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• Tanımlar ve Hatırlatmalar
• Yelken Yakaları ve Tüyler
• Sağanaklar ve Zahiri Rüzgar
• Tekneye Etki Eden Kuvvetler

• Tor ve Büküm

• Trim Nedir ve Neden Önemlidir ?

• Trim Araçları Nelerdir ve Trim Nasıl Yapılır ?
• Anayelken Trimi
• Cenova Trimi
• Balon Trimi
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ORSA YAKASI
(LUFF)

GÜNGÖRMEZ YAKASI
(LEECH)
TÜYLER

Rüzgarın yelkenlere giriş-çıkışı
hakkında en sağlıklı bilgiyi
verecek noktalarda bulunurlar.
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Sağanaklar su yüzeyindeki renk farklılıkları ve beyaz 
köpük oluşumu ile tespit edilebilirler.
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Sağanak, rüzgarın belirli bir alanda çevreye göre 
daha şiddetli esmesi olayıdır.
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İlerleyen bir cismin kendi üzerinde yarattığı 
akıma ‘zahiri rüzgar’ denir.

Teknenin hızı arttıkça zahiri rüzgar da 
artacağından dolayı kullanılan rüzgar
teknenin önüne doğru kayar.
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Deniz yüzeyinden uzaklaştıkça sürtünme azaldığı için gerçek rüzgar 
direğin üst kısımlarında daha kuvvetli eser.

Bu durum yelkenin üst kısımlarına etki eden rüzgarın alt kısımlarına etki 
edenden daha geniş bir açıyla gelmesine sebep olur. 
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Tor, bir yelkenin orsa yakasından 
güngörmez yakasına doğru 
çekilen kirişin maksimum 
derinliğidir.

Tor ve yelkenlerimizin üzerindeki 
kuvvet doğru orantılıdır.
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Büküm, yelkenin güngörmez 
yakasının üst kısmının alt 
kısmına göre daha açık
olmasıdır.

Büküm arttıkça rüzgarın yelkeni 
terk etmesi kolaylaşır ve yelken 
üzerindeki kuvvet azalır.  



Bükümlü Cenova
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Fazla bükümlü bir yelken tekneye kafayı açtırır, az bükümlü bir 
yelken tekneyi orsalatır.

Büküm arttıkça yelkenin Kuvvet Merkezi (CCE) öne kayar ve bu 
merkezin konumu Yatay Direnç Merkezinden (CLR) öne geçtiğinde 
teknenin kafayı açmasına sebep olacak bir tork yaratır.



Trim Nedir ve Neden Önemlidir ?

Trim, yelkenlerimizin rüzgarı en verimli kullanmasını sağlayacak şekilde 
ayarlanmasıdır.

Denizde olduğumuz süre boyunca kendimizin ve teknemizin 
güvenliği bizim bir numaralı önceliğimizdir. 

Doğru trim yapılmamış yelkenler, teknemizin dengesini bozup ani bir 
sağanakta, dalga darbesinde veya istemsiz bir dümen hareketinde
bizi tehlikeli bir durum içerisine sürükleyebilir.
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Trim Araçları Nelerdir ve Trim Nasıl Yapılır ?

Ana Yelken
(Main Sail)

Cenova/Flok
(Genoa/Jib)

Iskota
(Main Sheet)

Iskota
(Genoa/Jib Sheet)

Araba
(Main traveler)

Araba
(Traveler)

Kıç Istralya
(Backstay)

Baş Istralya
(Forestay)

Ana Yelken Mandarı
(Halyard)

Cenova Mandarı
(Halyard)

Arka Yaka Gergisi
(Outhaul) Inhauler

Kaningam
(Cunningham)

Pupa Palangası
(Boomvang)



Anayelkende Tor Trimi

• Tor trimi Arka Yaka Gergisi ile yapılır.

• Arka Yaka Gergisi alındıkça yelkenin alt yakası gerilir ve tor azalır.
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• Tor yerinin ayarlanması için Kaningam veMandar kullanılır.

Kaningam yelkenin orsa yakasını aşağı çekerek gererken Mandar yelkeni
yukarı çekerek gerer.

Kaningam veya Mandar alındığında anayelkenin orsa yakası gerilir ve bu
tor yerini öne taşır.

Tor yerinin öne kaydırılması daha dar açılarda orsa gidebilmemizi sağlar.
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Anayelkende Tor Yerinin Ayarlanması



Kaningam



• Tor trimi yanlış bir anayelken, hafif havalarda teknenin 
süratinden çok büyük kayıplara sebep olur.

• Sert havada ise durum daha tehlikelidir çünkü aşırı torlu 
bir yelken, teknenin normalden fazla bayılmasına sebep 
olur. Bu durumda da pala sudan çok çıkacağı için dümen 
kabiliyeti büyük ölçüde azalır.
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Anayelkende Büküm Trimi

• Büküm trimi Iskota, Pupa Palangası ve Kıç Istralya ile 
yapılır.

• Anayelkeni gerginleştirmek bükümü azaltır.

• Özellikle dar seyirlerde, ıskotanın alınması bumbayı aşağı 
çeker ve yelkenin güngörmez yakasını gerginleştirip 
bükümü azaltır.

• Pupa Palangasının alınması da bumbanın aşağı 
çekilmesine sebep olur ve aynı şekilde bükümü azaltır.

• Kıç Istralya alındığında direğin tepe noktası teknenin kıçına 
doğru bükülür ve bu durum güngörmez yakasının 
rahatlamasına sebep olur. Güngörmez yakasının gerginliği 
azaldığı için büküm artar.
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Kıç Istralya
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Anayelken Arabası
• Dar seyirlerde ıskota, bumbayı hem omurga hattına doğru hem de aşağı 

çeker ve yelkenimizin rüzgarla yaptığı açıya ek olarak bükümünü de 
değiştirir. 

• Anayelken arabası ise yelkenimizin bükümünü değiştirmeden rüzgarla 
yaptığı açıyı değiştirmeye yarar.

• Araba rüzgarüstüne doğru alındıkça teknenin orsalama eğilimi artar.

• Geniş seyirlere doğru dönüldükçe araba da rüzgaraltına doğru kaydırılır.
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HAFİF HAVA ORTA HAVA SERT HAVA

Torlu Torlu Torsuz

Bükümlü Bükümsüz Bükümlü



Cenovada Tor Trimi
• Mandar ve Cenova Arabası tor trimi için kullanılır.

• Mandar, aynı anayelkendeki gibi gerginleştirildikçe toru 
azaltır.

• Cenova Arabası öne alındığında yelkenimizin alt 
kısmındaki tor artar. Arkaya alındığında ise azalır.
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Torlu Torsuz

Araba Önde Araba Arkada



Cenovada Büküm Trimi

• Cenovada büküm, Iskota ve Cenova Arabası ile 
ayarlanabilir.

• Iskota alındıkça yelkenimiz gerilir ve büküm azalır.

• Cenova Arabası öne alındıkça büküm azalır.

• Cenova Arabasıyla oynamak tor ve büküm üzerinde ters 
etki yaratır. Öne alındığında tor artarken büküm azalır. Bu 
durum yelkenlerimizi torlu ve bükümlü istediğimiz hafif 
havalarda trim yaparken dikkate almamız gereken bir 
trade-off yaratır.
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Araba önde
Torlu

Bükümsüz

Araba arkada
Torsuz

Bükümlü



Inhauler

• Inhauler, aynı anayelken 
arabası gibi bükümü 
değiştirmeden
yelkenimizin rüzgarla olan 
açısını değiştirmeye
yarar.

• Inhauler alındığında 
yelkenimiz teknenin 
omurga hattına yaklaşır ve 
anayelkenimize paralel 
konuma getirilebilir.
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Balon Trimi
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Asimetrik Balon Simetrik Balon



Balon Trimi

• Balon doğru trim edildiğinde teknemizin süratini büyük
ölçüde arttırabilir ancak balonla seyir halinde olan bir
teknede, her zaman daha dikkatli davranılması gerekir ve
teknenin dengesini bozacak hareketlerden kaçınılması
gerekir.

• Doğru trim edilmemiş bir balon ise birçok probleme yol
açabilir.
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Balon Trimi
• Balon trimi yaparken temel amacımız balonumuzun

formunu bozmadan uçurabildiğimiz kadar uçurmaktır. 
Fakat balonumuzun yüzey alanı çok büyük olduğu için
üzerindeki kuvveti kontrol edebileceğimiz ölçüde
tutmamız gerekir.

• Hafif havalarda balonumuzun formunu bozmadan
uçurabildiğimiz kadar uçurmalı, sert havalarda ve
sağanaklarda ise balonu teknemizden uzakta
kullanmaktan kaçınmalıyız. 

• Balon trimcisi ve dümenci arasındaki iletişim hiçbir zaman 
kesilmemelidir. Trimci balon üzerinde çok fazla yük
olduğunu hissettiğinde bunu dümenciye söylemelidir.
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Balon Trimi

• Balon trimi aktif bir biçimde rüzgaraltı ıskota ile yapılır.

• Bu sırada rüzgarüstü ıskota balon basılırken trimlenmiş
ve sabitlenmiş haldedir.

• Trimci, balon trimi yaparken balonun ön yakasını
izlemelidir.



Rüzgaraltı Iskota

Rüzgarüstü Iskota



Balon Trimi

• Balonumuzun en ideal trimli olduğu durumda, balonun ön
yakası kısa aralıklarla içeri doğru açılıp kapanacaktır. Bu 
harekete balonun öpücük atması denir.

• Trim yaparken aklımızda olması gereken, balonun
formunu bozmadan balonu uçurabildiğimiz kadar
uçurmaktır.

• Balonu uçurmak için rüzgaraltı ıskotayı boşlamamız
gerekir.



Düzgün Form/ Bozuk Form



Balon Trimi
• Trimci, rüzgaraltı ıskotayı her an elinde tutarak ıskota

üzerindeki yük değişimlerinden dümenciyi haberdar
etmelidir. Bunun için yüküm var/ yüküm yok ifadeleri
kullanılır.



Simetrik Balonda Tor Yeri

• Simetrik balonlarda tor yeri
Gönder ile ayarlanabilir.

• Gönder yukarı kaldırıldığında
balonun üst kısmındaki tor 
artar.

• Gönder aşağı indirildiğinde
balonun üst kısmındaki tor 
azalır.
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Simetrik Balonda Tor

• Simetrik balonlarda tor ayarı Barber-Hauler sistemi ile de 
ayarlanabilir.

• Bu sistem balonun tekneye olan yatay uzaklığı 
değiştirmek için kullanılır.

• Barber-Hauler alındıkça balon ıskotaları teknenin içine 
doğru çekilir ve balon yatay eksende teknemize yaklaşır.

• Balonumuz yatay ve dikey eksende teknemize ne kadar 
yakın olursa teknemiz o kadar stabil olur.
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Balon Seyri

• Balon ile seyir yaparken hava hafif ise balonumuz 
olabildiğince torlu olmalıdır.

• Gönder kaldırılmalı ve Barber-Hauler boşlanmalıdır. 
Böylelikle balonumuz teknemizden uzakta ve torlu 
olacaktır.

• Hafif havalarda balonumuzun formu tekne üzerindeki 
ekibin en ufak hareketinden bile etkilenebilir bu yüzden 
ekip teknenin kıçında ve olabildiğince sabit durmalıdır.
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Balon Seyri
• Sert havada balon seyri yapılırken yelkenimizi olabildiğince 

torsuz ve teknemize yakın kullanmamız gerekir. Bunun 
amacı balonumuz üzerindeki kontrolü artırabilmektir.

• Barber-Hauler sonuna kadar alınarak balonumuz tekneye 
yaklaştırılır ve tekne daha stabil hale getirilebilir.

• Balon üzerindeki fazla yük teknenin başını suya batırıcı bir 
etki uygular. Bu etkiyi dengelemek için ekip teknenin 
olabildiğince kıç kısmında oturmalıdır.

• Unutulmamalıdır ki hava nasıl olursa olsun yelkenlerimizi 
kontrollü bir biçimde dolu kullanıyor olmamız gerekir. 
Yelkenleri dolu bir tekne daha stabil ve güvenlidir.
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Dinlediğiniz 
için 

Teşekkürler 

Rüzgarınız bol 
pruvanız neta 

olsun 


