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TEKNENİN HAREKETİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1) Rüzgar:  Rüzgarın yelkende rüzgar yönüne dik 
şekilde uygulanan Taşıma (Lift) ve rüzgar yönünde 
uygulanan Sürükleme (Drag) kuvvetleri ile tekne 
hareket eder. Sürükleme kuvveti günlük hayatta 
‘itiş’ ve taşıma kuvveti de ‘emiş’ diye bahsedilir. 

2) Suyun Sürtünme Kuvveti, Suyun Kaldırma Kuvveti



TEKNENİN HAREKETİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3) Yelkenli Tekne:
• Teknenin Formu: Akışkanların (deniz suyu ve hava) 

rahatça teknenin etrafından akabilmesini sağlayacak 
bir form, teknenin rahat gitmesini sağlar.
• Salma Etkisi: Salma, teknenin sürüklenmesini engeller 

ve rotasına kalmasını sağlar.
• Teknenin Ağırlığı: Ağır bir tekne daha zor 

ilerleyecektir ancak sert havada daha stabil 
olacaktır.
• Yelkenlerin Büyüklüğü ve Doğru Trimi: Büyük yelken, 

rüzgardan daha fazla kuvvet alacaktır ancak fazla 
yüksek kuvvetleri ise teknenin ağırlığı dengelemezse 
kontrolsüz kuvvet elde edilir.



YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ

•Rüzgar = Hareket eden hava molekülleri

•Hareket yönü = Yüksek basınç à Alçak basınç

Yelkenli tekneler rüzgarın yelken üzerinde yarattığı kuvvetler sayesinde 
ilerleyebilirler!



YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ

• Yelkenin torlu(bombeli) yapısından ötürü, yelken üzerine gelen hava 
molekülleri yelkenin rüzgarüstünden ve rüzgaraltından geçecek şekilde 
ikiye ayrılır.

• Yelkenin rüzgarüstü kısmına çarpan ve buradan geçen hava molekülleri, 
yelkenin üzerinde bir „itiş‟ kuvveti oluşturur. Yelkenin rüzgaraltı kısmından 
geçen hava molekülleri ise yelkenin üzerinde bir „emiş‟ kuvveti oluşturur. 



YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ
İTİŞ KUVVETİ

•Yelkenin rüzgarüstü kısmına çarpan
hava molekülleri itiş kuvvetini
oluşturur.

•En etkin geniş seyirlerde kullanılır.



YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ
İTİŞ KUVVETİ

•Rüzgardan hızlı gidilemez. 
(Rüzgarın aniden düştüğü durumlar
hariç)

•Yelkenin rüzgarı aldığı alan ve itiş
kuvveti doğru orantılıdır.



YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ
EMİŞ KUVVETİ

• Rüzgar yelken ile buluştuktan sonra rüzgarüstü ve
rüzgaraltına doğru ikiye ayrılır. Yelkenin
torlu(bombeli) yapısından ötürü rüzgar çizgisel bir
yol almak yerine kavisli ve daha uzun bir yol almaya
başlar.

• R.A. hava molekülleri R.Ü. den daha fazla hızlanır, bu
durum yelkenin iki tarafında basınç farkı oluşturur ve
teknenin ilerlemesini sağlar! (Bernoulli etkisi)

https://www.youtube.com/watch?v=Inh1LY4T7Vo

https://www.youtube.com/watch?v=Inh1LY4T7Vo


YELKENLİ TEKNENİN İLERLEMESİ
EMİŞ KUVVETİ

• Emiş kuvveti genelde itiş kuvvetinden daha
büyüktür ve yelken üzerine etki eden toplam
kuvveti arttırmada daha önemlidir. Bu nedenle
geniş seyirler için kullandığımız balon yelkenin
yüzey alanı ana yelkenden ve cenovadan çok
daha büyüktür. Emiş kuvvetini balon yelken
kadar büyük bir yüzey alanıyla kullanmaya
çalışsaydık, kontrol edilemez derecede yüksek
kuvvetler teknemizi devirebilirdi.



TÜYLER

• Cenovanın ön yakasındaki tüylerin birbirlerine                                         
paralel olması idealdir.

• Paralel tüyler: Yelkenin her iki tarafından geçen                               
düzenli hava akımı 

• Rüzgar altı tüy bozuksa: rüzgaraltında türbülans 
vardır, hava düzgün akmıyordur. Rüzgar altında 
hava akması için orsalarız (rüzgara yaklaşırız, 
yelkenin arkasına da rüzgar gitmesini sağlarız)

• Rüzgar üstü tüy bozuksa: rüzgarüstünde türbülans 
vardır, hava düzgün akmıyordur. Rüzgar üstünden 
hava akması için kafayı açarız. (rüzgardan 
uzaklaşırız, yelkenin önüne de rüzgar gitmesini 
sağlarız)



TÜYLER 

ORSALA

Rüzgaraltı tüyler çalışmıyorsa



TÜYLER

KAFAYI AÇ

Rüzgarüstü tüyler çalışmıyorsa



GERÇEK VE ZAHİRİ RÜZGAR

• Gerçek(Sabit) rüzgar = Yere göre hareketsizken
hissedilen rüzgar = True wind

• Zahiri rüzgar(Hissedilen Rüzgar) = Tekne hareket
halindeyken hissedilen rüzgar = Apparent wind

Vektörel Toplam:

Zahiri rüzgar = Gerçek Rüzgar + Tekne Hızı 



TEKNENİN FORMU

• Teknenin formu, rüzgarın etkisiyle ileriye 
doğru en fazla hareket edebilecek şekilde 
dizayn edilmiştir.

• Tekne aynı zamanda suyu yararak yol 
alabilecek şekilde dizayn edilmiştir, bu da 
sürtünmeyi azaltarak performansı arttırır.



SALMA ETKİSİ

• Teknenin, rüzgaraltına sürüklenmesini 
önlemek amacıyla, teknenin altına SALMA
denilen düşey bir sürtünme kuvveti 
eklenmiştir. 

Salmayı tepsi gibi geniş bir yapıda düşünebiliriz 
bu sebeple su ile yarattığı sürtünme kuvveti 
sayesinde teknenin yan kuvvetler yüzünden 
yana ilerlemesini engellerken, ağırlığı sayesinde 
de yelken üzerinde çok yük olduğunda teknenin 
yatmasını ve devrilmesini engeller.



TEKNE DENGESİ
A)Omurga hattı etrafındaki denge (iskele ve sancağa yatma)

B)Kemere hattı etrafındaki denge (baş-kıç dengesi)



OMURGA HATTI ETRAFINDAKİ DENGE
(İSKELE VE SANCAĞA YATMA)

Yelkene etkiyen rüzgar tekneyi yana yatırmaya 
çalışırken:

• Salmanın ağırlığı ve

• Trapez yapan ekibin ağırlığı

(Trapez: Teknedeki insanların teknenin dengesini 
sağlamak için teknede topluca rüzgar altına veya rüzgar 
üstüne oturması) 

TEKNEYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞAN KUVVETLERDİR!

Salmanın ağırlığı



DALGANIN TEKNE DENGESİNE ETKİSİ

Orsa seyrinde:

• Dalgaya çıkarken, teknenin hızı azalır, 
zahiri rüzgar yönü gerçek rüzgara yaklaşır. 
Rüzgardan faydalanmak için: ORSALA

• Dalgadan inerken, teknenin hızı artar, zahiri 
rüzgar yönü gerçek rüzgardan uzaklaşır. 
Rüzgardan faydalanmak için: KAFAYI AÇ 

ÖNEMLİ: Dalgayı baş omuzluktan almak tekneyi 
daha az sarsar!



KEMERE HATTI ETRAFINDAKİ DENGE
(BAŞ-KIÇ DENGESİ)

• Özellikle pupa seyrinde rüzgarın 
yelken üzerindeki etkisi nedeniyle 
(balon üzerindeki aşırı yük), teknenin 
başı suya gömülebilir. Bu nedenle 
küçük teknelerde mürettebat teknenin 
kıçına doğru oturur.

https://youtu.be/y6BwKM3hC-w?t=1m27s

Nosedive

https://youtu.be/y6BwKM3hC-w?t=1m27s


OTURMA YERLERİ

Dengeli Orsacı tekne Bocacı tekne



VMG (VELOCITY MADE GOOD)

• VMG = hedef doğrultusundaki hızımız (teknenin 
hızının yelken seyri sırasında rüzgar doğrultusu 
üzerinde olan izdüşüm hızı)

• İdeal rotamızı VMG’ye göre ayarlamamız gerekir.



BROŞ
• Genellikle balon basılıyken, apaz seyirde, 

sert havalarda girilir.

• Orsada da sık rastlanan bir durumdur.

• Teknenin rüzgara dönme eğilimi göstermesiyle 
fazla yan yatmasıdır.

• Tekne yan yatınca pala suyun üstüne çıktığı için 
dümenle tekneyi yönlendiremeyiz. Bu sebeple 
istenmeyen ve tehlikeli bir durumdur!

https://youtu.be/Wt1j7wiS5Zk

https://youtu.be/Wt1j7wiS5Zk


DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 


