
Gezi ve Yelken 
Seyri

Bahar 21' Arda Aydın



Yelkencilik genel olarak 
ikiye ayrılır:

• 1- Yarışçılık

• 2-Gezi



YELKEN SEYRİ

• Seyir öncesi

• Seyir esnası

• Seyir sonrası



Seyir Öncesi:

• Seyir kaç günlük?

• Tekne ekibi toplam kaç kişi?

• Teknede yapılacak işler için 
yetişmiş ekip sayısı yeterli mi?

• Mola verilecek limanlar nerede? 
Ne kadar sürede ulaşılacak?

̧



İhtiyaç Duyulan 
Malzemeler

•Kumanya: Seyir süresi ve ekip 
sayısına göre belirlenir. Bir sonraki 
duraktan temin edilebilecekleri 
önceden yük etmeye gerek 
olmayabilir. Özellikle suyun bol 
miktarda alınması gerekir.

•Giyim eşyaları : Gidilecek yere ve 
önceden edinilmiş hava raporuna 
göre belirlenir. Islanmaz ve sıcak 
tutacak elbiseler olarak ayrılır.



Checklist
✓Ekipman (projektör, alet çantası, mutfak 
gerecļeri vs.

✓Fişekler, can yelekleri vs. ✓Telsiz ve 
navigasyon ✓Yakıt ve Enerji ✓Il̇kyardım 
malzemeleri

✓Teknenin kontrolü;
• Yelkenler,
• Halatlar (ıskotalar, mandarlar, baş ve kıç
halatları vb.) • Makaralar, kilitler, koç
boynuzları vs.
• Demir, zincir, ırgat vs.



•Uzun bir seyre çıkmak için kendimize 
ve tekneye güvenimizin tam olması 
gerekir.

• Seyre cı̧kmadan önce mümkünse bir 
gun̈ önce bir toplantı yapmakta 
fayda vardır.

• Bu toplantıda seyirdeki görev 
dağılımı, uyulması gereken kurallar 
vb. belirlenir. Teknenin önceden 
belirlenen ihtiyacļarı gor̈ev dağılımı 
yapılarak giderilir.

• Seyre cı̧kılmadan önce, seyirde yer 
alacak ekibin birbirini iyi tanıması ve 
anlaması da on̈emlidir.



Seyir Esnası-Görev Dağılımı:



Dümenci/Skipper:

•Bu görevi genellikle teknedeki en 
tecrübeli eleman üstlenir. 

• Bu kişi ekibin ve teknenin 
performansından sorumludur. 
Ekibin geri kalanının uyumlu 
çalışmasını gözetir.

• Teknede son kararlar daima 
onundur.



Navigatör:

✓Uzun seyirlerde rota ci̧zmek, mevki 
belirlemek vb. işlerden sorumludur. 

✓Elektronik cihazlardan anlayıp, 
onları kullanma becerisine sahip 
olmanın yanısıra, harita bilgisi ve 
meteoroloji bilgisinin de iyi olması 
gereklidir. 

✓Telsizle haberlesm̧e de co̧ğunlukla 
bu ekip elemanının gor̈evidir. 



Başüstü Ekibi

✓Ortalama buÿuk̈luk̈te bir teknede direkdibi 
ve başus̈tü olmak uz̈ere iki kişiden oluşur.

✓Uzun seyirlerde mandarların karışması, 
yelkenlerin yukarıda takılı kalması gibi 
durumlarda direğe çıkmak, bumbaya 
tırmanmak gibi işleri yaparlar.

✓Her manevrada çok hızlı davranacak atletik 
bir yapıya sahip olmaları ve cı̧kabilecek 
aksaklıkları önceden görebilecek tecrübeye 
sahip olmaları gerekir.



Trimciler

✓Ana yelken, cenova, balon yelkenlerinin uygun 
seyirlerde, uygun acı̧da ve gerginlikte olmasını 
sağlayan havuz ekibidir.

✓Bu kişilerin yelken tecrübelerinin çok olması, en 
ufak rüzgar değişikliğini bile algılayabilmeleri, 
yelkenin formu hakkında fazlaca bilgi sahibi 
olmaları gerekmektedir.



Piyano

✓Tekne üzerindeki çeşitli 
donanımlar vasıtasıyla kokpite 
gelen mandarlar ve diğer kontrol 
işlerinden sorumlu ekip elemanı.

✓Bu kişi diğer ekip elemanları, 
özellikle de başüstü ile 
koordinasyon halinde olmalıdır.

✓Teknedeki her halatın ne işe 
yaradığını bilmesi gerekir.



Sweeper(Ortacı)

✓Nispeten tecrub̈esiz bu 
elemanlar, teknede geri kalan 
birco̧k işte ca̧lışır (balon ellemek, 
yelken katlamak, vinç çevirmek, 
bulaşık yıkamak, tekneyi yıkamak, 
yemek yapmak vb.)



Vardiya 
Sistemi

•Oz̈ellikle uzun seyirlerde vardiya sistemi 
kesinlikle seyirden önce belirlenmelidir. 

• Vardiyalar ekip sayısı, hava sa̧rtları, 
seyrin uzunluğu gibi çesi̧tli kosu̧llara 
göre degĭşiklik gösterebilir. 

• Önemli olan olan seyir boyunca 
tekneyi güvenle götürecek sayıda ekip 
elemanının hazır vaziyette 
bulunmasıdır. Herkes görevinin 
bilincinde olmalı ve sorumluluklarını 
ciddiyetle yerine getirmelidir. 



Yanaşmaya Hazırlık

➡Yanaşılacak veya demirlenecek yeri 
tespit etmek.

➡Eğer gerekiyorsa telsizle izin almak.

➡Baş ve kıç halatlarını on̈ceden 
hazırlamak.

➡Usturmaçaları çıkartıp, yanaşılacak 
bordaya bağlamak.

➡Gerektiği takdirde palamar talebinde 
bulunmak.



Baştan Kara Yanaşma

➡Dar ve özellikle hızla 
sıgl̆asa̧n yerlerde avantaj 
sagl̆ar çünkü dümen palasını 
dibe oturma riskinden 
korur.

➡Tekne yaşantısı 
etraftakilerden izole olur.

➡Tekneye giriş çıkışlar 
zordur.



Kıçtan Kara Yanaşma:

1-) Tonoz Almak

2-)Demirlemek



Aborda Olmak



Demirlemek

Demirlerken çevresel etkenler göz önünde 
bulundurulmalıdır.

✴Rüzgarın hızı ve yon̈ü,
✴Akıntının hızı ve yönü,
✴Ruz̈gar ve akıntının değişebilme ihtimali,

✴Suyun yuk̈selip alca̧lması,
✴Çevrede demirli başka tekneler,
✴Çevreye yaklasm̧ası muhtemel başka 
tekneler



Demirlemek

✴Demirde sadece zincir kullanmak demirin dipte tutunma gücünü
artırırken, metrelerce zincir hem maliyet acı̧sından hem de teknenin 
baş tarafında gereksiz ağırlık olusţurur. Bu genel olarak büyük boy tekne 
ve gemilerde tercih edilir. 

✴Sadece halat ile demirlemek genellikle ufak boy botlarda tercih 
edilir. 

✴En güvenli ve en çok tercih edileni ise; zincir ve demir halatının 
birlikte kullanılmasıdır. Halat zincire göre daha esnek olduğu ici̧n ani 
şokların etkisini düşürerek demire iletir. 

✴Tekne ağırlığına uygun demir, zincir ve zincir halatı kullanılmasına 
oz̈en gos̈terilmelidir. 



Kaloma

•Demirin zincir ya da halattan oluşan devamına denir.

• Demirin devamı tamamen zincirden oluşuyorsa demir 
atılacak derinliğin 4 katı kadar,

• Demirin devamı tamamen halattan oluşuyorsa demir 
atılacak derinliğin 10 katı kaloma bırakılmalıdır.



Çapa(Demir)

• Farklı zeminler ici̧n farklı cinste 
demirler geliştirilmiştir.

• Çapaların ortak özellikleri; agı̆r 
olmaları, suda batabilmeleri, 
tekneye halat veya zincir ile bagl̆ı 
olmaları, zemine tutunmaya 
yardımcı olan tırnaklara sahip 
olmalarıdır.

• Demiri en iyi tutan sert, kumlu 
zemindir. Bunu sırasıyla kumlu, 
çamur, mercan ve kayalık zeminler 
izler.



Demir Atmak(Funda Demir)

1.Cȩvresel etkenler göz önünde bulundurularak demirlenecek yer 
seci̧lir. 

2.Demir ve zincir(veya halat) bırakılmaya hazır hale getirilir. 

3.Teknenin pruvası rüzgara don̈dürülüp, hızı azaltılır. 

4.Tornistan verilerek teknenin geri gitmesi sağlanır. 

5.Kaptanın “Funda demir” komutuyla demir bırakılmaya başlanır. 

6.Demir dibe düsȩne kadar serbest bırakılır ve zincirin ağırlığıyla 
tırnakların zemine sıkıca tutunması sağlanır. 

7.Kaloma gerilmiş ve teknenin geri akısı̧ durmusşa demiriniz tutmuş
demektir. 



Demir Taraması
✴Demirin zemine uygun olmaması, yeteri kadar kaloma verilmemesi, 
zeminin demir tutmaması, rüzgar veya akıntı gibi sebeplerden olabilir. 

✴Demirin tarama yapıp yapmadığını kontrol etmek ici̧n karadan muhakkak 
bir kerteriz alınmalıdır. Bu değerler pusula ile kontrol edilebilir. Örneğin, 90 
derecedeki bir isa̧ret kerteriz alınabilir. Belli bir süre sonra kerteriz alınan 
işaretin pusula değerleri tekrar kontrol edilir. Pusula değeri 70 derece ise 
demir tarıyor demektir. 

✴Tarayan demir bağlı olduğu zincire sürtünme titresi̧m ve sesini iletir. 
Zinciri elle tutarak, titreşimleri dinlemek demirin tarayıp taramadığı hakkında 
fikir verebilir. 

✴Gelişmiş elektronik aygıtlar da taramayı fark edebilir. 

✴Demir taramasına karsı̧ sürekli uyanık olmak ve tedbiri elden 
bırakmamakta fayda vardır. Eğer demirin taradığını fark edersek kaloma 
payını arttırarak tekrar deneyebiliriz. 



Demir Almak(Vira Demir)
✴Seyre cı̧kmadan önce kaptanın “Vira demir” komutuyla demir alınmaya 
basļanır. 

✴Kısa sürelerle ileri yol verilip demirin üzerine doğru gidilmeye başlanır. 

✴Dümenci sürekli demiri alan kişiyle konuşarak teknenin demirin yönünde 
gitmesini sağlar. 

✴Genellikle tekne demir üstüne gelmeden, demir zeminden kurtulur. Aksi 
taktirde, hafif yol ileri verilerek demir tırnaklarının tutma yönünün tersine 
manevra yapılır. 

✴Demir zeminden kurtarıldığında tekne hafif yol ileri devam edebilir. 

✴Bu arada demirin tekneye ca̧rpmamasına dikkat edilir. 

✴Demir tekneye alındıktan sonra da üzerindeki ca̧mur, yosun gibi 
maddelerden temizlenir ve sabitlenir.



Alarga:

✓Herhangi bir yerden karaya bağlı 
olmaksızın demirde kalmaya denir.

✓Bu durumdayken teknenin yaptığı 
salınımın etrafta herhangi başka bir 
tekneye zarar vermemesine veya 
başka bir yere çarpmamasına oz̈en 
gos̈termeliyiz.



Tonoz Almak

✴Tonoza bağlama en kolay yapılabilen 
bağlanma yon̈temlerindendir.

✴Tonoz, deniz dibine beton bir blok atılarak 
sabitlenir ve beton bloğun denizde tarama 
ihtimali co̧k azdır.

✴Tonozu gösteren şamandırayı teknenin baş
kısmından kakıç ile yakalayarak halatını tekneyi 
bağlarız.



Seyir Sonrası:

✴Yelkenlerin katlanması ve 
torbalanması
✴Tüm halatların neta edilip, 

rodalanması
✴Etraftaki çöplerin atılması
✴Teknenin iç kısmının 

düzenlenmesi, güvertenin yıkanması

✴Bir sonraki seyir için eksikliklerin 
belirlenmesi

✴Tekneden ayrılırken, teknenin iyi 
bagl̆andıgı̆ndan emin olunması



Sürdürülebilir Denizcilik

Teknedeki tüm lavaboların cı̧kışı direkt olarak 
denize bağlıdır. Bulaşıklar bu yüzden açık 
denizde, deniz suyu ile yıkanır. Deterjan 
kullanımı minimuma indirilmeye ca̧lısı̧lır, 
çevreye en az zarar verecek deterjanlar 
kullanılır.

Tekneden hicb̧ir co̧p̈ denize atılmaz, sintine 
basılmaz. Pis su tankları ancak açık denizde 
seyir halindeyken basılır.

Teknede çöp üretimi en aza indirgenmeye 
çalışılır, ör: şişeler cö̧pe sıkıştırılarak atılır.



Sürdürülebilir 
Denizcilik
Teknedeki su kapasitesi kısıtlı olduğu 
için mum̈kun̈ olduğu kadar tasarruf 
edilmelidir.

Mavi Kart, Türkiye sularında seyir 
yapan teknelerin atıklarını, belirli bir 
yönetmeliğe göre atık toplama 
tesislerine bırakmasını denetleyen bir 
karttır. Ceza yememek için bu kartın 
yönetmeliğine uyulması gerekir.

Denizlerin ve koyların birco̧k canlıya 
ev sahipliği yaptığını aklımızda 
tutarak, çevremize her zaman saygılı 
davranmalıyız!


