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BALON
Cemre Kumla



İÇERİK

Terminoloji1 .
Neden balon kullanıyoruz? 

Balon Türleri
Balon Ekipmanları

 2 .Balon  Donatmak
Balon Ellemek
Simetrik Balon Tek-Çift İskota
Asimetrik Balon

 3 .Balonu  Kullanmak
Balon Basmak
Balonlu Seyir
Kavança
Balon Mayna

4 .  Olası  Sorunlar
Broş
Knock-Down



Balonu neden kullandığımızı
cevaplamadan önce ana yelken ve
cenovamızın çalışma prensiplerini
hatırlayalım .  (itiş ve emiş-çekiş)

Balonlar cenovalara göre daha geniş
yüzey alanlarına sahiptir .  Bu özellikleri
sayesinde rüzgarın arkadan estiği
durumlarda yelkenlerimizde oluşacak
olan itiş kuvvetinden çok daha fazla
yararlanmamızı sağlarlar .

Aynı zamanda cenovaya göre çok daha
torlu bir yapısı vardır .  Böylelikle
üzerinde daha çok kuvvet birikebilir .

Neden  Balon? 
TERMİNOLOJİ

Rüzgarı arkadan
aldığımız ve geniş
açılardan aldığımız
durumlarda
balonlu seyir
yapabiliriz :  Pupa
seyri ,  Apaz seyri 

Ne  Zaman  Balon?
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ASİMETRİK  SİMETRİK  



Simetrik
Balon

Geniş Apaz ve Pupada tercih edilir.

Simetrik balon, tekne üzerinde sabit bir

köşesi olmadığı için teknenin pruvasına

daha çok yaklaşabilme özelliğine

sahiptir, gen�ş açılarda itme kuvvetinden

daha iyi faydalanır. 



Apaz ve Geniş Apazda tercih edilir.

Asimetrik balon şekli bakımından

cenovayla benzer özellikler taşır. Daha

dar seyirlerde gereken rüzgaraltı ve

rüzgarüstü hava akışını simetrik

balona göre daha iyi sağlar.

Dar seyirlerde hava akışını daha iyi

sağlama avantajı, bir köşesinin tekne

üzerinde sabit olmasından

kaynaklanır.

Asimetrik
Balon



BALON TÜRLERİ



Terminoloji

Mandar  - balonu direk boyunca basmaya
yarayan halat
İskotalar  - balonu kullanmamıza yarayan
halatlar
Gönder  - simetrik balonları tekneye göre
yatay olarak hareket ettirebilen ,  bir ucu
direğe bağlı olan uzantı
Üst-Alt  Baskı  - gönderi alttan ve üstten
çekerek sabit tutan halatlar
Barber-Hauler  - bağlı olduğu iskotayı
tekneye doğru çekerek balonun tekneye olan
yakınlığını kontrol etmemizi sağlayan
mekanizma

Ekipmanlar





Ekipmanlar - Gönder

Gönderin bir ucu direğin ön tarafına

bağlanır, diğer ucu rüzgarüstü iskotaya

takılır.

Gönder alt baskı ve üst baskı ile doğru

pozisyona getirilip sabitlenir.

Gönder genellikle denize paralel ve

rüzgara dik olacak şekildedir. Bunun

sebebi balonumuzu tekneden

olabildiğince uzaklaştırmak istememizdir

ve gönderin iskota köşesini tekneden en

uzaklaştırabileceği durum denize paralel

olduğu durumdur.

ÖNEMLİ: Gönder her

zaman rüzgarüstünde kalır.

Balon ise her zaman

rüzgaraltındadır.



Ekipmanlar - Gönder

Gönder Göstermek: Gönderin

tekneyle yaptığı açıyı arttırmak.

Gönderi baş ıstralyadan

uzaklaştırmak (Geniş seyirlerde)

Gönder Koyvermek: Gönderin

tekneyle yaptığı açıyı azaltmak,

baş ıstralyaya yaklaştırmak. (Dar

seyirlerde)



Balon Donatmak

Balonun mandar köşesi
bulunur
İskota köşelerinden birine
ulaşana kadar seçilen
yakadan ellenir .
Aynı işlem diğer yaka için
de uygulanır .
Köşeler çantada sabitlenir .
Balon ellenmediği
takdirde sekiz çıkabilir .

Balon Ellemek

1 .

2 .

3 .

4 .



Balon Donatmak

SİMETRİK  VE  TEK  İSKOTA

Balon torbası başüstünde rüzgaraltı tarafa getirilir.

Balon mandarı baş ıstralyanın rüzgaraltı tarafında,

başüstüne getirilir. 

Mandar, yelkenin mandar köşesine takılır.

Rüzgaraltı balon iskotası gerekli makaralardan

geçirilerek teknenin en dışından getirilir ve rüzgarlatı

iskota köşesine takılır.

Rotaya göre balonun hangi kontra basılacağına karar verilir

ve ona göre donatılır.

NOT: Iskotalar her zaman

teknenin en dışından

gelmelidir!!



Balon Donatmak

SİMETRİK  VE  TEK  İSKOTA

Rüzgarüstü balon iskotası, baş ıstralyanın önünden

geçirildikten sonra balon torbasına getirilir ve

rüzgarüstü iskota köşesine takılır.

Gönderin bir ucu rüzgarüstü iskotanın, teknenin

rüzgarüstü tarafında bulunan kısmına bağlanır.

Gönderin alt ve üst baskıları takılır.

Gönder üst baskı yardımıyla kaldırılır.

NOT: Gönder her zaman RÜ'ünde, balon her zaman

RA'nda!!



Balon Donatmak

SİMETRİK  VE  ÇİFT  İSKOTA

Tek iskota sisteminden çok farklı değildir.

Büyük boyutlu teknelerde ve geniş yüzey alanlı balon

kullanan teknelerde bu sistem kullanılır. Özellikle

kavança atılırken kolaylık sağladığı için tercih edilir.

Yarışçılık eğitiminde bu sisteme aşina olacaksınız. Teorik

açıklamasını görmek için Faruk Kuşcan - Başüstünün El

Kitabı'na göz atabilirsiniz.



Gönder kullanılmaz, tackline vardır.

Gezilerde asimetrik balon kullanıldığı için

bu sistemi pratikte görme fırsatı

bulacaksınız.

Detaylar için --  Faruk Kuşcan-Başüstünün

El Kitabı

Tackline: Balonun bir köşesini tekneye

sabitlemek içib kullanılan iskota sistemidir

. 

Balon Donatmak -

Asimetrik



Balonu Kullanmak

BALON  BASMAK

Dümenci balon basmaya hazırlan dediği

anda gönder direkteki rayında yükseltilir.

Gönder üst ve alt baskı ile sabitlenir, artık

direkten bağlı ve üst baskı ile askıda olduğu

için düşemez. Pozisyon ayarı genelde denize

paralel ve rüzgara dik olacak şekilde yapılır.

Gönderin takılı olduğu rüzgarüstü iskota

alınarak gönder istenilen genişliğe açılır ve

buna gönder göstermek denir.



Balonu Kullanmak

BALON  BASMAK

Bundan sonra başüstü balonun yakalarına yol

verirken direkdibi de mandarı var gücüyle basar

ve balon toka edilir. Toka edilmek: direğin en

tepesine kadar çıkmış olması demektir.

Balon basıldıktan hemen sonra yapılan iş

cenovayı indirmektir. Dikkat edilmesi gereken bir

nokta da balonun cenova açıkken onun altından

basılmasıdır. (Cenova balona gelen rüzgarı kestiği

için daha rahat basılması sağlanır.)

Rotaya girilir ve balon rüzgaralatı ıskotayla

trimlenmeye başlanır.



https://youtu.be/lCcRex7QfSg?t=72



Balonu Kullanmak

BALONLA  SEYİR
Balonumuzu asimetrik veya simetrik

olmasına göre apaz seyrinden itibaren geniş

açılarda kullanabiliriz.

Balon trimi her zaman Rüzgaraltı trimcisi

tarafından yapılır.

Dümenci ve trimcinin sürekli iletişim içinde

olması çok önemlidir, Dümenci ideal açısında

kalmaya çalışırken trimci de balondaki yükü

kontrol ederek sürekli dümenciyle konuşur.

Balon trimi bir dahaki derste

detaylandırılacak.



Balonu Kullanmak

BALONLA  KAVANÇA

Dümenc� tekney� �ğnec�ğe (180 derece)
çev�rmeye başlar ve rüzgarı tam
arkadan alır.
P�yano alt baskıyı boşlar. (Gerg�n
duran alt baskı boşlanmazsa başüstü
gönder� patlatamaz yan� d�rekten
çıkartamaz.)
Başüstü gönder�n d�reğe bağlı ucunu
patlatır ve yen� rüzgarüstü (esk�
rüzgaraltı) �skotayı takar.

Başüstü gönder�n yer�n�
değ�şt�r�rken dümenc� rüzgarı
neredeyse �ğnec�kten alır. Bu
yüzden RA tr�mc� 2 İskotayla da
oynayıp balonu teknen�n
ortasında tutmaya çalışır.
Esk� RÜ �skotası gönderden
sökülür ve gönder d�reğe
bağlanır.
Gönder sab�tlend�kten sonra:
Dümenc� açısına g�rer
Yen� RÜ tr�m� yapılıp k�tlen�r
Yen� RA tr�m� yapılmaya devam
ed�l�r.

1.

2.

3.



https://www.youtube.com/watch?v=-e2Gbrb32wQ

https://www.youtube.com/watch?v=MCGlr-1UI1g

https://youtu.be/J7NkXsSEczQ?t=1275

https://drive.google.com/file/d/18vc12NE5bRXSuWLA0jNM1ibbGIpl9q_a/view?usp=sharing



Balonu Kullanmak

 BALONU  MAYNA  ETMEK

Cenova tekrar basılır ve balonun rüzgarı

engellenir ki rahat mayna edilsin.

RA iskota başüstü tarafından tutulur.

PATLAT emriyle piyano mandarı boşlamaya

başlar. (aniden tamamını boşlarsa başüstü

balonu içeri alamaz ve balon suya iner).

Balon RA iskato yardımı ile teknenin içine alınır.

Başüstü balona sarılır ve teknenin içine toplar. Bu

iş mümkün olduğunca hızlı yapılır ki ekip cenova

trimini yapabilsin.

Balon indikten sonra, gönder direkteki rayından

sürüklenerek ve üst baskı boşlanara yere indirilir.



Olası Sorunlar

BROŞ

Hava çok sertleştiğinde tekneye bayılma

eğilimi gösterir.

Bu bayılma bazen öyle bir noktaya gelir

ki dümen palası sudan çıkar ve

dümenci manevra yapamaz.

Tekne istemsiz olarak rüzgarüstüne baş

verir. (orsalar)

Rüzgarüstü tarafa doğru gerçekleşen bu

istemsiz manevraya BROŞ adı verilir.



5.16'dan

itibaren

hhttps://drive.google.com/file/d/18vc12NE5bRXSuWLA0jNM1ibbGIpl9q_a/view?usp=sharing



BROŞ

Gönderi aşağı al

Tekneyi az yalpalat

Sert havda orsalamayıp sağanaklarda kafayı

aç

Ana yelken iskotasını boşla

Pupa palangasını boşla

Gerekirse balon rüzgaraltı iskotasını boşla

En son durumda mandarı boşla

Broştan korunmak için:

Broş yediğin takdirde:



Olası Sorunlar

Fazla geniş açıdan

kaçınılır.

Balon tekneden çok

uzaklaştırılmaz.

Pupa palangası

boşlanır.

Önlemek için:

KNOCK DOWN

İstemsiz kavança

manevrasıdır. Ana

direk suyla paralel hale

gelir. Ekip için tehlikeli

bir durumdur. 

Kafanı eğ ve bumbadan korun.

Rüzgarüstü iskotayı boşla. 

Alt baskıyı boşla yelken zarar

görmesin.

Knock down olması durumunda:



PRUVANIZ
NETA,

RÜZGARINIZ
KOLAYINIZA
OLSUN!


