
YELKEN TARİHİ &
TEKNE  
DONANIMLARI

GÜZ’19

İREM ÖZTÜRK

Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik & YelkenKulübü

YELKEN TARİHİ & TEKNE 

DONANIMLARI

BAHAR’20

NUR SEHLİKOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

YELKENCİLİK

• Geçmişte insanlar ticaret, sömürgeleşme 
ve  keşifler sonucu ilk yelkenleri
geliştirdiler.

• Mısırlılar ve Vikingler kürek ve pedal gibi 
kas  gücü isteyen araçlara alternatif olarak kare 
yelkenleri kullandılar.

• Kare yelken rüzgarın arkadan geldiği  
seyirlerde (pupa ve geniş apaz) itici 
güç  oluşturarak teknelerin yol 
almasını  sağlıyordu.



• Kare yelkenin rüzgarın daha 
önden  geldiği seyirlerde (orsa 
ve dar apaz)
verimli olmaması yeni arayışlara
sebep oldu.

• Araplar, üçgen(Latin) yelkeni icat ettiler.  
Üçgen yelken hem daha farklı 
açılarda  kullanılmaya hem de daha 
hızlı yol kat  etmeye olanak 
sağlıyordu. Tek  dezavantajı ise 
daha büyük bir  mürettebat
gerektirmesiydi.



• Çinliler ise “Junk Rig” denilen,  kısa 

bir ana direk ve bambu  destekli 

hareketli yelkenlerden  oluşan 

tekneleri kullandılar.  Yelkenlerin 

kontrolü ve tamiri  basitti. Ayrıca 

sayıca az bir mürettebatla

kullanılabiliyorlardı.



• Pasifik‟te ise Polonez  

denizciler “Proa” denilen  

teknelerini geliştirdiler. Bu  

tekneler bir kano ve bu  

kanoyu destekleyen yan bir  

dengeleyiciden oluşan bir  

yapıya sahipti.Tekneyi  

yürütmek için kürekler ve  

Latin yelkeni kullanılıyordu.



• Zaman içinde tekneler büyüdükçe dümenin  ağırlığı da 

artıyordu ve kontrolü birkaç kişiyle  sağlanabiliyordu. 

Dolap dümen dediğimiz dümenin  icadıyla bu sorun 

çözülmüş oldu.

• Ortaçağ’da Akdeniz’de görülen Latin yelkenli

teknelere ‘Karavela’ deniyordu. İlk karavelaları

Portekizler ve İspanyollar coğrafi keşifler için

kullandılar.



Kristof Kolomb kaptanlığında 1492’de 

Yeni Dünya’ya varan Santa Maria, 

1497’de Avrupa’dan Hindistan’a 

varacağı sefere başlayan Vasco de 

Gama komutasındaki Sao Gabriel ve 

1519’da dünya turuna çıkan 

Macellan’ın Victori’sı birer karavela 

idi. 



YATÇILIK

Yat kelimesi Felemenkçe’de izlemek,
kovalamak anlamına gelen jaghen
fiilinden gelir. 16. yüzyılın sonundan
itibaren jaght kelimesi ticaret, gezi veya
askeri amaçla ile kullanılan hafif, hızlı
tekne anlamında kullanılmıştır.

Gezi yelkenciliği ise Hollanda’da ortaya
çıkmıştır. Hollanda’nın üstünlüğünün
teşvikiyle ilk yat kulübü1720’de
Britanya’da (İrlanda) The Water Club of
Cork ismiyle kurulmuştur.



YATÇILIK VE
YARIŞÇILIK

• İlk gezi sınıfı yat yarışı  

1661’de Thames’te 

Catherine ve Anne isimli iki  

tekne arasında yapılmıştır.

• Yelken sporu, ilk kez 1900  

olimpiyatlarında, olimpik  

spor olarak kabul edildi.



TÜRKİYE ’DE YARIŞÇILIK&
YELKENCİLİK

Türkiye’de yelkenin spor ve yarış amacıyla kullanılması ise  
19.yüzyılın başlarında İstanbul’un güney kıyılarındaki yat  
kulüpleriyle başladı.

Ülkemizde kayda geçen ilk yat yarışı 1878’de Prinkipo Yat  
Kulübünün düzenlediği yarıştı.

1923 Su Sporları Federasyonu

1932 Moda Koyu’nda ilk resmi yat yarışı

1932 UluslararasıYatYarış Birliği;ISAFͿ

üyeliği  1935 Moda Deniz Kulübü

1936 Berlin Olimpiyatları

(Harun Ülman,Dr.DemirTurgut,Behzat Baydar)

1952 İstanbul YelkenKulübü

1957 Türkiye Yelken Federasyonu  

1965-68 Sadun-Oda Boro dünya turu

(Kısmet isimli tekneleriyle dünyayı dolaşan ilk Türkler oldular.)



YELKENLİ TEKNELER

1)YelkenliYatlar

-YalnızcaYarışAmaçlı:Centerboard, optimist,  

Laser, 420,470…

-Hem Gezi Hem Yarış Amaçlı: Bu teknelerde  hem 

yelken hem motor bulunur. IOR  (International 

Offshore Rules) sınıf tekneler ve  süratli gezi

yatları…

-Yelkenli Motor GeziYatları: Gulet, tirhandil gibi  

sadece hafif havalarda yelkenle seyir yapabilen  

motorlu yatlar bu sınıfa dahildir.

2)MotorluYatlar

Yalnızca Motor ile Hareket- gezi veya yarış  

amaçlı tekneler



=Optimist

Tek kişilik bir sınıftır. 16 yaş altı gençlerin  
yelken yaptığı bir sınıftır.

=Laser

Laser da tek kişilik bir sınıftır. Genelde  
Optimist sınıfından sonra genç yelkenciler  
Laser sınıfını tercih ederler.

=420 - 470

-420: İki kişiliktir ve balon yelkeni vardır.

-470: 420 sınıfının bir üst sınıfıdır.Yelken alanı  
daha büyüktür. Fakat teknik özellikleri ve  
trimi çok farklı değildir.



PRATİK EĞİTİMLERDE 

KULLANILAN TEKNELER: 

PLATU, CHEESE, CORBY







1)ASIL TEKNE

Borda:Teknenin dış yanları  

Alabanda: Bordaların iç kısımları

Baş Bodoslama: Bordaların baş tarafta birleştiği alan

Ayna: Bordaların kıç tarafta birleştiği levha

Omurga: Baş bodoslamadan kıçtaki aynaya kadar devam eden hat

Kemere: Bir teknenin ortasından geçen ve baş-kıç doğrultusuna (omurgasına) dik olan
hat

Havuzluk(Kokpit):Teknede mürettebatın bulunduğu açık yer  

Güverte:Teknenin ön üst tarafı

Küpeşte: Bordalarla havuzluk arasında bulunan üst kısımlar







2)TEKNENİN SABİT OLMAYAN
KISIMLARI

SALMA:Teknenin omurga (baş-kıç) hattının altından suya dikey giren bölümdür.

Teknenin yönünü korumasını sağlar.  

Büyük yatlarda sabittir.

Centreboard teknelerde sabit değildir.

DÜMEN: İki yana dönen kıç aynaya sabitlenmiş kısımdır.

Pala:Tekneyi istenen yönde çeviren, dümenin suyun içinde kalan parçasıdır.

Yeke: Dümenin manevra levyesidir. Dümen yeke ile sağa sola döndürülür.Yeke tek bir parçadan
ibaret ise sabit yeke, ucuna ikinci bir parça eklenmiş ise uzatmalı yeke (Extension) adını alır.





3)TEKNENİN SABİT
KISIMLARI

a) Halatları sabitleştirmeye yarayan takımlar: Koç  
boynuzları

b) Halatların akışına yön vermek ve bunların  
hareketini sınırlamaya yarayan takımlar: Kurt ağzı,  
köprü

c) Direği tutan tellerin (çarmıklar) bağlanmasına
yarayan takımlar: Çarmık ayakları (liftin uskur)

d) Lavra Deliği (Kıç tıpa): Kıç aynanın alt kısmına  
açılmış bir delik olup karaya çekildiğinde teknenin  
içindeki suyun akıtılmasını sağlar.

e) Sürekli ve geçici bağlantılar: Değişik kısımlar  
arasında sürekli veya geçici bağlantı sağlar: Kilit ve  
süngüsü, flok kancaları vb.



DONANIM: SABİT
DONANIM

Direk ve Çarmıh Sistemi:

Direk: Pruva-pupa hattındaki dikey metaldir.  
Yelkenlerin basılırken düzgün bir şekilde  
yükselmesini ve sonrasında sabit kalmasını sağlar.

Çarmıh sistemi: Direğin ön-arka ya da sancak-iskele  
herhangi bir yöne kaymadan, sabit açıda durmasını  
sağlayan çelik tel sistemidir.

-Istralyalar

-Çarmıh telleri

-Gurcatalar: Çarmıh ve ıstralyaların direkle  
bağlantısını sağlar.

Bumba:Ana yelkenin alt yakasını tutan yatay metaldir.  

Bumbanın konumu ana yelkenin rüzgara konumunu

belirler.







DONANIM: YELKENLER

• Flok ve Balon direğin önünde, ana yelken  

direğin arkasında yer alan yelkenlerdir.

FLOK (CENOVA)

• Flok mandarı baş ıstralyaya basılır.

• Flok ıskotası ile kontrol edilir.

ANAYELKEN

• Ana yelken mandarı direğe basılır.

• Ana yelken ıskotası ile kontrol edilir.







• Yelkenin 3 Yakası:(Yaka:Yelkeninkenarı)

-Orsa yakası: Dikey kenar

-Alt yaka: Güverteye paralel alt kenar (flokta serbest,
ana yelkende bumbaya sabitlenmiş)

-Güngörmez yakası: Serbest kenar

• Yelkenin 3 Köşesi:

-Karula: Ana yelkende bumba ile direğin, floktabaş  
ıstralya ile güvertenin buluştuğu köşe

-Iskota: Ana yelkende bumba ile güngörmez yakasının,  
flokta alt yaka ile güngörmez yakasının buluştuğu  
köşe. Yelkenin rüzgara göre konumunu ayarlamamızı  
sağlayan halat yani ıskota bu köşeye bağlanır.

-Mandar: Orsa ile güngörmez yakalarının 
birleştiği,  yelkeni yukarı çekmeye yarayan mandar 
halatının  bağlı olduğu köşe





TEŞEKKÜRLE
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