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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Seyir Cihazları 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/15 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye seyir cihazlarını kullanmak ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Derinlikleri ölçmek için Ġskandil kullanabileceksiniz.  

2. Seyir güvenliği için radarla gözlemleme 

yapabileceksiniz. 

3. Alınan yolu ölçmek maksadıyla GPS ve akıntıölçer 

kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Köprüüstü simülatörü ve seyir laboratuvarı 

Donanım: Harita, Plotlama levhası paralel cetvel/gönye, 

kör pergel, yumuĢak uçlu kurĢun kalem, silgi, manyetik 

veya cayro pusula, kerteriz alma aletleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Geminin seyir selameti için rota planlayıp çizerken derinlikleri, etraftaki hareketli 

cisimleri ve zamanı planlamak gerekmektedir. Yapılan planlamadan sonra bunların 

doğruluğunun kontrolü gerekmektedir.  Kontrol ise sabırla geminin etrafında gözcülük, 

mevkii kontrolü yanında beklenmedik değiĢiklikler karĢısında tetikte ve daima ölçümlerle 

bunların doğruluğunu teyit etmek gereklidir. 

 

Bütün bunları yaptığınızda dahi deniz size her zaman sürpriz hazırlayacaktır. Bu 

yüzden, diğer birçok cihaz yanında özellikle, derinlikölçer (iskandil), RADAR, GPS (Global 

Positioning System) cihazı ve parakete (akıntıölçer) cihazlarını kullanma konusunda 

uzmanlaĢmanız gerekmektedir. 

 

Burada öğreneceğiniz bu bilgiler ve yapacağınız uygulamalar bu konuda sizi 

donanımlı kılacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Derinlikleri ölçmek için iskandil kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etrafınızda kaptan, seyir zabiti tanıdığınız varsa ya da gidebileceğiniz gemiler 

varsa bir gemiye giderek iskandiller hakkında görüĢerek bilgiler toplayınız. 

 Ġskandillerin tarihi geliĢimini araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınız sınıfta öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Bu araĢtırmalar esnasında azimli ve kararlı olunuz. Bilgi aldığınız insanların 

size yol gösterimindeki değer, tutum ve davranıĢlarına da dikkat ederek 

izlenimlerinizi öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠSKANDĠL (DERĠNLĠKÖLÇER) KULLANIMI 
 

Gemilerin seyir esnasında su üzerinde görünen maddelerden kaçınmaları mümkündür. 

Ancak suyun altında ne olduğunu görmedikleri için tarih boyunca bazı gemiler karaya 

oturmuĢ, bazıları aldıkları yaralarla batmıĢtır.  

 

ġekil 1.1: El Ġskandili 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

4 

Bu durumda geminin su çekimine (draftına) uygun suda gitmesini sağlamak için 

devamlı olarak su derinliğinin takip edilmesi, gereğinden fazla sığ suya girmesi halinde 

alarm verilmesi gerekir. Bunun için geminin altında ne kadar derinlikte su olduğunu ölçecek 

bir alete (iskandil) ihtiyaç duyulmuĢ ve ilkelden baĢlayarak bir geliĢim gösteren bu aletler 

kullanılmıĢtır. 

 

Ġskandilin çalıĢma prensibi ve çalıĢtırılması ile ilgili bazı tanımlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

1.1. Ses Dalgasının Genel Tanımı 
 

Ses bir titreĢim olayıdır. Gemi düdüğü, otomobil kornası, müzik aleti gibi ses 

üreticileri tarafından üretilir. Ses üretici, bulunduğu ortamın kendisine bitiĢik olan 

parçacıklarını titreĢime sokar. TitreĢime uğrayan parçacıklar da kendi yanlarındaki diğer 

parçacıklara titreĢim yaptırır ve onlara salınım iletir. Bu salınım veya titreĢim parçacıktan 

parçacığa geçerek her yönde yayılır. Bu sırada parçacıklar kendi titreĢim alanları içinde 

kalırlar ve uzaklaĢmazlar. Ses yani titreĢim yayılırken ve ses enerjisi gönderilirken kitle 

gönderilmez. 

 

Ses, parçacıktan parçacığa sıra ile salınım enerjisi iletildiğine göre dalga Ģeklinde 

yayılır. Ses dalgaları hangi ortamda olursa olsun, ister hava içinde ister su içinde olsun, 

boyuna dalgalardır enine dalga değillerdir. 

 

Ses dalgasının elemanları vardır. Bunlar; sesin hızı, frekansı, dalga boyu, gücü vb. 

bizim konumuz gereği sesin hızı ve frekansına değinilecektir. 

 

1.1.1. Sesin Frekansı 
 

Ses dalgalarının elemanları ġekil 1.2.’de gösterildiği gibidir. Sesin bir saniyede 

meydana gelen çevrim ( dalga) sayısına "frekans" denir. Ġnsan kulağının iĢitebildiği seslerin 

frekansı yaklaĢık 20 ile 20000 kilohertz arasındadır. Saniyede 20 kHz’ lik frekansın üstünde 

frekanslara sahip ses dalgalarına "ultrasonik" dalgalar, daha yüksek frekanstakilere 

"süpersonik" dalgalar denilir. 

 

ġekil 1.2: Ses dalgası ve elemanları 
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1.1.2. Sesin Hızı 
 

Ses dalgalarının yayılması için bir ortam varlığı gereklidir. BoĢlukta ses dalgaları 

yayılmaz. Ses dalgaları sıvı, gaz veya katı cisimler içinde yayılabilir ve hızı içinde 

bulunduğu ortama göre değiĢir. 

 

Ses dalgalarının suda yayılma hızı; sıcaklık, basınç ve tuzluluk gibi etkenlere bağlıdır. 

Deniz suyunun sıcaklığı arttıkça ses dalgalarının hızı bir miktar artar.  

 

Sıcaklık ve tuzluluk dikkate alınmadığı takdirde, her 100 metre derinliğe inildiğinde 

sesin hızı saniyede 1,8 metre artar. Tuzluluk arttıkça sesin hızı da artar. Tuzluluk farkının 

sesin hızı üzerindeki bu etkisi genellikle önemli bir fark meydana getirmez 

 

Ses dalgasının havadaki hızı 340 metre/ Saniye, su içindeki hızı ise yaklaĢık 1500 

metre/saniyedir. 

 

1.1.3. Sesin Yayılması 
 

Ses dalgalarının su içinde yayılması üzerinde birçok etken vardır. Bunlar güç yitimi, 

kırılma, yansıma (eko) ve dopplerdir.  

 

Ses dalgasının yayılarak kaynağından uzaklaĢtıkça zayıflamasına güç yitimi, 

zayıflama veya sönüm denilir. Suda soğurulması veya dağılması nedeniyle gerçekleĢir. 

 

Ses dalgaları bir ortamdan yoğunluğu veya özelliği farklı ikinci bir ortama geçerken 

kırılmaya uğrar. Bunun sonucunda ikinci ortamda yayılma doğrultusu birincidekinden farklı 

olur. 

 

Ses dalgaları aynen ıĢık gibi yansıma yapar. Dik bir kayalık veya dağ kenarına doğru 

bağırdığımız zaman biraz sonra sesimizin tekrarını duyarız. Sesimiz dağa çarpmıĢ ve 

yansıyarak bize geri dönmüĢtür. Geri dönen bu sese "yankı" veya "eko" denilir. 

 

Eko Ģiddeti; sesin kaynaktan çıkıĢ gücüne, yansıma yaptıran cismin uzaklığına, 

yansıtan cismin yansıtma özelliğine ve büyüklüğüne, yansıtan cismin Ģekline ve duruĢuna 

bağlıdır. Eko veren cismin özelliklerinden en etkili olanı cismin yoğunluğudur. Örneğin 

balıklar, ağaç tekne, yumuĢak çamur deniz dibi, sert kayalık deniz dibi farklı Ģiddette eko 

verirler.  

 

Bir demiryolu geçidinde dururken yaklaĢmakta olan trenin duyduğunuz düdük sesi ile 

tren yanınızdan geçip uzaklaĢırken duyduğunuz düdük sesi arasında bir fark vardır. Tren 

yaklaĢırken duyduğunuz ses ince ve tizdir, uzaklaĢırken duyduğunuz ses biraz kalınlaĢmıĢtır. 

Bunun nedeni tren yaklaĢmakta iken düdüğün sesinin frekansını yükselmiĢ olarak, 

uzaklaĢırken düdüğün sesinin frekansını alçalmıĢ olarak alıyor olmamızdır. Avusturyalı bir 

fizikçinin 1842 yılında bulmuĢ olduğu bu olaya “Doppler” ismi verilmiĢtir. 
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Ses kaynağı ile sesi duyan arasındaki uzaklık azalıyor ise frekans yükselmekte, 

aradaki uzaklık çoğalıyor ise frekans küçülmektedir.  

 

1.2. Elektrikli Ġskandil 
 

Eko iskandil (Echo Sounding) adı ile de bilinen elektrikli iskandil aygıtı geminin 

bulunduğu mevkideki suyun derinliğini ölçmek için kullanılır.  

 

Aygıt deniz dibine süpersonik veya ultrasonik ses dalgası atımları (pals) gönderir. 

Aygıt her atımdan sonra alıcı durumuna geçer ve o durumda bir süre bekler. Bekleme süresi 

içinde deniz dibine veya su içinde bulunan cisimlere çarparak yansıyan atım, eko atımı 

olarak aygıt tarafından alınır. Asıl atımın gönderildiği an ile eko atımının geri geldiği an 

arasında geçen zaman süresi ve ses dalgalarının su içindeki hızı bilindiğine göre bu sürenin 

yarısını ele alan aygıt otomatik olarak derinliği gösterir.  

 

ġekil 1.3: Elektrikli iskandilin çalıĢma prensibi 

Bu tip aygıtlar seyir maksatları için ilk defa 1925 yılında gemilerde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bugün eko iskandil aygıtı bulunmayan gemi yoktur. 25 Mayıs 1980 tarihinden 

itibaren inĢa edilen 500 groston veya daha büyük gemilerin IMO standartları gereği eko 

iskandil aygıtı taĢıması zorunludur. 
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Foto 1.1: Elektrikli iskandil 

1.2.1. Cihazın ÇalıĢması 
 

Eko iskandil aygıtının blok diyagramı ġekil 1.4’te gösterilmektedir. Büyük gemilerde 

baĢ, vasat ve kıça yakın kısımlarda alıcılar olabilir. Böylece her kısımdaki derinlikler ayrı 

ayrı ölçülmüĢ olur. 

 

 Osilatör tarafından üretilen elektrik atımları (pals) transducer tarafından 

ultrasonik veya süpersonik ses dalgasına çevrilip suya gönderilir.  

 Deniz tabanına veya deniz içindeki cisimlere çarpıp yansıyan ultrasonik veya 

süpersonik ses dalgaları transducer ile elektrik atımlarına (pals) çevrildikten 

sonra amplifikatörde yükseltilerek göstericiye (indikatöre) gönderilir. 

 Gösterici, derinliği gösterirken cihaz kayıt tutar. 



 

8 

 

ġekil 1.4: Elektrikli iskandil blok diyagramı 

1.2.2. Cihazın Devreye Alınması 
 

Sistemin çalıĢtırılması çok kolaydır. Cihaz on-of düğmesinden güç verilerek 

çalıĢtırılır. Ekranın parlaklığı, görüntü netliği gibi basit ayarlar dıĢında çok ayar istemez. 

 

Gerekli görüldüğünde belli bir derinlikten daha sığ suda seyir esnasında alarm vermesi 

sağlanabilir. Kullanım esnasında bulunulan su derinliğine uygun mesafe erimi (range) seçimi 

yapılabilir. Cihazın tarih ve zaman ayarının doğru olması sağlanmalıdır. Çünkü gerçek 

zamanlı derinlik kaydı yararlı olacaktır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Etrafınızda balıkçı gemisi veya iskandili olan bir tekne ya da simülatör ortamında 

iskandil cihazıyla derinlik ölçümü yapınız. Cihazın çalıĢtırılmasını ve ölçüm sonuçlarını 

kayıt ediniz. Bunu sınıfınızda öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġskandil cihazının el kitabını okuyunuz. 

 Sesin doğada yayılma hızını ve nasıl 

olduğunu söyleyiniz. 

 Okuduğunuz bilgiler doğrultusunda 

cihaza güç veriniz. 

 Tekne hareketli dururken ya da hareketli 

iken ölçüm durumunu karĢılaĢtırınız 

 Elektrikli iskandilin çalıĢma prensibi 

söyleyiniz. 

 DeğiĢik iskandil cihazı el kitaplarını 

temin etmeye çalıĢınız ve bunları birbiri 

ile karĢılaĢtırınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 
 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru 

ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Ses suda sürtünme ile karĢılaĢtığından havadakinden yavaĢ hareket eder. 

2. (…) Sesin sudaki hızı yaklaĢık olarak 1500 m/s’dir 

3. (…) Ġskandil seyir amaçlı olarak gemilerde 1950 yılından sonra kullanılmıĢtır. 

 

AĢağıdaki soruları okuyup doğru seçenekleri iĢaretleyiniz. 

 

4. Elektrik palsını üreten elektrikli iskandilin hangi ünitesidir? 

A) Transducer 

B) Osiloskop 

C) Osilatör 

D) Amplifikatör 

E) Ġndikatör 

5. Ses palsı gönderildikten 1 sn. sonra ekosu alındığına göre su derinliği kaç metredir? 

A) 750 m 

B) 1500 m  

C) 200 m 

D) 500 m 

E) 1000m  

6. Kendisine gelen elektrik palslarını ses palsına çevirdikten sonra suya gönderen 

iskandilin ünitesinin adı nedir? 

A) Ana ünite 

B) Ġndikatör 

C) Amlifikatör 

D) Tarnsducer 

E) Osilatör 

7. Kaç grostondan küçük gemiler elektrikli iskandil bulundurmak zorunda değildir. 

A) 5000 

B) 5000 

C) 2500 

D) 50000 

E) 500 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Seyir güvenliği için radarla gözlemleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tanıdığınız kaptanlar ya da civarınızdaki denizcilerle görüĢerek RADAR 

(RAdio Detection And Ranging) hakkında bilgi toplayınız. 

 Mevcut radarın ARPA (Automatic Radar Plotting Aid - Otomatik radar 

plotlama aygıtı) klasik radar olup olmadığını araĢtırınız. 

  ARPA ile klasik radarlar arasında ne farklar olduğunu araĢtırınız. 

 Bir radarın nasıl kullanıma hazırlandığını araĢtırınız. 

 ÇatıĢmayı önleme amaçlı nasıl kullanıldığını araĢtırınız. Gemide hangi marka 

radar olduğunu araĢtırınız. 

 ÇalıĢmalar esnasında ekip arkadaĢlarınızla iyi geçinmeli, birbirinize saygılı 

davranmalı ve iĢinize saygı duymalısınız.  

 AraĢtırmalarınızı sınıfta öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla saygı ve sevgi 

çerçevesinde kalarak paylaĢınız. 

 

2. RADAR KULLANIMI 
 

Gemi radarı, radyo sinyallerinin yardımı ile geminin sinyal ulaĢım menzilindeki 

nesnelerin görüntülerini siluet Ģeklinde ekranında gösteren bir cihazdır. Anteninden 

yayınladığı radyo dalgalarının sert cisimlerden yansıyarak geri dönmesi ve yine anten 

tarafından alınarak ekranında iz bırakması Ģeklinde çalıĢır. Gemilerdeki en büyük 

yardımcılardan birisidir. Gece karanlığı, sis ve yağmur gibi kısıtlı görüĢ Ģartlarında 

mesafenin uzaklığı nedeni ile göremediğimiz deniz ve sahil Ģeridindeki nesneleri tespit etme 

imkânı sağlar. 

 

Ekranın merkezinde anten yani gemi vardır. Radyo dalgaları bu merkezden yayınlanır. 

Yayınlanma dar bir açıda olur. Bu açıdaki cisimlerden geri yansıyan radyo dalgaları geldiği 

yönde ekranda iz bırakır. Yakın mesafedeki cisimlerden yansıyan dalgalar daha çabuk, uzak 

mesafedeki cisimlerden yansıyan dalgalar daha geç geri döner. Bu Ģekilde çabuk geri dönen 

dalgalar merkeze daha yakın, geç dönen dalgalar merkeze daha uzak bir iz bırakır. Ancak dar 

açıdaki görüntü ihtiyacı karĢılamaz. Tüm çevrenin görülebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

anten belirli bir hızda döner ve dönerken de radyo dalgalarını göndermeye devam eder. Geri 

dönen dalgalar geliĢ yönüne ve mesafesine göre ekranda iz bırakır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Bu izler hemen kaybolmaz, antenin bir tam turluk süresince ekranda kalır. Bu Ģekilde 

yan yana sıralanan izler birleĢerek cisimlerin biçimini verir. Böylece çevredeki gemiler, 

karalar ve diğer unsurlar belirlenebilir. Eğer gemi hareket halindeyse takip eden turun 

bıraktığı iz de geminin veya diğer nesnenin hareketine göre çok az yer değiĢtirerek tekrar 

ekranda çıkar. Bu Ģekilde gemiyi sabit, çevredeki nesneleri de gemiye göre hareketli olarak 

görürüz. 

 

II. Dünya savaĢı yıllarından sonra kullanılmaya baĢlayan radarların basit fonksiyonları 

teknolojiye göre artmıĢ, bugün ARPA (Otomatik Radar Plotlama Aygıtı) adı verilen 

bilgisayar destekli radarlarla son halini almıĢtır. 

 

2.1. Radarın Genel Üniteleri 

 

ġekil 2.1: Radarın üniteleri 

Gemide radar denildiği zaman akla ilk olarak üzerinde ekran bulunan radar kasası 

gelir. Radarın cinsine, özelliğine ve üreticisine göre; kasanın içerisinde eĢ zamanlayıcı, alıcı, 

yayıncı, çiftleyici kısımları bulunur. Kasanın üzerinde bir kısmını ekranın oluĢturduğu 

konsol vardır. Anten ve güç üniteleri kasadan ayrı olarak bulunur. ġekil 2.1’ de bir radarı 

oluĢturan üniteler ve bağlantısı görülmektedir. 

 

Radarların konsolları, teknolojilerine bağlı olarak farklı kontrol ve komuta unsurlarına 

sahiptir. Radarlarda ön panelde az sayıda bulunan komuta ve kontrol unsurları, 

fonksiyonların artması ile “ARPA” ların ilk çıktığı yıllarda en kalabalık haline ulaĢmıĢtır. 

Daha sonra teknolojinin geliĢmesine paralel olarak fonksiyonlarda birleĢtirme ve 

otomatikleĢtirmeler yapılmıĢ ve sonuçta komuta ve kontrol unsurları yine çok az sayıya 

inmiĢtir. 
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2.2. Radarın Devreye Alınması 
 

Genelde radarların antenini çeviren motor, alternatif akım (AC) gemi Ģebeke voltajı ile 

çalıĢır. Radarın kendisi doğru akım (DC) 24 V elektrik enerjisi ile çalıĢır. Ana ünite gücünü 

bir redresör veya aküden alır.  

 

ġebeke ve redresör beslemesi devrede olan bir radar ve anteni, konsol üzerindeki güç 

kontrolünden çalıĢtırılır. Güç kontrolünün çalıĢma durumuna getirilmesi ile ekran aydınlanır 

ancak hemen görüntü gelmez. Isınma tabir ettiğimiz neden ile bir süre beklenir. 

 

Cihaz ısındığında ekrandaki bir yazı veya konsoldaki bir ıĢık ile cihazın hazır olduğu 

(standby) ve çalıĢmaya baĢlanabileceği belirtilir. Cihazın hazır olması ile konsoldaki kontrol 

ile cihaz devreye alınır. Cihazın devreye girmesi ile radar ekranında çevrede bulunan kara ve 

deniz yapıları ile su üstündeki gemilerin görüntüleri belirir.  

 

Ekranda gerek görüntü ile ilgili gerek kullanımla ilgili birçok özellik bulunmaktadır. 

Bu özelliklerin kullanımı cihazdan cihaza küçük farklılıklar göstermekle birlikte temelde çok 

benzerdir. Bu özelliklerin etkin olarak kullanılması, cihazdan maksimum verim elde etmek 

açısından son derece önemlidir. Ancak yine da radara güvenerek gözcülüğü ve dikkati elden 

bırakmak çok kötü sonuçlara neden olabilir. 

 

Radarlar özelliklerine ve imalatçılarına göre bazı farklılıklar gösterir. Radar baĢında 

görev alacak kiĢiler önce geminin cihazlarını kullanma kılavuzlarına göre tanırlar, daha 

sonra aĢağıda genel hatları ile belirtildiği Ģekilde radarı kullanıma hazırlarlar. Cihazın 

kullanım mahareti zaman ile kazanılır. 

 

 Güç kontrolden radara güç verilir. 

 Isınması beklenir. (Isınma durumu bir ıĢık veya ekranda çıkan bir yazı ile 

belirtilir.) 

 Isındıktan sonra devreye alınır. 

 Menzil ayarı yapılır. (Bu ayarın öncelikli yapılmasının nedeni görüntü 

ayarlarının menzile göre farklılık göstermesidir.) 

 Devreye alındıktan sonra ekran ve konsolun aydınlık ayarı yapılır. (Gece- 

gündüz ve kullanıcının rahat çalıĢma aydınlık ayarı) 

 Frekans ayarı yapılır. (Konsoldaki bir gösterge en güçlü sinyal alınma 

durumunu gösterir. ÇalıĢma menziline göre farklı frekans ayarı gerekir.) 

 Kazanç ayarı yapılır. 

 Görüntü aydınlık ayarı yapılır. 

 Parlaklık ayarı yapılır. 

 Renk zıtlığı ayarı yapılır. 

 Gerekirse yağmur ve deniz ayarı yapılır. 
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2.2.1. Çerçeve Derece Göstergesi 
 

Bu gösterge daire Ģeklindeki ekranın çevresinde yer alır. Geminin pruva hizasından 

000° ile baĢlayıp 360° dereceye kadar taksimatlı çerçeve göstergesidir. ġekil 2.2’ de bir radar 

ekranı üzerinde çerçeve derece göstergesi görülmektedir. 

 

2.2.2. Pruva Hattı (Head Line) 
 

Radar ekranının tam merkezi geminin bulunduğu noktadır. Bu noktadan gemi 

pruvasının o anki yönü doğrultusunda çerçeveye kadar uzanan düz çizgi pruva hattıdır. Pruva 

hattı, altında hedef ekosu olup olmadığının kontrolü için geçici olarak kaldırılabilir. ġekil 

2.2’de bir radar ekranı üzerinde pruva hattı görülmektedir. 

 

ġekil 2.2: Ekranda yardımcı görüntüler 

2.2.3. Sabit Mesafe Halkaları (Rings) 
 

Radar devreye alındığında merkezden baĢlayan ve eĢit aralıklarla olan, çalıĢma 

menziline (mesafe erimi) göre aralarındaki mesafe değiĢen çemberlerdir. Radar merkezinden 

baĢlayarak en dıĢtaki çerçeve derece göstergesine kadar altı adettir. Mesafe erimi 6 mil ise 

her biri 1 mil, mesafe erimi 24 mil ise her biri 4 mildir. ġekil 2.2’de bir radar ekranı üzerinde 

sabit mesafe halkaları görülmektedir. Gerekli görülürse ekranda görünmez hale getirilebilir.  
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2.2.4. DeğiĢken Mesafe Halkası (VRM: Variable Range Marker) 
 

Bir hedefin ekosunun ekrandaki izi ile merkez (referans gemi) arasındaki mesafeyi 

ölçebilmek için yarıçapı değiĢtirilebilir kesikli çizgiden oluĢan çemberdir. Bu çemberin 

yarıçapı hedefin üzerine gelecek Ģekilde büyültülerek ya da küçültülerek değeri VRM 

kutucuğundan okunur. Bazı radarlarda 2 adet değiĢken mesafe halkası olabilir. ġekil 2.3’de 

bir radar ekranı üzerinde değiĢken mesafe halkası görülmektedir. 

 

2.2.5. DeğiĢken Kerteriz Hattı (EBL: Electronic Bearing Line) 
 

Ekrandaki bir ekonun görüntüsünün, gemiye göre açısal yönünü belirleyebilmek için 

merkez ile çerçeveyi birleĢtiren ve 360°
 
döndürülebilen kesikli düz çizgidir. Hedef ekosunun 

üzerine gelecek Ģekilde kontrolünden çevrilir ve EBL kutucuğundan değeri okunur.  Bazı 

radarlarda iki adet bulunabilir. ġekil 2.3’de bir radar ekranı üzerinde değiĢken kerteriz hattı 

görülmektedir. 

 

ġekil 2.3: DeğiĢken mesafe halkası ve kerteriz hattı 
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2.3. Ekran Görüntü Ayarları 
 

Radar cihazı açıldığında görüntünün netliği için bazı ayarların yapılması gerekir. 

 

2.3.1. Parlaklık (Brillance) 
 

Ekranda oluĢan ekoların parlaklığını arttırır veya azaltır.  

 

2.3.2. Ekran IĢığı (Dimmer) 
 

Ekranın aydınlatma Ģiddetini ayarlar. Karanlık ortamlarda düĢük ekran ıĢığı yeterli 

olurken gündüz saatlerinde arttırılması gerekebilir. 

 

2.3.3. Ekran Zıtlığı (Contrast) 
 

Ekranda oluĢan izlerin bütünlüğünü sağlamak maksadıyla birbirine yakın noktaların 

karıĢmaması için ekran zıtlığı ayarı yapılır. Böylece ekran parlatılarak görüntü olamayan 

yerlerin sönük kalması, görüntülerin de daha belirgin hale gelmesi sağlanır. 

 

2.3.4. Menzil (Range) 
 

Radarın çalıĢma menzili, ekranın merkezinden dıĢ çerçevesine kadar olan gözlem 

mesafesidir. Açık denizde menzilin 6-12 mil arasında karaya yakınken veya dar kanallarda 

1,5-3 mil menzilleri seçilmelidir. Bazı radarlarda 24 mil, bazılarında 96 mil mesafeye kadar 

menzil seçilebilir. ÇalıĢma menzili arttırıldıkça küçük ve alçak nesnelerin eko verme ihtimali 

de azalmaktadır. 

 

Radarlarda menzil seçildikten sonra ya da menzil değiĢtirdikten sonra ayarların 

yeniden yapılması gerekebilir. 

 

2.3.5. Yağmur Ayarı (Rain) 
 

Yağmurlu ortamda seyir esnasında antenden çıkan elektromanyetik dalgalar yağmur 

damlalarına çarparak döner ve ekranda sahte ekolar belirir. Bu ekolar yağmur ayarı ile yok 

edilebilir. Yağmur yokken kapalı tutulmalıdır. 

 

2.3.6. Deniz Ayarı (Sea) 
 

Deniz yüzeyindeki fazla miktardaki kırılgan dalgalar radar ekranında ekolar 

oluĢturmasına neden olur. Dalga yüksekliği artarsa ekrandaki eko artarak devam eder. 

Genellikle ekolar merkeze yakındır. Bu ekolar deniz ayarı ile azaltılabilir ancak deniz 

ayarının fazla açılması Ģamandıra veya küçük tekne ekolarını da kaybedebilir. Bu yüzden 

hassas ayar ister. ġekil 2.4’te deniz ayarı gerektiren görüntü görülmektedir. ġekil 2.5’te 

deniz ayarı yapılmıĢ bir görüntü görülmektedir. 
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ġekil 2.4: Deniz ekosu (yanlıĢ ayar) 

 

ġekil 2.5: Deniz ekosu (doğru ayar) 
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2.3.7. Kazanç Ayarı (Gain) 
 

Yansıyan radyo dalgalarının (eko) yükseltilmesi amacıyla yapılır. Zayıf ekolar belirgin 

hale getirilirken sahte ekoların kaybolması sağlanır. Radar devreye alınırken kazanç ayarı 

kapalı olmalı ve kademeli arttırılmalıdır. Ekranın gereksiz karıncalanmasına meydan 

vermeden durdurulmalı ya da fazladan açılmıĢsa düĢürülmelidir. ġekil 2.6’da kazanç ayarı 

yanlıĢ, ġekil 2.7’de kazanç ayarı doğru yapılmıĢ bir ekran görülmektedir. 

 

ġekil 2.6: Kazanç ayarı (yanlıĢ ayar) 

 

ġekil 2.7: Kazanç ayarı (doğru ayar) 



 

19 

2.3.8. Frekans Ayarı (Tune)  
 

Görüntünün netliğini ayarlamakta kullanılır. Radar her açıldığında ve menzil her 

değiĢtirildiğinde yeniden yapılır. Bazı radarlarda frekans ayarı otomatik olarak yapılır. ġekil 

2.7’de frekans ayarının otomatik yapıldığı ekranın sağ üst kısmındaki ifadeden 

anlaĢılmaktadır. 

 

2.4. Radarın Gösterim ÇeĢitleri 
 

Radarlar geminin ve yer Ģekillerinin konumuna ve kullanıcının tercihine göre farklı 

Ģekillerde gösterim yapabilir. Bu gösterimden hangisini kullanacağını gözlemci zamanla 

tecrübe ve kullanım kolaylığına göre kendisi belirlemelidir.  

 

Bunlar; 

 

 Kuzey yukarı 

 Rota yukarı 

 Pruva yukarı-göreceli (nispi) 

 Pruva yukarı- gerçek (hakiki) 

 

 Kuzey yukarı (Noth Up): Bu gösterimde çalıĢan radarın cayro pusulayla 

bağlantısı olması gerekir. Alınan kerterizler hakikidir. Gemi rotası 000 ise çok 

rahat bir seyir söz konusudur ve gemi sanki harita üzerinde seyir yapıyor 

gibidir. Ancak gemi tam kuzeye gitmiyorsa pruvada gözle görünenlerle radarın 

pruvasında görünenler aynı olmayacak ve gözlemciyi yanıltacaktır. ġekil 2.8’de 

Kuzey yukarı ekran görüntüsü görülmektedir. 

 

ġekil 2.8: Kuzey yukarı ( North Up) 
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 Rota yukarı (Course Up):Bu gösterimde çalıĢan radarda geminin rota 

derecesi radarın pruva kısmına gelir. Yani gemi rotası 025° radarın pruvası 

025° gösteriyordur. ġekil 2.9’da rota yukarı çalıĢan radar görüntüsü 

görülmektedir. 

 

ġekil 2.9: Rota yukarı (Course Up) 

 Pruva yukarı - göreli  (Head Up-Relative):Bu pozisyonda geminin her 

durumda pruvasının karĢısında 000° vardır. Bu bir kabullenmedir. Gerçek rota 

değeri ise çerçeve derece göstergesinde iĢaretli olarak görülür. Gemi hareket 

ettikçe radar görüntüsü de hareket edilen yönün tersine doğru hareket 

halindedir. Alınan kerterizler nispi olup hakikiye çevirmek gereklidir. ġekil 

2.10’da pruva yukarı nispi çalıĢan bir radar görüntüsü görülmektedir. 
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ġekil 2.10: Pruva yukarı- nispi (Head Up- Relative) 

 Pruva yukarı – gerçek  (Head Up-True Beraring-Relative Motion): Bu 

pozisyonda geminin pruvası daima ekranın üst tarafını göstermektedir. Diğer 

gemiler ve kendi gemi ekomuz hareketli iken kara ve sabit ekolar durağandır. 

ġekil 2.11’de pruva yukarı-gerçek çalıĢan bir radar görüntüsü görülmektedir. 
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ġekil 2.11: Pruva yukarı-gerçek kerteriz (Head Up-True Bearing Relative Motion) 

2.5. Radarın Seyirde Kullanımı 
 

Radarı seyir esnasında iyi kullanan gözlemci çatıĢmaya girmez ve çatıĢmadan kaçınma 

manevralarını yerinde ve zamanında yaparak emniyetle seyir gerçekleĢtirir. 

 

Bunun için radar plotlaması (noktalama) yaparak kendi gemisini güvenli bir rota 

üzerinde seyir yaptırırken seyrine engel çıkartan (çapariz) diğer gemilerin mevkiini koyar, 

rotasını ve hızını belirler. “Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları” (COLREG) hükmüne göre 

manevra yapılmasını sağlar. 

 

Radar, çatıĢmayı önleme amaçlı olarak seyir yapılan ortamda hareketli hedeflerin 

hangi yöne, hangi hızla, ne kadar zamanda gittiğini; sabit hedeflerde gözetilerek çatıĢma 

durumunda hangi geminin, hangi manevrayı yapması gerektiğini, manevranın yapılıp 

yapılamayacağının tespiti için kullanılmaktadır. Bunun için radar plotlaması yapılmaktadır. 

Radar plotlamasının da üç çeĢidi vardır. Bunlar;  

 

 El ile plotlama,  

 Yarı otomatik plotlama, 

 Otomatik plotlama 
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Bizim üzerinde duracağımız el ile plotlamadır. Yarı otomatik plotlama klasik radara 

göre geliĢmiĢ radarlarla kısmen el ile yapılır. Otomatik plotlama ARPA (Otomatik Radar 

Plotlama Aygıtı) tarafından yapılır.  

 

Radar plotlaması radar ekranı üzerine konulan Ģeffaf levha üzerinde yapılabilir. Ancak 

daha çok kullanılanı ġekil 2.12’de gösterilen manevra levhasıdır.  

 

Manevra levhasında tam merkezde bir nokta (+) etrafında eĢit aralıklı 10 adet daire, 

mesafe ve kerterizlerin ölçüm ve iĢaretlenmesinde kolaylık sağlayacak Ģekilde dizayn 

edilmiĢtir. 

 

Üzerinde iĢlem yaparken pergel, paralel cetvel, gönye kullanılarak mesafe ve 

kerterizler çizilir. Kerterizler için merkezle en dıĢ dairedeki açısal değer çakıĢtırılır ve 

doğrultu değiĢtirmeden istenen noktaya taĢınarak iĢlem yapılır. Merkezden en dıĢ çembere 

kadar olan kısımdan da mesafe ölçümü ya da karĢılığı bulunur. Radarın hangi menzilde 

çalıĢtığına göre bu daireler arasındaki mesafeler değer alacak Ģekilde ölçeklendirilir. Diyelim 

ki radar 6 mil menzilde çalıĢıyor olsun. Bu durumda manevra levhasında her daire arasındaki 

mesafe 0,6 mil olarak kabul edilecektir. Burada Ģu soru akla gelecektir. “Radar 24 mil 

menzilde çalıĢırsa manevra levhasına nasıl sığacak mı?” Bu durumda daireler arasındaki 

mesafeler 2,4 mil olacaktır. Ancak bunu yandaki grafik ölçekleri kullanmak suretiyle iĢlem 

yaparak çözmek gerekir. Örneğin ekrandaki bir hedefin mesafesi 18 mil olsun. Bu durumda 

2:1 ölçek kullanılmalıdır. Çünkü 10 dairenin her biri 2 mil kabullenilmiĢ olur ki 9. daire18 

mil olan mesafeyi manevra levhası üzerinde plotlama imkânı verir. 

 

ġekil 2.12: Manevra levhası 
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2.5.1. Radarla Mevki Tespiti 
 

Mevki, bir unsurun tanımlanmıĢ yeridir. Mevki tanımı için mutlaka bir referans ve bu 

referanstan yer farkının belirtilmesine ihtiyaç vardır. 

 

Manevra levhasında mevki için referans ölçüm yapan gemidir. Referans manevra 

levhasının merkezindedir. Mevki konacak unsur yani hedefin mevki tanımı, merkezdeki 

referans gemiye uzaklığı ve açısal farkı ile tanımlanır. Açısal fark pruva hattına göre veya 

coğrafik yönlere göre belirlenebilir.  

 

Manevra levhasında pruva hattına göre konan hedefin mevkiine nispi mevki denir. 

Nispi mevkide, nispi kerteriz değeri kullanılır. Gemide mesafe değerini radarımızdan, nispi 

kerteriz değerini de radar veya pusulanın çerçeve derece göstergesinden ölçeriz. 

 

2.5.2. Manevra Levhasında Hedefin Nispi Mevkiinin Konulması 
 

Ölçümü yapan ve mevki koymaya çalıĢan gemi yani referans gemi manevra 

levhasında merkezdedir. Radarda hedeften ölçülen kerteriz değeri, manevra levhasında 

merkezden okunan değere doğru hat halinde çizilir. Yine hedeften ölçülen mesafe değeri, 

çizilen kerteriz hattı üzerinde iĢaretlenerek hedefin mevkii konulmuĢ olur. Kerteriz değeri 

olarak nispi kerteriz kullandıysanız elde ettiğiniz mevki nispi mevki olur. 

 

Bir geminin nispi mevkii Ģu Ģekilde konulur: 

 

 Geminin hedef ile mesafesi radarın değiĢken mesafe halkası (VRM) 

kullanılarak, kerterizi ise değiĢken kerteriz hattı (EBL) kullanılarak ölçülür. 

 Manevra levhasının merkezinden 000° yönüne referans geminin pruva hattı 

çizilir. 

 Cetvel manevra levhasının merkezinde, hedefin tespit edilen nispi kerteriz 

yönünde yerleĢtirilerek nispi kerteriz hattı çizilir. 

 Mesafenin büyüklüğüne göre çalıĢma ölçeği seçilir ve iĢaretlenir. 

 Pergel seçilen çalıĢma ölçeğinden hedefin mesafesi kadar açılır. 

 Pergelin bir ayağı manevra levhasının merkezine konur, diğer ayağı nispi 

kerteriz hattı üzerinde mesafeyi iĢaretlemek için kullanılır. 

 Pergel ucunun nispi kerteriz hattını kestiği nokta küçük bir daire içerisine 

alınarak mevki iĢareti konur. 

 Daire içerisine alınan noktanın yanına mevki değerlerinin alındığı saat yazılır. 

 Mevkiinin yanına ayrıca hedefi tanımlayacak bir ifade konur. Sınıf ortamında 

ortak hareket için geminin ya da görüntünün baĢ harfi olan  “G” yi kullanalım. 

 

Örnek: Referans gemi saat 15.00’te 330° rotasına giderken cayro bağlantısı olmayan 

radarı ile bir gemi tespit etmiĢtir. Geminin pusulasında sapma bulunmamaktadır. Radarda 

EBL ile hedef gemi 050° de kerteriz edilmiĢ, VRM ile hedef geminin mesafesi 16 nm olarak 

ölçülmüĢtür. Hedef geminin manevra levhası üzerindeki nispi mevkii neresi olur? 
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 Merkezden nispi 050°
 
istikametine nispi kerteriz hattı çizilmiĢtir. 

 Mesafe 10 nm’ den fazla olduğundan 2:1 ölçeği seçilip iĢaretlenmiĢtir. 

 Pergel ölçek üzerinde 16 nm açılmıĢtır. 

 Bu mesafe pergel yardımı ile merkezden itibaren nispi kerteriz hattı üzerinde 

kestirilmiĢtir. 

 Kesim noktası daire içerisine alınarak mevki iĢareti konmuĢtur. 

 Yanına değerlerin ölçüldüğü 15.00 saati ve hedefi tanımlayıcı A harfi 

yazılmıĢtır. 

 

ġekil 2.13’te örnekteki uygulama sorusunun çözümü görülmektedir. 

 

ġekil 2.13: Manevra levhasında nispi mevki konulması 

2.5.3. Manevra Levhasında Hedefin Hakiki Mevkiinin Konulması 
 

Manevra levhasında ölçüm yapan gemi yani referans gemi, klasik bir radarda olduğu 

gibi merkezdedir. Ölçülen hakiki kerteriz değerine göre hattı geminin bulunduğu merkezden 

çizer. Bu hat üzerinde hedefin gemiden mesafesini, geminin bulunduğu merkezden itibaren 

iĢaretleyerek hedefin referansına göre hakiki mevkiini koymuĢ oluruz. 
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Bir hedefin hakiki mevkii Ģu Ģekilde konulur: 

 

 Hedefin mesafesi ve hakiki kerteriz değeri radar ve pusula yardımı ile ölçülür. 

 Manevra levhasının merkezinden referans geminin gittiği yönde pruva hattı 

çizgisi çizilir. 

 Manevra levhasının merkezinden hedefin hakiki kerteriz hattı çizilir. 

 Mesafenin büyüklüğüne göre çalıĢma ölçeği seçilir ve daire içine alınarak 

iĢaretlenir. 

 Pergel seçilen çalıĢma ölçeğinden hedefin mesafesi kadar açılır. 

 Pergelin bir ayağı manevra levhasının merkezine konur diğer ucu ile hakiki 

kerteriz hattı kestirilir. 

 Pergel ucunun nispi kerteriz hattını kestiği nokta küçük bir daire içerisine 

alınarak mevki iĢareti konur. 

 Daire içerisine alınan noktanın yanına mevki değerlerinin alındığı saat yazılır. 

 Mevkiinin yanına ayrıca hedefi tanımlayacak bir ifade konur. 

 

Örnek: Referans gemi saat 15.00’te 330° rotasına giderken cayro bağlantısı olmayan 

radarı ile bir hedef tespit etmiĢtir. Geminin pusulasında sapma bulunmamaktadır. Radardan 

EBL ile hedef gemi 050° de kerteriz edilmiĢ, VRM ile hedef geminin mesafesi 16 nm olarak 

bulunmuĢtur. Gemisinin manevra levhası üzerinde hakiki mevki neresi olur? 

 

 Hedefin 050° olan nispi kerterizi, pruva hattı olan 330° ye göre hakikiye 

çevrilmiĢ ve 020° bulunmuĢtur. 

 Pruva hattı 020° istikametine çizilmiĢtir. 

 Mesafenin 10 nm’den büyük olması nedeni ile 2:1 ölçeği seçilmiĢtir. 

 Pergel ölçek üzerinde 16 nm kadar açılmıĢtır. 

 Pergelin bir ayağı manevra levhasının merkezine konmuĢtur. 

 Pergelin diğer ucu ile hedefin hakiki kerteriz hattı kestirilmiĢtir. 

 Kesim noktası bir daire içerisine alınarak mevki iĢareti konmuĢtur. 

 Mevki iĢaretinin yanına değerlerin alındığı 15.00 saati ve hedefi tanımlayıcı 

“G” harfi konmuĢtur. 

 

ġekil 2.14’te örnekteki uygulama sorusunun çözümü görülmektedir. 
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ġekil 2.14: Manevra levhasında hakiki mevki konulması  

2.5.4. Manevra Levhasında Geminin Hareket Vektörünün Çizilmesi 
 

Bir geminin hareket vektörü, geminin hızı ile ölçekli olarak kat ettiği yol kadar 

büyüklükte hareket ettiği yöne doğru çizilmiĢ hattır. Hareket vektörü kaçınma 

manevralarının tespitinde kullanılır. 

 

Bir geminin hareket vektörünün manevra levhasında çizimi: 

 

 Geminin pusulasından pruva hattı değeri okunur ve sapma varsa düzeltmesi 

yapılır. 

 Geminin paraketesinden sürat değeri okunur. 

 Manevra levhasının merkezinden geminin gittiği yön istikametine pruva hattı 

çizilir. 

 Gemi süratinin büyüklüğüne göre ölçek seçimi yapılıp iĢaretlenir. (10 nm’den 

küçükler için kendi üzerindeki 1:1 ölçek kullanılır. Sürat büyüklüğünü mesafe 

cetvelinden ölçeriz.) 

 Pergel seçilen ölçekten gemi sürati kadar açılır. 

 Pergelin bir ayağı manevra levhasının merkezine konur diğer ayağı ile pruva 

hattı kestirilir. 

 Kesim noktasına bir ok baĢı iĢareti yapılır. 
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ġekil 2.15’te referans geminin hareket vektörü görülmektedir.  

 

ġekil 2.15: Geminin hareket vektörü 

2.5.5. Manevra Levhasında Hedefin Hareket Vektörünün Çizilmesi 
 

Hedef geminin hareket vektörü, geminin hakiki gidiĢ yönünü ve süratini veren 

vektördür. Referans gemi tarafından, referans geminin hareket vektörüne göre çizilir. Ġzlenen 

hedef geminin rota ve süratinin tespitinde kullanılır. 

 

Hedef geminin hareket vektörü manevra levhası üzerinde rota ve sürat 

değiĢtirmeksizin hareketi sırasında tespit edilen iki hakiki mevkiin birleĢtirilmesi ile elde 

edilir.  

 

Bir hedef geminin hareket vektörü aĢağıdaki Ģekilde çizilir: 

 

 Hedef geminin mesafe ve hakiki kerteriz değerleri radar ve pusula kullanılarak 

tespit edilir. (Pusulada sapma varsa hakiki kerterize düzeltme uygulanması 

gerekir.) 

 Hedef geminin hakiki mevkii manevra levhası üzerine konulur. 

 Birim zaman sonra hedef geminin hakiki kerteriz ve mesafe değerleri tekrar 

tespit edilir. 

 Referans geminin pruva hattı çizilir. (Pusula hatası varsa düzeltme uygulanır.) 
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 Hedef geminin iki tespit zamanı arasındaki sürede referans geminin ne kadar 

yol aldığı hesaplanır. (Orantı kullanarak birim zamanda alınan yol hesaplanır.) 

 Pergel birim zamanda alınan yol kadar mesafe ölçümlerinde kullanılan ölçek 

üzerinden açılır. 

 Pergel açıklığı merkezden pruva hattı üzerinde iĢaretlenerek referans geminin 

orantılı hareket vektörü oluĢturulur. 

 Vektörün baĢına ok iĢareti konularak oranı yazılır. 

 Paralel cetvel birim zaman sonunda alınan hedef, geminin hakiki kerteriz 

değerine göre manevra levhası üzerine yerleĢtirilir. 

 Paralel cetvel referans geminin hareket vektörünün ucuna taĢınır. 

 Referans geminin hareket vektörünün ucuna taĢınan paralel cetvelden kerteriz 

yönünde bir çizgi çizilir. 

 Pergel hedef geminin birim zaman sonunda ölçülen mesafesi kadar manevra 

levhasının ölçeği üzerinde açılır. (Mevki konmasında hangi ölçek kullanıldıysa) 

 Pergelin bir ayağı referans geminin hareket vektörünün ucuna yerleĢtirilir. 

 Pergel ile hedef geminin çizilen ikinci hakiki kerteriz hattı kestirilir. 

 Kestirilen bu nokta bir daire içerisine alınarak yanına ikinci değerlerin alındığı 

saat yazılır. (Bu kesim noktası diğer geminin birim zaman sonundaki mevkidir) 

 Hedef geminin her iki mevki bir doğru ile birleĢtirilir. 

 Çizilen bu doğrunun ikinci mevki ucuna bir ok baĢı yapılıp referans geminin 

hareket vektörü oluĢturulur (Vektörün baĢ tarafına oranı yazılır. Vektör tam 

saatlikse oran yazılmaz) 

 

Bu iĢlemin daha iyi anlaĢılabilmesi için bir uygulama ile örnekleyelim: 

 

Örnek: Gemimizin rotası 040°
 
ve sürati 14 kts’dır. Saat 15.00’da hakiki 330°

 
10 nm 

mesafede bir gemi görülmüĢtür. Yarım saat sonra tekrar yapılan ölçüm ile diğer gemi bu 

sefer hakiki 255°, 10 nm mesafede olduğu görülmüĢtür. Diğer geminin hareket vektörünü 

çiziniz. 

 

 Gemimizin 040° ye 14 knots hareket vektörü için pruva hattına çizilir. 

 Hedef geminin mevkiini koymak için manevra levhasının merkezinden 330° 

yönüne hakiki kerteriz hattını çizeriz.  

 Mesafe 10 nm olduğundan pergelimizi manevra levhasının üzerindeki ölçekten 

10 nm kadar açarız.  

 Pergelin bir ayağını manevra levhasının merkezine koyarak kerteriz hattını 

kestiririz. Kesim noktası referans geminin ilk mevki olduğundan kesim 

noktasını küçük bir daire içerisine alarak yanına saatini yazarız. 

 

ġekil 2.16’da örnekteki uygulamanın çizimi ile hedef geminin hareket vektörünün 

çizimi görülmektedir. 
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ġekil 2.16: Geminin ve hedefin hareket vektörü 

2.5.6. Hedef Geminin Rota ve Süratini Bulmak 
 

Bu Ģekilde hareket vektörü çizilmiĢ bir geminin rota ve süratini, vektörün bileĢenlerini 

ölçerek bulabiliriz. BileĢenler manevra levhasının üzerindeki mesafe ölçekleri ve çerçeve 

derece ölçeğinden bulunur. 

 

Manevra levhasına çizilmiĢ bir gemi hareket vektörünün bileĢenlerini aĢağıdaki 

Ģekilde ölçebiliriz: 

 

 Hedef geminin çizilen hareket vektörünün üzerine paralel cetveli yerleĢtiririz. 

 Paralel cetveli manevra levhasının merkezine kaydırırız. 

 Merkeze kaydırılan paralel cetvelin manevra levhasının çerçevesini vektör 

doğrultusunda kestiği yerdeki değeri okunarak hedef geminin rotasını buluruz. 

 Pergeli hedef geminin hareket vektörü kadar açarız. 

 Pergel açıklığını, diğer vektörlerin uzunluklarının ölçümünde kullanılan 

ölçekten ölçeriz. 

 Eğer vektör tam saatlik değilse ölçtüğümüz mesafeyi sürenin oranına bölerek 

hedef geminin süratini buluruz. 
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Konunun anlaĢılması için bir önceki örnek uygulama üzerinde hedef gemi hareket 

vektörü üzerinde yapalım. ġekil 2.17’de hedefin rota ve süratinin bulunuĢu Ģekil üzerinde 

gösterilmektedir. Bu iĢlem Ģu Ģekilde yapılır: 

 

 Hedef geminin çizilen hareket vektörünün yönünü bulmak için üzerine paralel 

cetveli yerleĢtiririz. 

 Paralel cetveli manevra levhasının merkezine kadar kaydırırız. 

 Merkeze kaydırılan paralel cetvelin manevra levhasının çerçevesini kestiği 

yerdeki değeri okunarak hedefin hareket vektörünün yönü aynı zamanda 

hedefin rotası bulunmuĢ olur.  

 Okunan değer 180°dir.  

 Daha sonra pergel hedefin hareket vektörünün boyu kadar açılır. 

 Pergelin açıklığı, daha önce hangi ölçekten ölçülmüĢse o ölçek üzerinden 

okunur. 

 Ölçüm sonunda hedef hareket vektörünün boyu 5,9 nm olarak bulunur. 

 Hareket vektörünün yanında 30:60 yazıyorsa vektörün 30 dakikalık olduğu 

anlamına gelir. 

 Orantı ile 1 saatlik hareket vektörü bulunur. 

 Bulunan bu uzunluk hedefin gerçekteki 1 saatlik hızı olarak bulunmuĢ olur. 

(11,8 nm). 

 

ġekil 2.17: Hedefin rota ve hızının bulunuĢu 
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2.5.7. Hedefin Nispi Hareket Vektörünün Bulunması 
 

Nispi hareket vektörünün çiziminde, birim zamanın baĢında ve sonunda alınan kerteriz 

ve mesafe değerleri doğrudan manevra levhasının merkezinden ölçülerek vektör oluĢturulur. 

Burada kerterizin hakiki veya nispi olması fark etmez. 

 

Nispi hareket vektörü yardımı ile kolaylıkla gemilerin çatıĢıp çatıĢmayacağı veya ne 

zaman ne kadar yakından geçecekleri bulunabilir. 

 

Nispi hareket vektörünün çiziminde: 

 

 Birim zamanın baĢında hedef geminin kerteriz ve mesafe değerleri alınır. 

 Birim zamanın sonunda tekrar hedef geminin kerteriz ve mesafe değerleri alınır. 

 Ġki tespite göre mevkiler konur. 

 Ġki mevki birleĢtirilerek nispi hareket vektörü oluĢturulur. 

 Vektörün baĢına ok iĢareti ve oranı yazılır. 

 

ġekil 2.18’de hedef gemi referans gemi tarafından saat 06.00’da 8 mil mesafede 070° 

de kerteriz etmiĢtir. Referans gemi daha sonra saat 06.40’ta hedefi 4 mil mesafede 030°de 

kerteriz etmiĢtir. Her iki tespite göre hedef geminin mevkileri konmuĢ ve birleĢtirilerek nispi 

hareket vektörü çizilmiĢtir. Ucuna ok baĢı iĢareti konmuĢ ve 40:60 oranı yazılmıĢtır. 

 

ġekil 2.18: Hedefin nispi hareket vektörü 
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2.5.8. Hedefin Yakın GeçiĢ Zamanı ve Mesafesinin Bulunması 
 

Hedefin nispi hareket vektörü uzatıldığı zaman manevra levhasının merkezine en 

yakın olduğu andaki merkeze olan uzaklığı “En Yakın Nokta” (EYN).Bu noktanın merkeze 

olan uzaklığı yakın geçiĢ mesafesidir. EYN mesafesi, bu noktada hedefin bulunduğu zaman 

da “En Yakın Nokta Zamanı” (EYNZ) olacaktır. ġekil 2.19’da aĢağıdaki örneğe göre 

hedefin yakın geçiĢ zamanı ve hedefin yakın geçiĢ mesafesinin bulunuĢu gösterilmiĢtir. 

 

Örnek: Referans gemi saat 10.00’da ekranda bir hedefi 9 mil mesafede 080°de 

kerteriz edince hedefi izlemeye almıĢ ve 10.30’da hedefi 2 mil mesafede 020°de kerteriz 

etmiĢtir. EYN ve EYNZ’yi bulunuz. 

 

Hedefin yakın geçiĢ noktası, mesafesi ve zamanı Ģu Ģekilde bulunur: 

 

 Önce hedefin nispi hareket vektörü çizilir. 

 Nispi hareket vektörü uzatılır. 

 Uzatılan nispi hareket vektörünün, merkeze en yakın noktası tespit edilir. (Bu 

iĢlem uzatılmıĢ olan nispi hareket vektörüne, manevra levhasının merkezinden 

bir dik çizilerek yapılır.) 

 Merkezden çizilen dikle nispi hareket vektörünün kesim noktası yakın geçiĢ 

noktasıdır (EYN). 

 Merkezle EYN arsındaki mesafe pergelle ölçülerek EYN mesafesi bulunmuĢ 

olur (1,9 mil). 

 Yakın geçiĢ zamanı da (EYNZ) Ģekildeki 1 numaralı pergelle ölçülen 

mesafenin, 2 numaralı pergelle ölçülen mesafeyle orantı kurarak hesabı ile 

bulunur. ( Orantı Ģu Ģekilde kurulur: Hedef 8,3 mil mesafeyi, 30’da giderse, 0,6 

mil mesafeyi ne kadar zamanda gider.)  
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ġekil 2.19: Hedefin yakın geçiĢ zamanı ve mesafesinin bulunuĢu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Simülatör ortamında ya da bir gemi ortamında radar cihazını çalıĢtırıp devreye 

alınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radarın kullanma kılavuzunu okuyunuz. 

 Güç kontrolden radara güç veriniz. 

 Isınmasını bekleyiniz. 

 Isındıktan sonra devreye alınız. 

 Menzil ayarını yapınız.  

 Kazanç ayarı yapınız. 

 Görüntü aydınlık ayarı yapınız. 

 Parlaklık ayarı yapınız. 

 Renk zıtlığı ayarı yapınız. 

 Gerekirse yağmur ve deniz ayarı yapınız. 

  Isındığı ile ilgili ekranda uyarı 

çıkacaktır (Standby). 

 Radarda mesafe ölçünüz 

 Radarda kerteriz ölçünüz. 

 Görüntüyü “Pruva Yukarı” yapıp 

ekrandaki görüntüyü inceleyiniz. 

 Görüntüyü “ Rota Yukarı” yaparak ekran 

görüntüsünü anlamaya çalıĢınız. 

 Görüntüyü “Kuzey Yukarı” yaparak 

anlamaya çalıĢınız. 

 Mesafe ölçerken DeğiĢken Mesafe 

Halkasının (VRM) hareketini gözleyiniz. 

 Görüntüleri bir birileri ile karĢılaĢtırınız 

ve o sırada çevrenizdeki hareketlerle 

ekrandaki hareketleri karĢılaĢtırınız. 

 Bir adet manevra levhası edininiz 

 Ekranda bir hedefi izlemeye aldığınız ilk 

zamanı kaydediniz 

 Mesafe ve kerterizini ölçünüz 

 Manevra levhası üzerinde plotlayınız. 

 Hızla uyumlu birim zaman belirleyiniz. 

 Birim zaman sonra hedefin mesafe ve 

kerterizini tekrar ölçünüz. 

 Zamanını kaydediniz. 

 Manevra levhasında kerteriz ve mesafeye 

göre mevkii plotlayınız. 

 10 mil uzak mesafeler için ölçek 

kullanınız ve hangi ölçeği kullanıyorsanız 

daire içine alınız. 

 Manevra levhasını fotokopi ile 

edinebilirsiniz. 

 Paralel cetvel, pergel, yumuĢak kurĢun 

kalem ve silgi edininiz. 

 Plotlama sonunda hedefin nispi hareket 

vektörünü bulunuz. 

 Nispi hareket vektörünü uzatarak EYN’yi 

bulunuz. 

 EYN mesafesini ölçünüz 

 EYNZ’ yi bulunuz. 

 ÇatıĢma söz konusu mu? Gözlemleyiniz. 

 Takıldığınız yerde öğretmeninize 

danıĢınız. 

 Sonucu arkadaĢlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaĢınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru 

ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Çerçeve derece göstergesi radarın ekranındaki hedef görüntüsünün üzerine 

getirilerek kerterizini ölçmek için kullanılır. 

 

2. (…) DeğiĢken Mesafe Halkası (VRM) çapı büyültülüp küçültülerek hedefin üzerine 

çakıĢtırılarak mesafe ölçmek için kullanılan radarın bir iĢlevidir. 

 

3. (…) Seyir esnasında radar operatörü dar sularda 6-12 mil açık denizde, 1,5-3 mil 

menzil seçimi yapmalıdır. 

 

4. (…) Radarda menzil (mesafe erimi) değiĢtirildiğinde genellikle görüntü bozulur. Bu 

yüzden menzil seçimi yapıldıktan sonra görüntü ayarlarının yapılması sağlıklı olur. 

 

5. (…) Radarlarda Kuzey Yukarı, Rota Yukarı, Pruva Yukarı- nispi, Pruva Yukarı- 

gerçek gösterimler kullanılmaktadır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

6. Seyir yapılan alanda deniz çırpıntılı dalgalı ise radarda hangi ayar kullanılır? 

A) Kazanç 

B) Frekans 

C) Deniz 

D) Yağmur 

E) Parlaklık 

 

7. Hangisi manevra levhasında nispi hareket vektörü çizmenin aĢamalarından biri 

değildir? 

A) Birim zaman baĢında hedefin kerteriz ve mesafe değerleri alınır. 

B) Alınan kerteriz ve zamana göre mevki haritaya iĢlenir. 

C) Birim zaman sonunda hedefin tekrar kerteriz ve mesafesi ölçülür. 

D) Yapılan iki tespite göre mevkiler manevra levhasına konur. 

E) Konulan iki mevki bir hatla birleĢtirilir. 

 

8. Hedefin yakın geçiĢ zamanı bulunurken kullanılan iĢlemlerde hangisinin sırası 

yanlıĢtır? 

A) Önce hedefin nispi hareket vektörü çizilir. 

B) Nispi hareket vektörü uzatılır. 

C) Merkezle EYN arsındaki mesafe pergelle ölçülür. 

D) Yakın geçiĢ zamanı orantı ile hesap edilir. 

E) EYN merkezden çıkılan dik ile tespit edilir. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Referans gemi rotası ve pruva hattı 025° iken iskele 45°de kerteriz edilen hedefin 

hakiki kerterizi kaç derece olarak çizilir? 

A) 045° 

B) 000° 

C) 025° 

D) 340° 

E) 360° 

 

10. Saat 00.15 ile 00.45 arasındaki hedefin nispi hareket vektörünün boyu 4 mildir. EYN 

noktasına kadar uzatılan hattın boyu ise 2 mil olduğuna göre EYNZ nedir? 

A) 01.00 

B) 01.05 

C) 00.55 

D) 00.45 

E) 01.15 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Alınan yolu ölçmek maksadıyla GPS ve akıntıölçer kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gidebileceğiniz gemiler varsa bir gemiye giderek GPS (Global Positioning 

System) ve parakete hakkında görüĢerek bilgiler toplayınız. 

 Eskiden mevki koyma ve hız ölçme yöntemlerinin nasıl olduğunu sorarak bilgi 

toplayınız. 

 Günümüzde kullanılan cihazlarla eskileri kıyaslayınız. 

 AraĢtırmalarınızı sınıfta öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 ÇalıĢmalar esnasında tatlı dilli ve güler yüzlü olmaya dikkat ediniz. 

KarĢılaĢmalarda selamlaĢmanın, alaycı konuĢmalardan kaçınmanın iletiĢimdeki 

önemini gözleyip sonuçlarını sınıfta öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. GPS VE AKINTIÖLÇER KULLANIMI 
 

3.1. GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 
 

Amerika BirleĢik Devletleri tarafından askeri maksatla kurulan sistemin kısa adı 

“NAVSTAR GPS” veya “GPS” dir. 

 

Foto 3.1. Bir GPS cihazı görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Zaman ve mesafeye dayalı olarak yerküre üzerindeki yükseklik, konum ve zaman 

bilgilerini doğruya yakın hassasiyetle tespit eden bir uydu sistemidir. Foto 3.1’de bir GPS 

cihazının kullanıcı ünitesi görülmektedir. 

Sistem 1973 yılında geliĢtirilmiĢ dünya yörüngesine yerleĢtirilen 24 uyduyla 

çalıĢmaya baĢlamıĢ, 1980 yılında sivillerin kullanımına sunulmuĢtur. Günümüzde 32 uydu 

ile faaliyetine devam ederken, 8 uydu yedek olarak tutulmaktadır. ġekil 3.1’de Dünya 

etrafında GPS uydularının yerleĢimi görülmektedir. 

 

Bu uydular GPS cihazlarından gelen sinyalleri algılayarak konumlarını belirlemeye 

çalıĢmaktadırlar. Günümüzde GPS sistemi herkes tarafından ve hiçbir ücret ödemeden 

kullanılabilmektedir. 

 

Sistemin kontrolünü elinde bulunduran ülkelerin istedikleri anda sistemi 

kapatabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Geleneksel mevki koyma yöntemleri ve 

yöntemlerin etkin olarak kullanılabilmesi seyir güvenliği açısından çok önemlidir. 

 

ġekil 3.1: Dünya etrafında GPS uydularının yerleĢimi 

3.1.1. Sistemin Bölümleri 
 

Sistem üç bölümden oluĢmaktadır. Bunlar: 

 

 Uydu bölümü, 

 Kontrol bölümü, 

 Kullanıcı bölümüdür. 

 

 Uydu (uzay) bölümü; yüksek yörüngede bulunan ve sabit hızda dönen 32 adet 

uydudan oluĢmaktadır. Uydular ekvatorla 55° açı yapan 6 ayrı yörünge düzlemi 
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üzerinde bulunur. Yörünge düzlemleri arasında da 60° boylam farkı olup her 

hangi bir yörüngedeki uydu, sağındaki yörüngedeki uydudan 40° kuzeydedir. 

 

Bu uydular yüksekte olduğundan görüĢ alanları oldukça büyüktür. Uyduların yerleĢimi 

bu yüzden çok önemlidir. 

 

 Kontrol bölümü; ana kontrol, izleme ve yükleme istasyonlarından oluĢur.  

 

 Ana kontrol istasyonu sistemin kontrol merkezidir. Ġzleme 

istasyonlarından gelen verileri kullanılarak bunları seyir bültenleri 

olarak günde üç defa yükleme istasyonuna gönderir.  Ana kontrol 

istasyonu komuta, kontrol, izleme ve yükleme faaliyetlerinin 

yürütüldüğü merkezler olup ayrıca uyduların yörünge 

düzeltmelerini de yaparlar. 
 

 Ġzleme istasyonları tüm uyduları 24 saat boyunca izler. Bu 

istasyonlar insansız olup ana kontrol istasyonu tarafından uzaktan 

kontrol edilir. Ġzleme istasyonları uydu uzaklıklarını, yörüngelerini 

meteorolojik bilgileri ve uydu saatlerinin doğruluk derecelerindeki 

hataları kontrol istasyonuna bildirir. 
 

 Yükleme istasyonları yaklaĢık 10 m çapında parabolik antenlerden 

oluĢur. Yer antenleri seyir haberlerini saat düzeltmelerini ve 

kontrol komutlarını uydulara gönderir. 
 

 Kullanıcı bölümü; GPS aygıtlarını kullananın mevkiini tespit etmeye çalıĢan 

birimlerdir. Yani gemiler, uçaklar, kara taĢıtları, cep telefonu olan siviller vb. 

ġekil 3.2’de GPS sisteminin bölümleri gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.2: GPS siteminin bölümleri 
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3.1.2. GPS Siteminin ÇalıĢma Prensibi 
 

Kullanıcı olan bir GPS alıcısı, uyduların verdiği bilgilerden yararlanarak kendisini 

gören uyduları belirler. Uydulardan yayınlan sinyalleri alan GPS alıcısı, sinyallerin hızından 

uyduya olan mesafesini hesaplar (sinyalin hızı X geliĢ süresi). Gelen bu sinyaller uydunun 

yörüngesi, saati ve atmosferik gecikme bilgisini içerir. Ayrıca sistem durum bilgisini de 

verebilir. 

 

GPS kullanıcı ünitesi aynı anda üç farklı uydunun mesafesini ölçer. Uydunun o anki 

konumu bilindiğine göre her uydu merkez kabul edilir. Ölçüm yarıçaplı mevkii hatları 

çizilirse üç mevki hattı bir noktada kesiĢecektir.  Bu kesim noktası kullanıcı GPS alıcısının 

mevkiidir. ġekil 3.3’te GPS ile mevki elde ediliĢi görülmektedir. 

 

ġekil 3.3: GPS ile mevkii elde ediliĢi 

En az üç uydu ile mevki belirlenebilir. Dört uydudan sinyal alan GPS cihazı sadece 

dünya üzerindeki mevkiini değil yüksekliğini de bulabilir. GPS,  uydularından sinyalleri net 

alabilmek için açık bir görüĢ alanına ihtiyaç duyar. Sinyallerin net ya da hiç alınamadığı 

bölgelerde diferansiyel GPS (DGPS) kullanılır.  

 

3.1.3. Diferansiyel GPS (DGPS) 
 

Diferansiyel GPS sistemi, yukarıda bahsedilen GPS hatalarını gidermek için 

kullanılmaktadır.  

 

Bunun için mevkii kesinlikle bilinen istasyonlara sabit GPS alıcıları yerleĢtirilmiĢtir. 

Bu alıcılar, uydulardan ölçüm yaparak monte edildikleri kendi mevkilerini bulur. Bu 

mevkilerin bilinen doğru koordinatları ile ölçüm bulunan koordinatlar karĢılaĢtırılarak ölçüm 

hataları tespit edilir. Ġstasyon ölçüm hatasını düzelterek kullanıcı GPS alıcılarına yayımlar. 

Gemi veya uçaktaki alıcı, bu yayımları alarak kendi ölçümlerine bu düzeltmeyi uygular. 

 

Bu Ģekilde en fazla 10 m hata ile mevki konulmuĢ olur.  
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3.1.4. GPS Cihazının Kullanımı 
 

GPS cihazı, operatöre büyük kolaylıklar sağlar. Cihazın kullanımı çok basit olmakla 

birlikte kılavuzun incelenmesi kullanıcı açısından yararlı olur. 

 

Cihaz on-of düğmesiyle devreye alınır. Zaman hataları kontrol edilir. Hatalar varsa 

düzeltilir. Cihaz açıldığında ekrandaki enlem ve boylam bilgilerinin doğruluğunun 

kontrolünde, pruvanın doğruluğu da kontrol edilmelidir. 

 

Operatör cihazın menüsü içerisinde nelere ulaĢabileceğini ya da karĢılaĢtığı ekran 

bilgilerinden neleri çıkartacağını bilmesi gerekir. Bunlardan bazılarını kısaca açıklamakta 

fayda görülmektedir. Bazıları Foto 3.1’de gösterilmiĢtir. Diğerleri aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

 Hakiki Kerteriz (True Bearing): Gerçek kuzeyden saat yönünde 360° ye kadar 

ölçülen kerterizdir. 

 Nispi Kerteriz (Relative Bearing): Geminin pruvasına göre sancak veya iskeleye 

doğru 180° ye kadar ölçülen kerterizdir. 

 Rota DeğiĢim Göstergesi ( Course Deviation Indicatör- CDI): Mevcut rotadan 

sancak iskeleye kaçmaları oklarla gösterir. 

 Yere Göre Rota (Course Over Ground-COG): Geminin yere göre izlediği rotayı 

gösterir. 

 Geçilen Mesafe (Distance Made Good-DMG): Geminin suya göre aldığı yolu 

gösterir. 

 Tahmini VarıĢ Zamanı ( Estimated Time of Arrival-ETA): Bulunulan zamanın 

üzerine hedefe tahminen ulaĢılacak zamanın eklenmesi ile elde edilen zamandır. 

 Ortalama Greenwich Zamanı (GMT): BaĢlangıç meridyenine göre ayarlanan 

uluslararası saattir. 

 Yerel Ortalama Zaman (LMT): Bulunulan bölgedeki ortalama saat zamanıdır. 

 Yere Göre Hız (Speed of Ground-SOG): Geminin sabit kara parçalarına göre 

hızını gösterir. 

 BileĢke Hız (Velocity Made Good-VMG): Geminin seyri sırasındaki ortalama 

hızını verir. 

 Rotadan Kaçma Hatası (Cross Track Error-CTE) Geminin rotadan kaçması 

sonucu izlediği yolla, izlemesi gerektiği yol arasında oluĢan mesafe farkıdır. 

 Rotaya Gelme ( Stearing): Rotaya gelmek için mevcut rotada yapılan 

düzeltmedir. 

 Rota Ġzi (Track History): Geminin geçmiĢte izlediği rotaların gösterilmesidir. 

 DönüĢ Noktası (Waypoint-WP) Rota planlaması yapılacak dönüĢler için 

önceden belirlenmiĢ noktalardır. 

 

Cihazda planlama ile önceden belirlenmiĢ WP’ler girilmeli ve isimlendirilmelidir. 

GirilmemiĢse dönüĢ yapıldıkça WP’leri kendisi oluĢturup depolayacaktır. 

 

Seyir süresince girilen dönüĢ noktaları (WP) arasında sıradaki WP’e gitmek için 

gerekli olan rota ve mesafe bilgisine ulaĢılabilir. 
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3.2. Akıntı Ölçer (Current Meter) 
 

Seyir açısından akıntı gerçekte sadece suyun akıntısı anlamına gelmemektedir. 

Geminin rotadan sapmasına, rota üzerinde girmesine rağmen zamandan ileride ya da geride 

kalması da akıntı sayılmaktadır. Dolayısı ile akıntı deyince sadece suyun akıntısını ölçen 

akıntıölçerden bahsetmek pek uygun değildir. 

 

Akıntıölçer (Current Meter) oĢinografi çalıĢmalarında kullanılan bir cihazdır. 

Dolayısıyla çalıĢmalar sonucunda tespit edilen akıntıların uzun süreli ortalamaları dikkate 

alınarak seyir haritalarına akıntılar belirtilmiĢtir. Seyir esnasında haritalar üzerinde 

belirtilmiĢ akıntıya göre seyir planlaması yapılabileceği gibi akıntısı bilinmeyen bir ortamda 

sık sık mevki atarak akıntı miktarı tespit edilebilir. Bunun sonucunda da akıntı seyri 

uygulayarak akıntının seyir üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilir. 

 

Burada geminin suya göre ve yere göre hızının ölçülmesi, rotasının saptanması; akıntı 

miktarının ve yönünün tespitini mümkün kılar ki bu da akıntının ölçülmesi sayılır. Bunun 

için parakete denen cihazlar kullanılmaktadır. GPS’in, geminin hızını yere göre tespit 

edebildiğinden bahsedilmiĢti. Parakete cihazlarının da bir kısmı yere göre gemi hızını 

ölçebildiği gibi suya göre hızını da ölçenleri vardır.  

 

3.3. Hızölçerler (Paraketeler) 
 

Gemi hızının ölçülmesi denizciliğin baĢladığı ilk zamanlardan beri önemlidir. Ġnsanlar 

ilk zamanlarda gemi giderken baĢ kısmından suya yüzer bir cisim bırakmıĢ ve kıç kısmına 

kadar takip etmiĢ,  geçen zamanla gemi boyu (mesafeyi) arasında orantı kurarak hız tayin 

etmiĢlerdir. 

 

Daha sonraki dönemlerde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak paraketeler de 

geliĢmiĢtir.  

 

GeliĢimi sırasında paraketeler; 

 Adi parakete, 

 Hollanda paraketesi,  

 Patentli parakete, 

 Pervaneli parakete, 

 Basınçlı parakete, 

 Elektromanyetik parakete 

 Akustik parakete vb. isimlerle anılmıĢ ve kullanılmıĢtır. 

 

Yukarıdaki hızölçerlerin hepsi tarihi geliĢim içinde sırasıyla kullanılmıĢsa da 

günümüzde kullanılan Doppler esasına dayanan hızölçer esas konumuzu oluĢturacaktır. 

 

3.3.1. Akustik Hızölçer (Parakete)  
 

Gemi hızını yüksek doğrulukla ve hızlı bir Ģekilde tespit edilmesini sağlayan bir seyir 

cihazıdır. 1842 yılında Avusturyalı fizikçi Christian Andreas Doppler’in ortaya koyduğu  
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“Doppler Etkisi” bu paraketede kullanılmıĢtır. Devamlı veya pals Ģeklinde ses dalgası 

gönderen tipleri vardır. Her iki durumda da gemiden gönderilen ses dalgalarının frekansı ile 

dipten veya sudan dönen eko dalgalarının frekansı arasındaki fark kullanılarak geminin hızı 

ölçülür. 

 

Doppler paraketeler hem suya hem de dibe göre hız ölçebilirler. Gemi çok derin 

sularda olduğunda dipten eko alınamaz. Bu durumda otomatik olarak geminin hemen 

altındaki yaklaĢık 10-15 m derinliğe kadar su kitlesinden alınan ekolara göre çalıĢır. Bu 

durumda cihaz 2 MHz frekansta çalıĢır ve cihaz o anda suya göre hızı ölçmektedir. Bunu, 

cihaz kendisi otomatik yapabilir. Ayrıca operatör tarafından, elle de suya ya da deniz dibine 

göre ölçüm yapacak Ģekilde kontrol edilebilir. Cihaz deniz dibinden eko alarak yani yere 

göre hız ölçtüğünde 200-350 kHz frekansta çalıĢır. 

 

Ölçüm sonucu çeĢitli LCD ekranlarla köprüüstünün her yerinde gösterilebilir. Hız 

göstericiden elde edilen hız bilgisi RADAR, ECDIS, AIS, VDR ve GMDSS gibi cihazlara 

veri sağlayabilir. 

 

Cihazın değiĢik tiplerinde, düĢük hızlarda dar kanal ve liman içi yanaĢma 

manevralarında güvenli bir Ģekilde manevra yapabilmeleri için baĢ, vasat ve kıç hızların 

yönleri ile birlikte ayrı ayrı tespit edilerek ekranda gösterilir. Böylece geminin ileri-geri 

hareketinin yanında sancağa veya iskeleye doğru yaĢanan düĢmenin değeri de gösterilmiĢ 

olur. Özellikle büyük gemilerin rıhtıma yanaĢması sırasında yaklaĢma hızının ölçülmesinde 

ve gösterilmesinde kullanılan hız ölçme sistemleri rıhtıma veya gemiye monte edilmiĢ 

sistemlerdir. 

 

Foto 3.2: Akıntıölçer ve çeĢitli hızölçerler 

Yine bu cihaz, sürat değerleri yanında akıntı hızı ve derinlik gibi iskandil cihazı 

bilgilerini de ilave olarak gösterebilir. Foto 3.2’de çeĢitli hızölçerler ve akıntı ölçer 

görülmektedir. Rıhtıma yanaĢma sistemleri özellikle büyük gemilerin rıhtıma yanaĢması 

sırasında yaklaĢma hızının ölçülmesinde ve gösterilmesinde kullanılan hız ölçme 

sistemleridir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Simülatör ortamında GPS cihazı; hızölçer cihazlarını gemi hareketsizken, hareketli 

iken ve tekrar hareketsiz halde iken gözlemleyip değerleri karĢılaĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 On-of düğmesinden GPS’i çalıĢtırınız. 

 Zamanı kontrol ediniz. 

 Hatalarını düzeltiniz. 

 Bulunduğunuz mevkiin GPS mevkii ile 

aynı olduğunu kontrol ediniz.  

 Rotayı okuyunuz. 

 Yere göre hızı ölçünüz. 

 Geçilen mesafeyi ölçünüz. 

 Rota izine bakınız. 

 WP’ler planlayınız.  

 Ortalama hızı okuyunuz. 

  GPS el kitabını okuyup hazırlık yapınız 

(Kullanma kılavuzu). 

 On-of düğmesinden speed log cihazını 

çalıĢtırınız. 

 Hız bilgilerini nerelerden okuduğunuzu 

kontrol ediniz. 

 Yere göre mi suya göre mi hız ölçtüğünü 

kontrol ediniz. 

 On-of düğmesinden Doppler sonar 

cihazını çalıĢtırınız. 

 Hız bilgilerini nerelerden okuduğunuzu 

kontrol ediniz. 

 Yere göre mi suya göre mi hız 

ölçtüğünüzü kontrol ediniz. 

 Speed log, Doppler sonar cihazlarının el 

kitaplarını okuyunuz (Kullanma 

kılavuzu). 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru 

ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Parakete geminin hızını ölçen cihazdır. 

 

2. (…) GPS uydu sinyallerinden uydunun mevkiini tespit etmeye yarayan bir cihazıdır. 

 

3. (…) GPS ile mevki koyarken en az üç uyduyu görmek durumundadır. 

 

4. (…) Hızölçerden elde edilen hız verileri RADAR, ECDIS, AIS, VDR ve GMDSS gibi 

cihazlara veri sağlayabilir. 

 

5. (…) GPS sisteminin kontrol bölümü;  kullanıcı, ana kontrol, izleme ve yükleme 

istasyonlarından oluĢur.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangileri parakete geliĢiminde yer almıĢ bir parakete değildir. 

A) Mesafe erimi 

B) Basınçlı parakete 

C) Hollanda paraketesi 

D) Patentli parakete 

E) Elektromanyetik parakete 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi GPS verilerinden değildir. 

A) Hakiki kerteriz 

B) Tahmini varıĢ zamanı 

C) BileĢke hız 

D) Su derinliği 

E) Latitude, longitude 

 

8. 8. GPS 3 boyutlu mevki için en az kaç uydudan sinyal alması gerekir? 

A) 3 

B) 24 

C) 32 

D) 5 

E) 4 

 

9. 9. GPS uydu sisteminin uzay bölümünde kaç uydu yörüngeye yerleĢtirilmiĢtir? 

A) 3 

B) 24 

C) 32 

D) 6 

E) 8 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. 10. GPS cihazları optimum Ģartlarda en fazla kaç m hata ile mevki koyarlar? 

A) 3 m 

B) 10 m 

C) 32 m 

D) 1 m 

E) 2 m 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Teste” geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Modülde çalıĢma prensibi öğrenilen cihazları kurallara uygun Ģekilde 

çalıĢtırarak kullanıma hazırlayınız. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Ġskandil cihazının el kitabını okudunuz mu? 
  

 Sesin doğada yayılma hızını ve nasıl olduğunu söylediniz mi?   

 Okuduğunuz bilgiler doğrultusunda cihaza güç verdiniz mi?   

 Tekne hareketli dururken ya da hareketli iken ölçüm durumunu 

karĢılaĢtırdınız mı? 
  

 Elektrikli iskandilin çalıĢma prensibini söylediniz mi?   

 Radarın kullanma kılavuzunu okudunuz mu?   

 Güç kontrolden radara güç verdiniz mi?   

 Isınmasını beklediniz mi?   

 Isındıktan sonra devreye aldınız mı?   

 Menzil ayarını yaptınız mı?    

 Kazanç ayarını yaptınız mı?   

 Radarda mesafe ölçtünüz mü?   

 Radarda kerteriz ölçtünüz mü?   

 Görüntüyü Pruva Yukarı yapıp ekrandaki görüntüyü incelediniz mi?   

 Görüntüyü Rota Yukarı yaparak ekran görüntüsünü almaya çalıĢtınız 

mı? 
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 Bir adet manevra levhası edindiniz mi? 
  

 Ekranda bir hedefi izlemeye aldığınız ilk zamanı kaydettiniz mi? 
  

 Mesafe ve kerterizini ölçtünüz mü? 
  

 Manevra levhası üzerinde plotladınız mı? 
  

 Hızla uyumlu birim zaman belirlediniz mi? 
  

 Birim zaman sonra hedefin mesafe ve kerterizini tekrar ölçtünüz mü? 
  

 Zamanını kaydettiniz mi? 
  

 Manevra levhasında kerteriz ve mesafeye göre mevkii plotladınız mı? 
  

 10 M uzak mesafeler için ölçek kullanınız ve hangi ölçeği 

kullanıyorsanız daire içine aldınız mı?   

 Plotlama sonunda hedefin nispi hareket vektörünü buldunuz mu? 
  

 Nispi hareket vektörünü uzatarak EYN’yi buldunuz mu? 
  

 EYN mesafesini ölçtünüz mü? 
  

 EYNZ’ yi buldunuz mu? 
  

 ÇatıĢma söz konusu mu gözlemlediniz mi? 
  

 On-Of düğmesinden GPS’i çalıĢtırdınız mı? 
  

 Zamanı kontrol ettiniz mi? 
  

 Hatalarını düzeltiniz mi? 
  

 Bulunduğunuz mevkiinin GPS mevki ile aynı olduğunu kontrol 

ettiniz mi?    

 Rotayı okudunuz mu? 
  

 Yere göre hızı ölçtünüz mü? 
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 Geçilen mesafeyi ölçtünüz mü? 
  

 Rota izine baktınız mı? 
  

 WP’ler planladınız mı? 
  

 Ortalama hızı okudunuz mu? 
  

 On-Of düğmesinden speed log cihazını çalıĢtırdınız mı? 
  

 Hız bilgilerini nerelerden okuduğunuzu kontrol ettiniz mi? 
  

 Yere göre mi suya göre mi hız ölçtüğünü kontrol ettiniz mi? 
  

 On-Of düğmesinden Doppler sonar cihazını çalıĢtırdınız mı? 
  

 Hız bilgilerini nerelerden okuduğunuzu kontrol ettiniz mi? 
  

 Yere göre mi suya göre mi hız ölçtüğünüzü kontrol ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru 

ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Geminin altındaki suyun derinliğini ölçen cihazlara GPS denir. 

 

2. (…) Parakete cihazı, uydudan gelen sinyallerle geminin mevkiini 10 m hataya kadar 

tespit eden cihazdır. 

 

3. (…) DeğiĢken mesafe halkası, bir hedefin mesafesini ölçmekte kullanılırken sabit 

mesafe halkası hedeflerin mesafelerini ölçmede yardımcı olmaktadır. 

 

4. (…) Radarların gösterim Ģekilleri 4 çeĢit olup bunların hangisini kullanacağına 

kullanıcı kendisi karar vermelidir. 

 

5. (…) Radarda hedefin nispi kerterizini sancak 75° ölçen gözlemcinin, gemi rotası 042° 

olduğu durumda plotlama levhasına hedefin hakiki kerterizini 033° olarak çizmesi 

gerekir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. Hangisi GPS sisteminin bölümleri için yanlıĢ kullanılmıĢ bir ifadedir? 

A) Uydu bölümü 32 uydudan oluĢur. 

B) Kontrol bölümü yerde bulunur. 

C) Kullanıcı bölümü otomobilde de olabilir. 

D) Trancducer bölümü uydudan sinyal alır. 

E) Kontrol bölümünün izleme istasyonu vardır. 

7. GPS’in kullanıcı bölümü aĢağıdakilerden hangisinde bulunabilir? 

A) Uçaklar 

B) Denizaltılar 

C) Kara taĢıtları 

D) Cep telefonları 

E) Gemiler 

 

8. EYNZ bulunurken aĢağıdaki aĢamalardan hangisi yanlıĢtır?  

A) Hedefin nispi hareket vektörü çizilir. 

B) Uzatılan nispi hareket vektörünün merkeze en yakın noktası tespit edilir. 

C) Merkezden çizilen dikle nispi hareket vektörünün kesim noktası belirlenir. 

D) Belirlenen kesim noktasına kadar ölçülen mesafe zamanı orantılayarak bulunur.  

E) Bulunan bu zaman nispi hareket vektörünün zamanından çıkartılarak EYNZ 

bulunur. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. Nispi hareket vektörü çizilirken aĢağıdaki aĢamalardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Vektör baĢına ok iĢareti ve oranı yazılır. 

B) Birim zaman sonunda tekrar hedef geminin mesafe ve kerterizi ölçülür. 

C) Ġki zamandaki tespite göre mevkiler konur. 

D) Ġki mevki bir doğru ile birleĢtirilir. 

E) Vektör baĢına ok iĢareti ve oranı yazılır. 

 

10. Geminin hareket vektörünün manevra levhasında çizilmesinde hangisi aĢama 

değildir? 

A) Geminin pruva hattı değeri okunur ve sapma varsa düzeltmesi yapılır. 

B) Paraketeden sürati okunur. 

C) Manevra levhasında pruva hattı okunan değerin tersine çizilir. 

D) Geminin sürati büyüklüğüne göre ölçek seçimi yapılıp iĢaretlenir. 

E) Pergel seçilen ölçekten gemi sürati kadar açılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Sonraki Modüle” geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 C 

5 A 

6 D 

7 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 C 

7 B 

8 E 

9 D 

10 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 A 

7 D 

8 E 

9 C 

10 B 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 D 

7 B 

8 E 

9 A 

10 C 
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