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İçerik
•Tanımlar ve terimler

•Anayelken trimi

•Cenova trimi

•Tüyler

•Balon trimi
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Trim Nedir?
Yelkenli teknemizden sürat bakımından 
en yüksek verimi alabilmek için 
yelkenlerimizin şekillerinde ve 
pozisyonlarında yaptığımız değişikliklere 
trim denir.
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Polar Diyagram
Teknenin gelen rüzgarın açısı ve hızına 
bağlı olarak seyredeceği hızı gösteren 
diyagramlardır.
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Yelkenlerin Formu
•Yelkenlerimiz aerodinamik bir forma sahiptir.

•Yelkenlerin iki tarafında farklı basınçlarda havalar oluşur. 

•Bu basınç farkı kaldırma gücü yaratarak yelkeni düşük basıncın olduğu tarafa iter 
ve bu sayede ileri gidebilmemizi sağlar. 
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Trim Araçları
•Bazı trim araçlarının yerleri veya 
çalışma şekilleri tekneden tekneye 
değişebilir.

•Yarış teknelerinde birçok trim aracı 
bulunurken gezi teknelerinde trim aracı 
sayısı kısıtlıdır.

05/11/2019 6



Temel Terimler
•Tor

•Tor yeri

•Büküm
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Tor
•Tor, yelkenlerimizdeki derinlik miktarıdır.

•Yelkenlerdeki tor arttıkça rüzgarın 
tekneye uyguladığı kuvvet artar. Yani 
tor ve kuvvet doğru orantılıdır.

•Trim araçlarımızın ayarına ve 
yelkenimizin kesimine bağlıdır.

05/11/2019 8



Tor Yeri
Tor’un yelkenin yatay eksenindeki konumuna tor yeri denir.
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Büküm
•Yelkenin güngörmez yakasının üst 
kısmının rüzgaraltına açıklığına büküm 
denir.

•Yerden yükseldikçe havanın kuvveti 
artar ve hava daha «açıktan» gelir, bu 
da yelkenlerin üst kısmını 
bükümlü(daha açık) kullanmamıza 
sebep olur.

•Büküm arttıkça yelkenin içindeki rüzgar 
daha hızlı akar ve yelkeni daha rahat 
terk eder. Bu da rüzgarın yelkende 
yarattığı kuvveti azaltır.

AZ BÜKÜM=KAPALI GÜNGÖRMEZ

ÇOK BÜKÜM=AÇIK GÜNGÖRMEZ
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Havaya göre Trim

Hafif hava Torlu Bükümlü

Orta hava Torlu Bükümsüz

Sert hava Torsuz Bükümlü
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Anayelken Trimi
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Anayelkende Trim

NELERE BAKILIR

•Tor

•Büküm

•Tor yeri

•Dümendeki ağırlık

TRİM ARAÇLARI

•Iskota

•Anayelken arabası

•Palanga

•Mandar

•Kaningam

•Arka yaka gergisi

•Kıç ıstıralya
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Anayelkende Tor
•Trim aracı: Arka yaka gergisi

•Arka yaka gergisi alındıkça alt yaka 
gerilir ve tor azalır.

•Arka yaka gergisi boşlandığında alt 
yaka rahatlar ve tor artar.
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Anayelkende Tor Yeri
•Trim araçları: Kaningam, mandar

•Yarış veya seyir esnasında mandar
basmak çok güç olduğundan dolayı
kaningam kullanılır.

•Kaningam ve mandar yelkenin orsa 
yakasını aşağı ve yukarı yönde 
gerebilen iki eleman olarak 
düşünülebilir.

•Anayelkende orsa yakası gerildikçe tor 
yerini daha öne taşımış oluruz ve daha 
çok orsaya girebiliriz.
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Anayelkende Büküm
•Trim araçları: Iskota, pupa palangası, 
kıç ıstıralya

•Iskota alındığında bir noktadan sonra 
bumba aşağı çekilir, güngörmez yakası 
gerilir ve büküm azalır.

•Pupa palangası, ıskotadan farklı olarak 
bumbayı omurga hattına 
yaklaştırmadan aşağı yukarı oynatır.

•Kıç ıstıralya gerildiğinde direğin tepesi 
teknenin kıçına doğru eğilir, 
güngörmezin gerginliği azalır, büküm 
artar.
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Pupa Palangası
•Geniş seyirdeyken (pupa, geniş apaz) 
ıskotayı almamız anayelkenin 
bükümünü değiştirmekten çok
bumbayı omurga hattına 
yaklaştırmaya yarar. Bu yüzden geniş
seyirlerde anayelkenin bükümünü 
değiştirmek için ıskota yerine palangayı
kullanırız.

•Palangayı aldığımızda bumba aşağı 
çekilir ve güngörmez kapanır, büküm 
azalır; boşladığımızda güngörmez açılır.
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Anayelken Arabası
•Anayelken arabası ıskotadan farklı 
olarak bumbayı aşağı yukarı 
oynatmadan yani yelkenin bükümünü 
değiştirmeden anayelkenin rüzgarla 
olan açısını değiştirebilir.

•Havaya göre yaptığımız büküm trimini 
bu sayede değiştirmemiş oluruz.

•Araba rüzgarüstüne alınırsa bumba 
omurga hattına yaklaşır, tekne 
orsalama eğiliminde olur.

•Arabanın yeri için:
◦ Orsada rüzgarüstüne yakın

◦ Apazda omurga hattına yakın

◦ Pupada rüzgaraltına yakın
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Cenova Trimi
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Cenovada/Flokta Trim

NELERE BAKILIR

•Tor

•Büküm

•Tor yeri

TRİM ARAÇLARI

•Iskota

•Cenova/Flok arabası

•Mandar

•Inhauler
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Cenovada Tor
•Trim araçları: Mandar, Cenova arabası

•Mandar basılırsa tor yeri öne doğru,
boşlanırsa kıça doğru kayar. 

•Cenova arabası ile cenovanın alt 
kısmındaki tor miktarı ayarlanabilir. 
Cenova arabası ileri alındığında tor 
artar, geri alındığında ise tor azalır. 
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Cenovada Büküm
•Trim araçları: Iskota, Cenova arabası

•Iskota alındığında büküm azalırken, 
salındığında büküm artar.

•Cenova arabasını başa aldığımızda
büküm azalırken geriye aldığımızda
büküm artar.
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Yelkenin bükümü, olması 
gerektiğinden az ise, teknemizi 
rüzgarüstüne çevirdiğimizde önce alt 
tarafının pırpırladığını görürüz. Bu 
durumda ise güngörmezi açmamız 
gerekir. Güngörmez yakasını açmak 
(bükümü artırmak) için arabayı arkaya 
alabilir ya da ıskotayı biraz 
boşlayabiliriz. 
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Inhauler
•Inhauler, bağlı olduğu cenova
ıskotasını teknenin içine doğru 
yakınlaştıran trim aracıdır.

•Anayelken arabasıyla benzer iş yapar 
ve cenovamızın anayelkenimizle
paralel olmasını sağlar.

•Inhauler cenovanın bükümüne etki
etmez. Sadece cenovanın orsa açısını 
değiştirir.
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Tüyler
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Anayelkende Tüyler
•Anayelkendeki tüyler yelkenin çıkışındaki hava akımını gösterir.

•Tüylerden şıkır havalarda yararlanabiliriz. Hava çok hafif olmadığı takdirde
rüzgarüstündeki anayelkencinin güngörmezdeki tüyleri daha az görüyor olması
gerekir.

•Orta ve sert havalarda ise tüyler sürekli uçuşuyor olacaktır.
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Cenovada Tüyler
•İç tüyler pırpırlıyorsa; teknemiz fazla rüzgarüstüne gidiyor demektir.

Dümenci: Kafayı açmalı

veya

Trimci: Iskotayı almalı

•Dış tüyler pırpırlıyorsa; teknemiz fazla rüzgaraltına gidiyor demektir.

Dümenci: Orsalamalı

veya

Trimci: Iskotayı boşlamalı
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Sağanak Karşılama

HAFİF HAVA

Rüzgardan olabildiğince 
yararlanmalıyız.
Iskotalar alınmalı ve büküm azaltılmalıdır.

SERT HAVA

Rüzgarın yıpratıcı etkisini azaltmalıyız.
Önce araba sonra gerekirse ıskota
boşlanarak büküm arttırılmalıdır.
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Balon Trimi



Simetrik balonAsimetrik balon
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Balon Trimi
•Hafif havada balonun sağlıklı bir şekilde uçuşması için trimcinin sağanakları 
kontrol etmesi, ekibin de teknenin dengesini korumak için sakin hareketler 
yapması gerekir. 

•Sert havada ise aniden gelen sağanaklar balona çok fazla yük bindireceği için 
balon trimcisinin hem sağanakları kollayıp hem de dümenciyle konuşarak 
dümende oluşan kuvveti azaltmak için zamanında hareket etmesi gerekir. 

05/11/2019 33



Balon Trimcisi ve Dümenci
Balon trimcisi;
• Sağanakları takip etmeli,

• Balon trimini sağanaklara göre yapmalı,

• Dümenciyle iletişim halinde olmalı.

• Balondaki yük hakkında sürekli dümenciyi bilgilendirmeli.
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Barber-Hauler
•Barber-Hauler sistemi, balonun tekneye 
olan enine uzaklığını ayarlamak için 
kullanılır. Barber hauler ipi, çekildikçe 
bağlı olduğu ıskota ipini tekneye 
yaklaştırır.

•Bu trim sayesinde:
◦ Teknenin stabilitesi sağlanır, balon 

üzerindeki kontrol arttırılabilir.

◦ Balonun tor ayarı yapılır.

•Barber-Hauler aynı zamanda balonun 
yakalarını aynı yüksekliğe 
getirmek(yaka eşitlemek) için kullanılır.
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Simetrik Balonda Tor
•Simetrik balonda tor miktarı büyük ölçüde yelkenin kesim şekliyle belirlenir. Ancak 
ıskota köşelerinin hareketi ile de derinliği ayarlayabiliriz.

•Gönderi yukarı kaldırdığımızda üst kısımdaki tor artar.

•Gönderi aşağı indirdiğimizde üst kısımdaki tor azalır.
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Havaya göre Balon 
Trimi



Hafif Havada Balon
•Hafif havada amacımız balonun olabildiğince tekneden uzak bir şekilde 
uçuşmasını sağlamaktır. Bu nedenle öncelikle daha ince kumaştan yapılan 
balonları tercih etmeliyiz. Bunun yanında, gönderin balonu aşağıya çekmesini de 
engellememiz gerekir. Bu nedenle hafif havada gönderin ucu daima kalkık 
kullanılır. 

•Yelken üzerinde olabildiğince fazla rüzgar taşımak istediğimizden balonu torlu
kullanmayı tercih ederiz. 

• Balon tekneden uzakta – barber hauler boşta,

• Gönderin ucu yukarıda,

• Olabildiğince torlu balon 
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Orta Havada Balon
Gönderin ağırlığı bu tip bir havada balonun sönmesine sebep 
vermeyeceğinden, maksimum yelken alanı kullanmak amacıyla gönderin ucu 
biraz daha aşağıda kullanılabilir. Bu durumda aynı zamanda torun azalması 
kullanılan yelken alanında artış sağlar. 
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Sert Havada Balon
•Cenova triminde olduğu gibi balon trimi yaparken de sert havada kuvveti 
azaltmaya çalışırız. Balon üzerindeki kuvveti azaltmak içinse kullanılan yelken 
alanını küçültmemiz gerekir. Bunun için de hafif havada olduğu gibi gönderi 
yukarı kaldırabiliriz.

•Balona çok fazla kuvvet binmesi tekneyi baş taraftan batırabilir, istemsiz 
manevralara sebebiyet verebilir. Bu nedenle öncelikle balonun tekneden fazla 
uzak olmasını engellememiz gerekir. Balon tekneye yaklaştıkça teknenin 
stabilitesi artacaktır. Bunun için barber hauler alınabilir, balon ıskotalar yardımıyla 
tekneye yaklaştırılmış olur.
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Balon seyrinde de balona baş taraftan fazla kuvvet bindiğinde ekip, 
ağırlığını teknenin kıç tarafına toplamalıdır. Bu da teknenin stabilitesini
arttıran bir diğer yöntemdir.
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Dinlediğiniz için 
teşekkürler!


