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Teknede Yönler

⛵ Teknenin ön tarafına baş, arka 
tarafına kıç denir.

⛵ Tekneyi baş-kıç doğrultusunda 
ikiye ayıran hat omurga hattıdır.

⛵ Omurga hattına dik olan hat 
ise kemere hattıdır.
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Hattı
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⛵ Kıçtan başa doğru bakarken 
sağ tarafımız sancak, sol tarafımız 
ise iskele olarak adlandırılır.

⛵ Omurga hattına 45º’lik açı 
yaptığı varsayılan yönlere ise 
omuzluk denir. 

Bu yönleri tarif ederken baş/kıç ve 
iskele/sancak bilgilerini de ekleriz.

⛵ Teknenin dış yanlarının su 
yüzünde kalan bölümüne borda
denir.
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⛵ Teknede:

Baştan ileri ufuk yönüne 
pruva,

Kıçtan geri olan ufuk 
yönüne pupa denir.

⛵ Pruva ve pupa kavramları 
istikamet belirtirken kullanılır.

BAŞ

KIÇ

PRUVA

PUPA



Rüzgarın Yönü

Nasıl Anlarız?

⛵ Rüzgar gülü
⛵ Bayraklar ve flamalar
⛵ Saçlarımız
⛵ Kulak uğultusu
⛵ Dalgalar



⛵ Rüzgarın;

teknemize geldiği taraf 
rüzgarüstü, 

tekneyi terk ettiği taraf 
ise rüzgaraltı olarak 
adlandırılır.

Rüzgarüstü - Rüzgaraltı
RÜZGAR

RÜ                    RA



Rüzgarüstü - Rüzgaraltı

RÜ ve RA, başka bir teknenin 
bize göre konumunu belirtirken 

de kullanılır.



Kontra
İskele Kontra
⛵ Rüzgarı iskeleden alan
⛵ Anayelkeni omurga hattının 
sancağında bulunan tekne

Sancak Kontra
⛵ Rüzgarı sancaktan alan
⛵ Anayelkeni omurga hattının 
iskelesinde bulunan tekne



iskele kontra

sancak kontra



Orsalamak & 
Kafayı Açmak

⛵ Kontra değişikliği yapılmayan küçük 
manevralar

RÜZGAR

Kafayı açmak

Orsalamak

Orsalamak
⛵ Rüzgarüstüne doğru yapılan dönüş
⛵ Orsaladıkça yelkenlerin boşunu alırız.

Kafayı Açmak
⛵ Rüzgaraltına doğru yapılan dönüş
⛵ Kafayı açtıkça yelkenleri boşlarız.



⛵ Rüzgarüstüne dönülür.
(= Rüzgara dönülür.)
(= Teknenin başı rüzgara yaklaşır.)

⛵ Yelkenler alınır.
(= Yelkenlerin boşu alınır.)
(= Yelkenler toplanır.)
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Orsalamak



⛵ Rüzgaraltına dönülür.
(= Teknenin başı rüzgardan 
uzaklaşır.)

⛵ Yelkenler salınır.
(= Yelkenler boşlanır.)
(= Yelkenler laçka edilir.)
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Kafayı Açmak



SEYİRLER
⛵ ANA SEYİRLER
1. Orsa
2. Apaz
3. Pupa

⛵ ARA SEYİRLER
1. Dar Apaz
2. Geniş Apaz

Kör Bölge: Rüzgarın yelkenleri 
dolduramayacak kadar dik geldiği, 
yelken yapılamayan alan

Kör Bölge



⛵ Teknenin rüzgarla yapabileceği 
en dar seyirdir. 

⛵ Tekne rüzgarı baş omuzluktan
alır.

⛵ Rüzgarla tekne arasındaki açının 
yaklaşık 45o olduğu kabul edilir.

⛵ Orsa seyrinde anayelken ve 
cenova teknenin omurga hattına 
olabildiğince yaklaştırılır.

1. Orsa



1. Orsa



Trapez
⛵ Tekne fazla yattığında dümen 
hakimiyetini kaybetmemek için 
ekibin rüzgarüstüne oturmasıdır.



2. Apaz
⛵ Rüzgar teknenin bordasından
gelir.

⛵ Rüzgar ile tekne arasındaki açının 
90o olduğu varsayılır.

⛵ Anayelken ve cenova teknenin 
omurga hattıyla yaklaşık 45olik bir açı 
yapar.



3. Pupa
⛵ Rüzgar teknenin kıçından gelir.

⛵ Rüzgar ile tekne arasındaki açının 
180o olduğu varsayılan seyirdir. 

⛵ Anayelken ve cenova
olabildiğince boşlanır.



3. Pupa



Ayı Bacağı
⛵ Pupa seyrinde cenova, 
anayelkenin arkasında kaldığı için 
yeterince dolmaz. 

⛵ Rüzgar iğnecikten (tam kıçtan) 
geldiği takdirde cenova ters tarafa 
açılarak daha iyi dolması 
sağlanabilir.



Ayı Bacağı



Ara Seyirler

⛵ Dar Apaz
Orsadan daha geniş, apazdan 
daha dar açılı seyirdir .

⛵ Geniş Apaz
Apazdan daha geniş, pupadan 
daha dar açılı seyirdir.



MANEVRALAR
Kontra değiştirmek amacıyla yapılan dönüşlerdir.

⛵ Kavança
Rüzgaraltına doğru yapılan manevra

⛵ Tramola
Rüzgarüstüne doğru yapılan manevra



Tramola

⛵ Amaç kontra değiştirmektir.

⛵ Rüzgarüstüne doğru dönülür.

⛵ Yaklaşık 90º’lik bir dönüştür.

⛵ Tekne kör bölgeden geçer.

https://www.youtube.com/watch?v=UtwOSZSPHPQ

https://www.youtube.com/watch?v=UtwOSZSPHPQ




Volta Seyri

⛵ Gitmek istediğimiz nokta(     )   
kör bölgede kalıyorsa yelken ile 
direkt oraya gitmemiz mümkün 
değildir. 

⛵ Bu durumda volta seyri ile yani 
tramolalar atarak hedefe 
olabildiğince yakın açıyla gitmeye 
çalışırız.

İskele Kontra

İskele Kontra

Sancak Kontra



Kavança
⛵ Kontra değiştirmek amacıyla rüzgaraltına doğru yapılan manevra



Kavança
⛵ Kavança esnasında tekne kör alandan geçmez, yelkenler sürekli 
dolu haldedir. Bu nedenle tekne bir kontradan diğerine geçerken 
bumbanın ve anayelkenin savrulmasını engellemek gerekir. 

⛵ Tekne iğnecik pozisyonuna gelirken anayelken teknenin omurga 
hattına getirilip manevra tamamlanırken kontrollü bir şekilde salınarak 
bu savrulma önlenir. 

⛵ https://www.youtube.com/watch?v=7i-U0ypMSVk

https://www.youtube.com/watch?v=7i-U0ypMSVk


İstemsiz Kavança
⛵ Rüzgarı iğnecikten aldığımız durumda rüzgarda veya dümendeki ani 
bir değişiklik teknemizin kontra değiştirmesine sebep olabilir. 

⛵ Kavançaya hazırlıksız yakalandığımızda bumbanın savrulmasını 
engelleyemeyiz ve bumba büyük bir hızla karşı tarafa geçer.

⛵ Bu yüzden pupa seyirde hep tetikte olmalıyız.

⛵ https://www.youtube.com/watch?v=tGPK6DVwgQ8

https://www.youtube.com/watch?v=tGPK6DVwgQ8


Pruvanız neta, 
rüzgarınız kolayına olsun!


