefe 
ulaşabilmek için farklı yönlerden gelen rüzgarlarlara göre sürekli yelkenlerimizin açısını ayarlamalıyız. 
Orsa seyrinde kullandığımız yelken açısını, apaz ve pupa seyirlerinde kullanamayız. 

 
          ORSA                               APAZ                            GENİŞ APAZ                           PUPA 
 
Yukarıda en soldaki birinci şekilde orsa seyrinde bir yelkenli görülüyor. İkinci şekilde ise aynı yelkenli 
artık rüzgarı yanından alarak apaz seyrine geçiyor. Yelkenlerinin daha iyi çalışabilmesi için görüldüğü 
gibi yelkenlerinin, tekne ile olan açısını arttırıyor. En sağdaki şekilde ise pupa seyri yapıyor. Pupa 
seyrinde ise yelkenlerini tamamen açıyor.  
 
Unutulmaması gereken en önemli nokta, denizde her istediğimiz yöne sadece dümen hareketi ile yön 
veremeyiz. Yelkenler ile dümen birbirleriyle orantılı çalışmalıdır. Eğer rüzgarla, teknenin arasındaki 
açıyı dümen ile arttırıyorsak, yelkenlerimizin açısını da arttırmalıyız.  
 
Orsalamak ve kafayı açmak   

 
Yelkenli teknenin rüzgarı aldığı genel tarafı değiştirmeksizin (kontra sabit kalacak) yaptığı rota 
değişikliklerine orsalamak veya kafayı açmak deriz.  
Rüzgarın geliş yönüne doğru yaklaşarak, rüzgarla ile yelken arasındaki açıyı küçültmeye, orsalamak. 
 
Rüzgarın geliş yönünün tersine doğru açılarak, rüzgar ile yelken arasındaki açıyı büyütmeye ise 
kafayı açmak terimini kullanırız. 
                                        

 

Yandaki çizimde görülen yeke dümenli yelkenli tekneye rüzgar 
sancak tarafından gelmektedir. Bu teknenin sancak kontra seyrettiğini 
bildiğimiz anlamına geliyor. Teknenin dümencisi rüzgarın geldiği 
tarafta yani rüzgar üstünde oturuyor. Yekeyi karşıya doğru ittiği 
taktirde tekne rüzgara doğru yaklaşacaktır. Bu harekete orsalamak 
adını veriyoruz. 
 
Yelkenli tekne, rüzgarı yaklaşık 45 derece açı ile alana kadar 
orsalayabilir. Bu açıda rüzgarı kullanan bir yelkenli orsa seyrinde 
gidiyordur.Orsalamayı, yelken üzerinden geçen hava akışına bakar 
ve yelkenin terslemeye başlamasına kadar  sürdürebiliriz. Cenova 
yelkeni üzerindeki tüylerin paralel uçma koşulu gerçekleştikten sonra 
daha fazla orsalamak yelkenleri tersletecektir ve çalıştırmayacaktır.  
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Yelkenlerin basılması  
 
Bir yelkenli ile seyre çıkarken yelkenler daima rüzgar karşıdan alınırken basılmalıdır. Bu durumda 
pırpırlayan yelkenler kuvvet üretmeyecek ve yelkenliyi yularıya doğru basmak kolay olacaktır. Aynı 
zamanda rüzgara karşı sabit olarak seyiri sağlayabilmek için motor kapatılmamalı ve motor kuvvet ile 
rüzgar baş taraftan alınmalıdır.  
 
 
Yelkendeki halatlar 
 
Yelkene yeni başlayanlar yada bir yelkenli bir yatı keyif ve gezi amaçlı kullananlar için sadece iki çeşit 
halat adını ezberlemeleri rahatça seyir yapabilmeleri için yeterli olacaktır. Bu terimleşmiş iki halat adı 
tekne boyutu ne olursa olsun tüm yelkenli tekneler için geçerli olacaktır .Bunlardan birincisi yelkenleri 
yukarı basmaya ve aşağıya indirmeye yarayan mandar, diğeri ise yelken ile rüzgar arasındaki açıyı 
ayarlamaya yarayan iskotadır. Ancak mandar yelkeni basmaya yarasa da iskota rüzgarla yelken 
arasındaki açıyı değiştirse de ileri yelkenciler için sadece bu halatlar asla yeterli değildir. Yelkendeki 
derinliği ayarlamak hatta hava ve deniz şartlarına göre bu derinliği hareket ettirmek için yelkenin 
çeşitli yerlerine (genelde yakalarına) bağlanmış ek halatlar veya el inceleri kullanılır. 
 

İskotalar 
 
İskotalar yelken ile rüzgar arasındaki açıyı ayarlamamızı sağlarlar. Yelkenin büyüklüğü ile orantılı 
olarak çapları artar. İskota olarak kullanılan halatlarda en sıkı orsa seyrinde bile esneme payı çok 
önemli değildir. Zaten makara sistemleri ile kullanılırlar ve rüzgar kuvvetlendikçe gerginlikleri 
artar.İskotaların seçiminde elimizde rahat kavrayacağımız genelde pamuklu gibi olanlar tercih edilir. 
Ayrıca ne kadar kalın olurlarsa o kadar rahat kullanılırlar ama küçük seyyar salmalı sportif teknelerde 
ve rüzgarsız havalarda kalın iskota sorun olmaktadır. Özellikle küçük teknelerde rüzgarın az estiği 
havalarda kalın iskotalar ağırlıklarından dolayı yelkene geniş açı vermeyi engelleyici özellik 
gösteririler. Üstelik bir de suya girmiş ve suyu emmişlerse iyice ağırlaşırlar. Şİddetli esen havalarda 
daha ince iskota kullanmak neden uygun değildir? Sert rüzgarda dümen hakimiyetinin kaybolmasını 
engellemek ve tekne dengesini korumak için özellikle sağanaklı (hızlı rüzgar) havalarda yelkendeki 
fazla kuvvetin çabuk kaybedilmesi gerekebilir. Bu durumda iskotalar hızlıca bırakılırlar. İşte bu 
esnada özellikle ince iskotalar sürtünmeden dolayı elimizi yakarlar veya gerginlikten daha da 
inceldikleri için kullanımları zorlaşır. Elimizin yanma durumu nispeten eldiven ile çözülse de kullanım 
zorluğu devam eder. Ayrıca küçük sportif teknelerde yarışan ve kuvvetlerin el ile hissedilmesinin 
kullanım hakimiyetini arttırdığını düşünen iyi yarışçılar eldiven kullanmazlar. 
 
Mandarlar 
 
Mandarlar ana yelken, balon yelken, flok yada cenova gibi yelkenleri yukarı basmaya ve indirmeye 
yarayan halatlardır. Mandarları kaliteli ve doğru tipte seçmek yelken performansını büyük ölçüde 
artırır. Mandar halatlarında kalite kelimesinden kasıt, yelken halatının esnememesidir. Halatları az 
çok tanıyorsak gözümüzle ve elimizle kalitesini anlayabiliriz.  

Yelkenli ile seyire çıkmadan önce mandarlar yardımıyla yelkeni yukarı bastığımızda en genel olarak 
yelkenin ön kısmındaki kırışıklar gidene kadar mandarı basarız. Genelde sert havalarda mandarların 
gergin olması gerekir. Fakat halatımız kaliteli değilse yada çok örgülü ise yani esneme payı yüksek 
bir halatsa özellikle rüzgarlı havalarda kısa süre sonra yelkenin ön yakasında(orsa yakası) tekrar 
kırışıklar görülmeye başlanır. Bu durum flok veya cenovalar da ise hafif bombeleşme olarak göze 
çarpar. İleri seviyede ve yarışan yelkenciler için esneyen bir mandarla denizde mücadele etmek 
boşuna zaman kaybından başka bir şey değildir.  
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Nerede oturmalıyız ? 

Her yelkenli tekne simetrik üretilmişlerdir. Dolayısıyla tasarımları gereği dengeli gittikleri zaman en iyi 
şekilde performans sağlarlar. Fakat sert havalarda yelkenliler rüzgarında etkisiyle rüzgar altına doğru 
yatacaktırlar. Bu yatma tasarımı bozacağı için ekibin dengeyi sağlaması için rüzgar üstünde oturması 
gereklidir.  

 

Fakat rüzgarın çok az estiği durumlarda ise tam tersi uygulanır. 
Yaklaşık 5 knot ve altındaki rüzgarlarda yelkenli tekne asla rüzgar 
üzerine doğru yatırılmamalıdır. Gerek su sürtünmesini azaltmak için 
gerekse de yelken direğini daha yukarı alabilmek için ekip rüzgar 
altında oturarak, yelkenliyi, rüzgar altına doğru yatırmalıdırlar.  

 

 

Dalga nereden karşılanmalıdır? 

Dalgalı havalarda yelkenli tekneler salmaları olduğu için en güvenli teknedirler. Fakat ne olursa olsun 
dalgaların yaratacağı çarpma ve salınımı en aza indirmek bizim elimizdedir. Özellikle baş taraftan 
gelen büyük dalgaları, teknemizin başından almamalıyız. Bu durumda teknemizin başı çok baş-kıç 
doğrultusunda her gelen dalgayla vuracaktır. Aynı şekilde dalgalar asla teknemizin bordalarından 
yani yan taraflarından da alınmamalıdır. Yanlardan alınan dalgalar tekneyi, sudaki bir fındık kabuğu 
misali sallayacaktır. 

En uygun dalgayı alma şekli, dalgayı 45 derece açı ile almaktır. Bu şekilde teknemiz en dengeli 
durumda kalacaktır. 

 

 

Rüzgar hakkında 

Havada aynı su gibi bir akışkandır. Sadece yoğunluğu çok azdır dolayısıyla sıkıştırılabilmektedir. 
Rüzgar, havanın hareketidir. Yelken seyrindeyken rüzgarın akışkanlığı asla unutulmamalıdır. Örneğin 
yelken seyrindeyken hemen önümüzden geçen hızlı bir deniz otobüsü, hava ve rüzgar akışını 
bozacağı için kısa bir süre bizi olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde, rüzgarlı bir günde bir adanın rüzgar 
altına doğu yaklaşırken, adanın rüzgar üstünde biriken rüzgarın köşelerden çok daha hızlı 
akabileceği unutulmamalıdır. Rüzgar karadan eserken ve orsa seyri ile kıyıya yaklaşırken yer 
şekillerinin rüzgarın yönünü değiştireceği muhakkaktır.  
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Rüzgar hız birimleri 

Teknelerimizde rüzgar ölçeler knot cinsinden ölçüm yaparlar. Knot ile deniz mili aynı anlamdadır ve 
1852 metreye karşılık gelirler. Fakat bazen hava raporlarında Bofor ölçü birimi ile hava durumu 
sunulur. Bofor, belirli rüzgar aralıklarının sınıflandırılmasıdır. Bu yüzden knot hıznın, kaç bofora denk 
düştüğünü bilmemizde fayda olacaktır. 

Örneğin 8 knot esen rüzgar Bofor tablosunda nedir ? 

( Knot+10 ) / 6 fomülü ile rahatlıkla buluruz. Cevap : ( 8+10 ) / 6 = 3 Bofor 

 

Örneğin 26 knot esen bir rüzgar ; 

26 + 10 / 6 = 6 Bofor’a denk gelir. 

Bofor tablosunda 1-2 Bofor sakin, 3-4 Bofor orta, 5-6 Bofor sert, 7 Bofor fırtınayı belirtir.  

 

Ayı bacağı  

Rüzgarı tam arkalarından yani pupa seyrinde alan yelkenlilerin itme kuvvetiyle seyrettiklerini biliyoruz. 
Tam arkadan gelen rüzgar, yelkenin her iki tarafından akamayacağı için emme kuvveti 
üretemeyecekti. Aynı zamanda rüzgar bir akışkan olduğundan herhangi bir engel karşısında 
kesilebilir. Pupa seyrinde ilerleyen bir yelkenlide rüzgarın ilk ana yelken alacaktır. Ana yelken, rüzgar 
altında kalan cenovanın rüzgarını perdeleyecektir. Bunun sonucunda cenova sönecektir ve 
fonksiyonu kalmayacaktır.  

 

Cenovanın tekrar rüzgar almasını sağlayabilmek için cenova, ana yelkenin arkasından diğer tarafa 
alınır ve rüzgar ile doldurulur. İki yelkenin ters taraflara açık olduğu bu duruma ayı bacağı denir. Ayı 
bacağı durumunun hız bakımından çok farkı yoktur. 

Dikkat edilmesi gereken en önemli, rüzgarı daima teknenin kıç tarafından almayı başarmaktır. 
Rüzgarın sancak veya iskeleye dirise etmesi durumunda ayı bacağı durumu bozulacaktır. En 
tehlikelisi ise istemsiz kavança riskinin fazla olmasıdır.  
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Sert hava seyri  

 

Rüzgarın artık 25 knot ve üzerine çıktığı durumlarda yelkenli teknelerimiz gereğinden fazla 
yatabilirler. Bu durumda teknemizin altından geçen suyun akışı da bozulacak ve teknenin altında 
çürük sular oluşacaktır. Aynı zamanda fazla yatan teknenin dümeni artık suya dik basmayacağı için 
kontrol kaybı olacaktır. Dümen, gelen sağnaklarla teknenin kontrolünü sağlayamayacak ve teknemiz 
kısa süre aralıklarınla rüzgara doğru kendiliğinden dönecektir. Bu durum , teknemizin üzerindeki 
yelkenlerin artık bize fazla geldiğini ve kontrollü seyir yapamadığımız anlamına gelir. Böylece fazla 
yelken alanı küçültülür ve seyre devam edilir. Buna yelkenlere camadan vurmak denir.  

 
Çatışmayı önleme kuralları  
 

Denizde teknelerin birbirleriyle çatışmalarını önlemek için çeşitli kurallar getirilmiştir. Bu kurallarda 
teknenin hızına, büyüklüğe ve tekne tipine asla bakılmaz. Birinci, ana kural hangi kuvvet ile 
yürütüldüğüdür. Motor kuvvet veya yelken kuvveti. 
 
Motorla yürütülen teknelerin manevra kabiliyetleri yüksek olduğu için  yelkenli teknelere yol vermek 
zorundadırlar. Sadece dar kanallarda bu kural geçerli değildir. Dediğimiz gibi hıza ve boyuta 
bakılmaz. 
 
Motorla yürütülen teknelerin karşılaşması  
 
Motorlu teknelerin karşılaşmasında sancak-iskele kavramı yol hakkı durumunu çözer. Bilindiği gibi 
sancak, sağ , iskele ise sol tarafa verilen isimlerdi. Teknelerin sağ taraflarında yeşil, sol taraflarında 
ise kırmızı borda fenerleri bulunmaktadır. Bu sistem aynı karadaki trafik ışıkları gibi işler. Gece ışıkları 
görmek kolaydır ama gündüz ne yapacağız ? Gündüz, gördüğünüz teknenin hangi tarafını 
gördüğünüzü ve o tarafın hangi renkte olduğunu düşüneceksiniz. 
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Tekneler karşılaştıklarında A ve B rotalarını sancağa kıracaklar. 

 

 
 

A teknesi iskele tarafı yani kırımızı tarafı gördüğü için yol vermelidir. 

 

 
 

Yetişen tekne yani A teknesi yetiştiği tekneden uzak durmalıdır. 

 

C teknesi, A ve B’den uzak duracak. 
D teknesi, A ve C’den uzak duracak. 
B teknesi, D’den uzak duracak. 

 
 
Yelkenle yürütülen teknelerin karşılaşması  
 
Yelkenli teknelerde, yol hakkı için rüzgarı aldıkları taraf önemlidir. Rüzgarı sancaktan alan sancak 
kontra, iskeleden alan ise iskele kontra olarak adlandırılırlar.  
 
 

 

Farklı kontralardaki yelkenliler karşılaştığında, rüzgarı sancaktan 
alan yelkenli yol hakkına sahiptir.  
 
Bu durumda A teknesi, B teknesinden uzak durmalıdır. Yol B 
yelkenlisinindir.  

 

Eğer yelkenliler aynı kontrada bulunuyorlarsa, rüzgara yakın olan 
yelkenli tekne yani rüzgar üzerindeki yelkenli yol verecektir. 
 
Bu durumda rüzgar üstünde bulunan B teknesi yol vermelidir.  
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Denizci Bağları 
 
Denizci bağlarının en gerekli özellikleri , üzerilerine yük uygulandıklarında sıkışmamaları ve kolaylıkla 
açılabilmeleridir. En fazla 6 adet denizci bağının bilinmesi durumunda bile, bir yelkenli ile dünya 
seyahati yapabilirsiniz.  
 

 

Kropi Durdurucu bağ olarak bilinir. Gerçek adı kropi olmasına rağmen sekiz 
rakamına benzediği için bir adı da sekiz anılmaktadır. Kör düğümün aksine 
sıkışma yapmaz ve kolay çözülebilir. 
 
Kullanım Yeri : Mapa, makara vb. yerlerden halatların kaçmaması amacıyla veya  
iskota ve mandar haltalarının uçlarına aynı sebeple atılır.   
 

 

 
Kazık Kendi kendine çözülmesi zor olduğu için güvenli bir bağdır. Teknelerde, 
vardevela tellerine usturmaçaları bağlarken oldukça fazla kullanılır. Aynı zamanda 
limanda, iskele babası gibi yerlere bağlanmalarda kullanılır.  
Kullanım yerleri : Usturmaçalara ve tekneleri babalara bağlamada 
 

 

Foralı Kazık bağının rahatça çözülmesi için yapılan çeşididir. Kalan halat çekilirse 

bağ çözülecektir. 
 
 

 

Anela Üzerinde sürekli yük olan yerlerde izbarço gibi bağlar kullanılamaz. O 

yüzden anela bağı rahatlıkla yapılabilir ve çözülebilir. 

 

Camadan Sarma sistemi olmayan yani mandarla direğe basılan yelkenlerde, sert 
rüzgarlarda yelkenleri belli bir ölçüde açmama durumunda, fazla yelken alanını 
toparlamak için yapılır. Amacı iki eş kalınlılıkta farklı halatı birbirlerine bağlamaktır 
fakat üzerinde kuvvet binen yerlerde asla bu bağa güvenilmez ve 
kullanılmamalıdır.   
 
Kullanım yerleri : Yelkenleri küçültürken (camadan vurmak)  
 

 

İzbarço Denizde en çok gereken bağlardan biridir. Başlangıçta öğrenilmesi zordur 
ama öğrenildikten sonra hemen hemen her yerde kullanılabilinir. En önemli 
özelliği üzerinde yük olduğunda sıkışma yapmaması ve kilidi yardımıyla rahatlıkla 
açılabilmesidir.  
 
Kullanım yerleri : Teknede hemen hemen her yerde 

 

Zincir Elimizdeki bir halatı kısalmak için veya her hangi bir sebeple ucuna halatı 
bağlayarak fırlattığımız durumlarda halatın rahatça çözülmesi için kullanılır. Bu 
bağ ile 6 metre uzunluğundaki bir halatı yaklaşık 1 metreye kadar düşürebilirsiniz. 
Üstelik çektiğiniz zaman tamamı sıkışma yapmadan açılacaktır.  
 
Kullanım yerleri : Can simitleri üzerinde veya uzun baş iplerini kısaltmak için. 
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Yelkenli yatların yanaşma manevrasını etkileyen iki önemli etki vardır. Bunlardan ilk olanı rüzgar 
diğeri ise pervane çekmesidir. Yatların tasarım özellikleri, karina temizlikleri, dengesiz yüklenmeleri 
ve yelken seyri konumuzun dışındadır. 

(Yanaşma manevraları yapılan yerlerde genelde akıntının etkisi fazla olmadığı için akıntının etkisini 
göz ardı ediyoruz.) 

Dar alanlarda, limanlarda ve marinalarda yanaşma, ayrılma manevralarının motor kuvveti ile 
yapıldığını ve yelkenlerin kapalı olduğunu belirterek konuya giriş yapalım. Rüzgarın bir kuvvet 
olduğunu ve bir itici etkisi olduğunu biliyoruz. Rüzgarın hızının artması, itici etkisini de arttıracaktır. 
Motor kuvvetiyle ilerleyen ve üzerinde yeterince yol bulunan bir yelkenli yatı, rüzgarın itici etkisi 
hissedilir şekilde veya rotamızı bozacak şekilde etkileyemez. Fakat rüzgar, üzerinde yol olmayan bir 
yelkenli yatın, bordasına, direğine vs. kısımlarına vurduğu taktirde itici etkisiyle yatı sürükleyecektir. 
Bu yüzden manevra sırasında yatın üzerinde yeterince yol olmadığı anda rüzgarın sürükleme etkisi 
en fazla olacaktır. 

 

Yanaşma ve ayrılma manevralarını etkileyen bir diğer bilinmesi gereken önemli etki, pervane 
çekmesidir. Pervanenin dönüş yönüne ve pervanenin kanatlarının sayısı veya tipine göre pervane 
çekme derecesi değişecektir. Pervane çekmesi genelde tornistan yol verildiğinde en fazla etki yapar. 
Çekmenin etkisiyle yatların kıç tarafları sancağa veya iskeleye doğru kaymaya başlayacaktır.  

Basitçe açıklarsak, üzerinde ileri yol bulunan bir yatı tornistan kuvvet vererek tornistan yol almasını 
istiyoruz. Dolayısıyla pervaneyi ters yönde çeviriyoruz. Bu işlem uygulandığında önce ileri yol alan 
tekne yavaşlar, belli bir süre sonra durur ve durduktan sonra tornistan yol almaya başlar. Fakat hiç 
rüzgar olamayan zamanlarda bile yatın kıçı bir tarafa doğru pervane çekmesinin etkisiyle atacaktır. 
Genellikle Yanmar marka motora sahip yatlarda, tornistan hareket verildiğinde iskeleye, Volvo Penta 
marka motora sahip yatlarda ise sancak tarafa doğru, kıç taraflarında kayma hissedilir. Yanaşma 
manevrası yapılacaksa, pervane çekmesinin hangi tarafa doğru olduğu önceden bilinmelidir. Pervane 
çekmesinin açısına göre uygun pozisyon açısı verilerek yanaşma yapılmalıdır. 

Not : Yüksek devir hareketiyle başlayan tornistan pervane çekmesini arttırır. O yüzden özellikle sert 
havalarda pervane çekmesini doğru uygulamak, manevralarda büyük kolaylık sağlayacaktır. 
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Marinalarda, kullanım rahatlığı bakımından genellikle yatlar kıçtan kara olacak şekilde bağlanırlar. Bir 
teknenin kıçtan kara olabilmesi için mevcut yere, tornistan hareket ile yanaşması gerekmektedir. 
Tornistan harekete geçmeden önce, ileri yol alan tekneyi durdurmak ve tornistan yol vermek gerekir. 
Pratik olarak yapılması gerekenleri sıralayalım : 

Kıçtan kara bağlanacak yer : Bağlanacak yerin çevresinde, manevra yapabilecek yeteri kadar yer 
olup olmadığına bakılır. Eğer yeteri kadar yer yoksa veya manevra sırasında sert rüzgarın itme etkisi 
fazla olacaksa, manevra yapacak daha geniş bir yerde manevra yapılmalıdır. Dar yerlerde manevra 
yaparken, hem pervane çekmesi hem de sert rüzgarla mücadele etmek bir çok yat kullanıcısı için 
zordur. Eğer kendinizden veya yerin darlığından şüphe ediyorsanız, daha geniş yerlerde manevrayı 
yapınız.  

Rüzgar etkisinde hareketi değiştirmek : İleri hareket eden bir yatı tornistan harekete geçirmek 

gerekmektedir. Bu durumda önce yat yavaşlayacak, belli bir süre sonra duracak ve tornistan yola 
devam edecektir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli etki, rüzgarın itici gücüdür. Çünkü 
tekne hareket değiştirirken kısa bir süre de olsa üzerinde yol olmayacaktır ve bu zaman içinde 
rüzgarın etkisiyle sürüklenecektir. Yanaşma manevrası yapılmadan önce tahmini sürüklenme 
mesafesi göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar rüzgar üzerinde bu manevraya 
başlamalıdır. Rüzgarın esmediği veya çok hafif estiği durumlarda sürüklenme pek olmayacaktır. 
Yanaşma manevraları daha kolay olacaktır. 

Pervane etkisi : Tornistan harekete geçerken pervanenin çekme tarafını bilmek, doğru yanaşmanın 

çok büyük bir kısmını başarmaktır. Örneğin pervaneniz tornistan harekete geçerken iskeleye doğru 
teknenin kıçını atıyorsa, yanaşacağınız yere yanaşırken, kıç tarafı doğru açıda sancakta bırakmanız 
durumunda , pervane çekmesiyle tam dik seviyeye gelirsiniz. Araba gibi düşünmek yapılan en büyük 
yanlışlardandır. Hiçbir tekne ileri yol giderken, aynı doğrultuda tornistan hareket yapamaz. Motorun 
gücü çok küçükte olsa bir pervane çekmesi olacaktır. 

Gaz ve dümen kontrolü : Kıçtan kara manevraya başlamadan ve tornistan vermeden önce teknenin 

üzerinde yeterli yol olmalıdır. Yeterli yol kavramı, rüzgarın tekneyi sürükleme etkisinin olmadığı en 
düşük hız anlamındadır. Gereğinden süratli bir şeklide ileri yoldayken, tornistan yapılması durumunda 
tornistan yolu alma süresi uzayacaktır. Teknenin tornistan yol alma süresi uzadıkça rüzgarın 
sürükleme etkisi süre uzadığı için dolaylı olarak artacaktır. İleri yoldayken pervane çekmesi ve 
rüzgarın sürükleme payı tahmini olarak hesaplandıktan sonra dümen düz durumda, ilk hareket olarak 
güçlü tornistan verilmelidir. Devir saatine bakılacak olursa yaklaşık 2500 devir, rüzgarın sürükleme 



etkisi fazlaysa 3000 devir tornistan yol verilmelidir. Az yol vermek, yol alma süresini uzatacağı için 
özellikle dar yerlerde ve sert rüzgarlarda bizi zor duruma düşürür. Tornistan devrini alan yat önce 
yavaşlar daha sonra pervane çekmesi ile sancağa veya iskele doğru kayar ve sonunda tornistan yol 
almaya başlar. Yatın, ileri yoldayken, durması ve tornistan yol alması süresinde dümen kontrolsüz 
kalacaktır. Bu durumda yapılacak her türlü dümen hareketine yat tepki vermeyecektir. Panik 
olunmamalı ve suya bakarak veya çevreden kerteriz alınarak tornistan yola girildiğinde dümen  
                                                                                                                                                          
hareketiyle yata yön verilmelidir. Tornistan yol aldıktan sonra ise artık verdiğimiz yüksek devir 
düşürülmeli, rüzgarın sürükleme etkisine göre 900, 1100, 2000 devire kontrollü olarak indirilmelidir. 
Fakat rüzgar çok  sert estiği durumlarda devri düşüremeyebilirsiniz. Tornistan yol aldıktan sonra 
pervane çekmesi devre dışı kalacak, dümen çalışacak ve rüzgar sürükleme payı yok denecek kadar 
az olacaktır. Tornistan yol aldıktan sonra bekleme yapılırsa rüzgar tekrar yatı sürükleyecek ve 
yanaşma bir kabusa dönüşecektir. 
 
 
Temel Demirleme 

Bağlı olduğunuz limandan uzak bir seyirdesiniz ve tonoz sistemi bulunmayan bir liman veya koya 
demirleyeceksiniz. Güvenle geceyi geçirmek ve rahat bir uyku çekmek için doğru demirleme yapmalı, 
koşullar uygunsa kıçtan çıma alınması şarttır. Güvenli demirleme yapabilmek için birçok koşul göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu koşulları ana başlıklar altında inceleyelim.  

 Öncelikle, mümkünse dalgalara ve rüzgara kapalı bir bölgede demirleme yapılmalıdır.  
 Demirlemek için güvenli derinlik bulunmalıdır.  
 Denizin dibinin durumu (taşlık, kumluk, erişte vs.) ve çıpanın tipi hakkında bilgi sahibi 

olunmalıdır.  
 Alarga durulacaksa, yatın salınım çapı dikkate alınmalıdır.  
 Çıpa attığınızda çapanın dibe tutunmasını sağlamalı ve uygun kaloma ile ( attığınız zincir veya 

halatın uzunluğu) sabitlenmelidir.  

 

Güvenli bölge  

Daha önce bulunmadığınız bir bölgedesiniz ve demirlemek için uygun yer arıyorsunuz. Rüzgar 
esmiyorsa sizi sürükleyecek bir kuvvet olmayacağı için uygun yer bulmanız oldukça kolay olacaktır. 
Ama rüzgarlı havalarda en azından rüzgarın ürettiği dalgayı kesen bir yer şeklinin rüzgar altına 
demirleme yapmalıdır. Dalgalı bir yerde demirlemek hem sizi rahatsız edecek hem de uygun kaloma 
bırakılmaması durumunda çapa tarama yapacaktır.  
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Bildiğimiz gibi yelkenli yatlarımızın altında salma bulunmaktadır. Eğer salma hareketli değil ve yatın 
içine doğru kapatılamıyorsa, salma uzunluğunu ve yatın su çekimini dikkate alarak demirleme yeri 
seçmelidir. Örneğin yatın su çekimi ortalama 2 metreyse, en az 3 metre derinlikte bir yere demir 
atılmalıdır. Yaklaşık 10 metre boyunda yelkenli yatlarda ortalama 60 metre zincir 
 

 

Dip yapısı ve çıpa seçimi 
 
Demirleyeceğimiz bölgeyi tanımıyorsak denizin dip yapısını da bilemeyiz. Dibin kum, çakıl, mermer, 
erişte vs. olması durumlarına göre uygun çıpa kullanılmalıdır. Seyir bölgeleri az çok belli olan yatlar o 
bölgedeki zemin yapısına göre çapa seçimi yaparlar.  Admiraltı tipi çıpa tırnakları sayesinde dipteki 
yosunlara iyi tutunur veya kaya aralarına girerek iyi tutunma sağlar ama büyük olması ve taşınma 
zorluğu olduğu için kullanımı zordur. Danforth tipi çıpa kum ve çıpada hareketli tırnakları ve geniş 
yüzeyi sayesinde çok iyi bir tutunma sağlar. Pulluk demiri yosunda çok iyi tutunma sağlar, kum ve 
balçık zeminde ise oldukça kullanışlı olmasına rağmen danforth kadar iyi tutunma sağlayamaz.  
 
Salınım çapı  

Çıpa atıldığında ve alarga durumda kalındığında yatımız rüzgar değişimlerinden etkilenir. Yat 
durumunu daima rüzgarı karşıdan alınacak pozisyona getirir. Dolayısıyla küçük rüzgar değişimlerinde 
yat, sancağa veya iskele doğru bir dairesel hareketle kaymalar yapacaktır. Buna salınım çapı 
denmektedir. Demirlediğimiz yerde yakınımızda başka teknelerin olması durumu dikkate alındığında 
salınım çapı doğru hesaplanmalı ve ona göre uygun yer bulunmalıdır.  Örneğin derinliğin ve bırakılan 
kalomanın bilinmesi durumunda,  yatın en fazla salınım çapı dik üçgen bağlantısından bulanabilir. 
Örneğin derinlik 6 metre, kaloma 24 metre ise teknenin sancağa doğru 23 metre, iskeleye doğru 
gene 23 metre kayacağı teorik olarak hesaplanır. Fakat bu durum en fazla salınım durumu yani 
zeminde zincirin hiç yatmaması ve çapanın üzerinde aşırı yük binmesi durumudur. Genelde böyle 
olmayacağı için ve en az 15 metrenin zeminde yattığı düşünülürse ortalama salınım çapı 13 metre 
olacaktır.  
 
Çıpayı tutturmak  

Demirlemede en önemli durumlardan biri atılan çapanın dipteki zemine saplanması durumdur. Eğer 
çıpa zemine saplanamazsa, zemin üzerinde emanet duracak ve en ufak bir yük gelmesi durumunda 
çapa taramaya başlayacaktır. O yüzden zemine uygun çıpa seçimi ve yeterli kaloma bırakılması 
dışında zemine çıpayı saplayabilmek için doğru demirleme gereklidir. Çıpa atılırken şu koşullara 
dikkat edilmelidir.  

_ Öncelikle rüzgara karşı demir atılmalıdır. Rüzgara karşı pozisyon alındıktan sonra yatın üzerindeki 
ileri yol sıfırlanmalı, yat durdurulmalı ve hafif tornistan ile yol almalıdır. Durgun haldeki bir yattan 
bırakılan zincir zeminde birikerek sağlıklı sonuç vermeyecektir. 
_ Çıpa, suya ırgat koluyla yavaşça değil, hızlı bir şekilde elle bırakılmalıdır. Yavaş bırakılan çapa 
zeminde hem canlı hayatına oldukça fazla zarar verir hem de çapanın zeminde tutunması çok geç 
olacağı için yat olağandan fazla sürüklenmek zorunda kalır. 
_ Çıpa sadece zincir ile bağlıysa derinliğin en az dört katı kadar zincir bırakılmalıdır ve yat tornistan 
yol verilerek çapanın dibe oturtulması sağlanmalıdır. Öncelikle ağır yol, zincir gerilmeye başladığında 



2000, 2500, rüzgarlı havalarda 3000 devir tornistan yol verilmelidir. Çıpanın dibe oturduğunu sancak 
ve iskeleden kerteriz alarak anlayabiliriz. Ayrıca tarama durumunu zincire bakarak da rahatça 
anlayabiliriz. Eğer zincir gergin duramıyor ve zıplamalar yaparak sallanıyorsa, çapa zeminde tarıyor 
demektir. Bu durumda daha fazla kaloma verilmesi halinde çapa zemine tutunacaktır. 
 
 
Kıçtan Kara Bağlanma 
 
 

 
 
 

Tornistan yolda, kıçtan kara olacak şekilde yanaşırken, rıhtıma yaklaşma anında ileri yol verilerek, 
çarpmamak için yat durdurulmalıdır. Burada fazla devirle yol verilmesi durumunda yat ileri hareket 
edeceği için iskeledeki palamar halatlarını almak zor olacaktır. O yüzden devir çok iyi ayarlanmalıdır. 
Özellikle rüzgarlı günlerde, yat durduğu anda rüzgarın sürükleme etkisine girecek ve rüzgar altına 
doğru kaymaya başlayacaktır. Bağlanmadan ne kadar uzun durulursa bu sürüklenme o kadar fazla 
olacaktır ve yatı bağlamak oldukça güç olacaktır. Anlaşıldığı üzere yatı bağlamak için fazla vakit 
kaybına tahammül yoktur. Bir an önce halatlar ile yat bağlanmalıdır.  

En büyük yapılan hata, önce tonoz halatının bağlanmasıdır. Tonoz halatı, yatın  baş tarafında olduğu 
için tonozu bağlayana kadar, yat rüzgar etkisiyle sürüklenecektir. O yüzden önce tonoz halatı asla 
bağlanmamalıdır. Kaymayı engellemek için önce, rüzgarın geldiği taraftaki yani rüzgar üstündeki 
palamar halatı çok çabuk bir şekilde bağlanmalıdır. Rüzgar üstü palamar bağlandıktan sonra motora 
ileri yol verilmelidir. Bu durumda yat zaten kendiliğinden, palamar üzerinde manevra yaparak rüzgara 
doğru döner ve rüzgarın yatı sürüklemesi engellenir. Uygun devir ayarlanılarak rüzgarın atması 
engellenir ve yat sabit bir pozisyon alır.  Sonuçta başka hiç kimseye ihtiyaç duyulmadan diğer 
palamar ve tonoz halatı bağlanarak yat bağlanmış olur. 
 
Kıçtan kara yanaşmalarda öncelikle rüzgar üstü palamar bağlanmalıdır. Mümkün olduğunca hızlı 
bağlandıktan sonra ileri yol verilecek, yat sabit durabilir pozisyona getirilmelidir. 
 
Fakat, yat gerçek anlamda bağlanmamıştır. Bu şekilde bağlanan bir yat, az bir rüzgarda bile salınım 
hareketleri yapacaktır. O yüzden tonoz bağlandıktan sonra en az 2000 devir sabit tornistan verilmeli 
ve palamar halatları gerdirilerek bağlanmalıdır. Gergin bağlanmayan yatlar sert rüzgarlarda 
birbirlerine vururlar veya salınım yapmalarından dolayı koç boynuzlarını, iskele babalarını veya 
tonozları koparırılar. Aşağıdaki şekilde palamar halatları gergin bağlanmayarak, salınım hareketi 
yapan bir tekneyi görüyoruz. Bu durum yanlış bağlamaya örnek bir durumdur 
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Yanaşma manevralarında ani devir vererek ve ani devir bırakarak yanaşmak doğru bir yöntem 
değildir. Hem motoru ve parçalarını zorlar hem de pervane çekmesini arttırır. Yanaşma sırasında 
yandaki tekneler ayakla itilmemeli ve fazla elle müdahale edilmemelidir. Tonlarca ağırlıktaki yatları, 
rüzgarlı havalarda elle iterek kurtaramazsınız. Yanaşma tamamlanana kadar dümen bırakılmamalı ve 
sıkı tutulmalıdır. Gereğinden yavaş veya gereğinden hızlı yanaşma yapılmamalıdır. Gereğinden 
yavaş yanaşmalar rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye, gereğinden hızlı yanaşmalar ise ani devir 
değişiminde pervane çekmesine ve sonucunda bağlı bulunan komşu yatlara vurulmasına neden olur. 

Yapılan bağlanma hataları  

Palamar halatları gergin bağlandıklarında, koç boynuzlarına veya babalara çok ani yükler vermemesi 
için esnetme yayları kullanılır. Bu yayların bağlanmasında farklı şekillerde zincirler, karabinalar, 
rodenzalar ve yayalar kullanılır. Maalesef bunların birçoğu yanlış bağlama sistemleridir. 
 

 

  

HATA 1: Palamar halatı sadece esnetme 
yayına baüğlanmış ve araya bağlantısı yok. 
Yay patladığı anda tekne serbest kalacaktır. O 
yüzden palamarın bir ucu karaya, her zaman 
karaya da bağlanmalıdır. 

HATA 2 : Esnetme yayının ucuna bir karabina 
takılmış. Bu karabinanın gücü, sert havalara 
dayanmayacak ve ağzı açılacaktır. Esnetme 
yayının bağlantı yerine sürtünmeyi engellemek 
için rodenza, kilit, boru takılabilir ama karabina 
takılmamalıdır.  

HATA 3 : Palamar halatının ucunda takılan 
rodenza, zaten bağlanması yanlış olan 
karabinana, zorlayıcı bir kuvvet oluşturuyor. Bu 
şekilde uygulanan kuvvet karabinayı 
patlatacaktır.  

HATA 4 : Palamar halatının iki ucu kilitler 
yardımıyla bağlanmamalıdır. bu kilitler halatlar 
üzerinde yeterli tutma gücü sağlayamazlar. 
Üstelik bu kilitler halat üzerinde fazladan 
ağırlık, fırlatmada zorluk veya en kötü bir 
ihtimal olan değmesi halinde fiber tekne 
üzerinde çiziklere sebep olurlar.  

   

 

   


