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EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye / öğrenciye seyir gereçlerini kullanarak seyir yapma
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Uygun
haritayı
seçerek
seyir
ekipmanlarını
kullanabileceksiniz.
2. Manyetik pusula ve gyro (cayro) pusula ile yönleri
belirleyebileceksiniz.
3. Manyetik pusula değerini gerekli hesaplamaları
yaparak hakiki değerine çevirebileceksiniz.
4. Harita yardımı ile denizde bulunduğu noktanın
kerterizini alabileceksiniz.
5. Seyir
yardımcılarını
(fener,
şamandıra
vb.)
kullanabileceksiniz.
6. Köprü üstünde bulunan seyir yardımcı aygıtlarını
(GPS, otopilot vb.) kullanabileceksiniz.
Ortam: Gemi veya simülasyon programlı laboratuvar
Donanım: Seyir haritası, standart pusula, radar, dürbün,
paralel cetvel, pergel, kalem, silgi, hesap kâğıdı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Temel Seyir modüllerinde, seyrin esas unsurunun mevki koymak olduğunu ve bunun
için gereken verilerin esaslarını öğreneceksiniz. Uygun haritayı seçmeyi, seyir ekipmanlarını
doğru bir şekilde kullanmayı öğrenecek ve köprüüstüne aşina olacaksınız. Pusula değerlerini
okunmayı, düzeltmeyi ve yönleri belirlenmeyi başaracaksınız ayrıca deniz fenerleri ve
şamadıralar gibi seyir yardımcılarını tanıyacak, daha verimli ve güvenli seyir yapmanıza
yardımcı olacak bilgiler edineceksiniz.
Bu modülün sonunda, köprüüstünü ve ekipmanlarını çok iyi tanıyor ve kullanabiliyor
olacaksınız. Önünüzde uzanan uzun çalışma hayatınızda bu modülde öğrendiğiniz bilgileri
her daim kullanacak ve bu bilgilerin eskimediğini göreceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI


Uygun haritayı seçerek seyir ekipmanlarını kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kaptandan izin alarak bir gemiyi geziniz. Gezerken gemi personelinden;



Konulan bir mevkinin yerinin jurnalde nasıl belirttildiğini,



Yeri ifade eden değerlerin nereden ölçtüğünü,



Ölçüm sırasında nasıl bir alet kullandığını,



Ölçüm aletinin nasıl kullandığını öğreniniz.



Edindiğiniz

bilgileri

kaydederek

bu

bilgileri

öğretmeniniz

ve/veya

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. HARİTAYI KULLANMAK
1.1. Dünyanın Biçimi
Dünya’nın şekli geoiddir. Geoid, dalgalı yüzey yapısı gösteren bir formdur. Aşağıdaki
resimde Dünya’nın yüzeyini örten su tabakasının kaldırıldıktan sonraki hâli görülmektedir.

Resim 1.1: Geoid

Yeryüzü su ile kaplandığında Dünya elipsoit biçim alır. Elipsoit, kutuplardan basık bir
küre şeklidir. Dünya’nın çapı Ekvator’da 6888 nm1, kutuplarda ise 6865 nm
(nanometre)’dir. Aradaki 23 nm’lik fark, Dünya’yı kutuplardan basık elipsoit şekle sokar.
2

Şekil 1.1: Elipsoit

Dünya’nın Kutuplar’dan basıklığı denizcilik açısından ihmal edilebilir çünkü gemi
seyri ile ilgili çalışmalarda Dünya tam bir küre olarak ele alınmaktadır.

1.2. Dünya Koordinat Sistemi
1.2.1. Enlem ve Boylam
Yeryüzünde bulunduğumuz yeri belirleyebilmemiz için enlem ve boylam dediğimiz
referans çizgilere ihtiyacımız vardır. Bu referans çizgiler, yeryüzündeki koordinat sistemini
oluşturur.

Şekil 1.2: Koordinat sistemi
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Şekil 1.3: Koordinat sistemindeki referanslar

Yeryüzündeki her iki kutuptan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri ekvator adı
verilen ve Dünya’yı çevreleyen çemberdir.
Ekvatordan kuzey veya güney kutbuna doğru eşit uzaklıktaki noktaların birleşitiği
geometrik yere de enlem (paralel) denir.
Dünya’nın kutuplarını yeryüzünden en kısa yoldan birleştiren hatlara ise boylam
(meridyen) denir.

1.2.2. Koordinat Sisteminde Derecelendirme

Şekil 1.4: Enlem ve boylam dereceleri
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Ekvator, enlemlerin isimlendirilmesinde referans alınır. Bir noktanın enlemi o
noktanın Dünya merkezine göre ekvator ile arasındaki açısal uzaklığa göre isimlendirilir. Bu
isimlendirme açı değeri ve sonuna konulan yakın kutup simgesi ile yapılır. Ekvatorun
kuzeyinde ve güneyinde 90 tane tam derecelik enlem vardır.
Örnek:
Ekvatorun kuzeyinde, ekvator ile arasında Dünya merkezinden 42 derecelik açısal fark
olan “X” noktasının enlemi, 42 0N şeklinde isimlendirilir ve gösterilir. (0) derece ifadesini,
(N) “kuzey” kelimesinin İngilizce karşılığı olan “North” kelimesini ifade eder.
Örnek:
Ekvatorun güneyinde, ekvator ile arasında Dünya merkezinden 5 derecelik açısal fark
olan enlem “05 ºS” şeklinde isimlendirilir ve gösterilir. Enlem, tam dereceleri en fazla 90
olduğundan bildirimlerde yanlış anlaşılmayı engellemek maksadı ile iki haneli olarak yazılır
ve 10’un altındaki enlem dereceleri yazılırken başına “0” konur. (S); “güney” kelimesinin
İngilizce karşılığı olan “South” kelimesini ifade eder. Boylamların ölçülmesinde ve
isimlendirilmesinde İngiltere’nin Greenwich rasathanesinden geçen boylam referans olarak
alınmıştır. Bu boylam sıfır derece (000º) boylamıdır. Diğer boylamlar ekvator üzerinde sıfır
derece boylamı ile Dünya merkezinden aralarındaki açısal farka göre ölçülür ve
isimlendirilir. Bu isimlendirme açı değeri ve sonuna konulan taraf “doğu veya batı “ simgesi
ile yapılır. Sıfır derece boylamının doğusunda ve batısında 180 tane tam derece boylam
vardır.
Örnek:
Sıfır derece boylamının batısında bu boylam ile üzerinde bulunduğu boylam arasında
Dünya ekseninden 71 derecelik açısal fark olan “X” noktasının boylamı (071º W) olarak
isimlendirilir ve gösterilir. “W”; “batı” kelimesinin İngilizce karşılığı olan “West”
kelimesini ifade eder.
Örnek:
Sıfır derece boylamının doğusunda bu boylam ile üzerinde bulunduğu boylam
arasında Dünya ekseninden 5 derece açısal fark olan boylam (005º E) olarak isimlendirilir ve
gösterilir. “E”; “doğu” kelimesinin İngilizce karşılığı olan “East” kelimesini ifade eder.
Enlem dereceleri en fazla 180 olduğundan enlem üç haneli olarak yazılır ve 10’un altındaki
enlem dereceleri yazılırken başına (00); 10-100 arasındaki boylamlar yazılırken başına (0)
konur.
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1.3. Deniz Seyir Haritaları
Denizde seyir yaparken bir Dünya küresini kullanma imkânımız yoktur. Yeryüzü
üzerindeki görüntünün kullanılabilir olabilmesi için iki boyutlu bir hâle getirilmesi ve
ölçeklendirilmesi gerekir. Harita üzerindeki gerekli unsurlarla birlikte yeryüzünün belirli bir
bölümünün iz düşüm yöntemiyle oluşturulan iki boyutlu çizimidir. Kullanım yerine göre
bilgi ve özellikler taşır ve isimlendirilir. Denizciler için çizilen haritalara “Deniz Seyir
Haritası” denir.

1.3.1. Projeksiyon İz Düşüm Sistemleri
Harita çiziminde kullanılan projeksiyon iz düşüm yöntemini Dünya küresinin
merkezinde bulunan bir ışık kaynağından çıkan ışınların yerkürenin dışındaki bir düzlem
üzerinde oluşturduğu izlere benzetebiliriz. Böylece yerküre üzerindeki şekillerin iki boyutlu
çizimi alınır.
İz düşüm yöntemleri kullanılan düzlemlerin biçimine göre isimlendirilir. Bu farklı
yöntemlerle oluşturulan haritaların kullanım yeri, çizim yöntemin özelliklerini de belirler.
Tüm iz düşüm yöntemlerinde teğet noktası yakınlarında iz düşümler gerçeğe yakın
ölçülerdeyken uzaklaştıkça şekilleri büyür ve değişir.

1.3.2. Silindirik İz Düşüm
Silindirik iz düşüm yönteminde üzerinde harita oluşturulacak düzlem bükülerek
silindir hâline getirilir. Küre teğet şekilde bu silindirin içindeyken iz düşümü alınır ve silindir
tekrar düzeltilerek düzlem hâline getirilir. Bu yöntem ile yapılan haritalara “Mercator”
haritaları denir.


Ekvatordan teğetle alınan silindirik iz düşümde;




Enlem ve boylamlar birbirini dik kesen paralel doğrular şeklindedir.
Gerçekte boylamlar kutuplara gittikçe bir birine yaklaşmakta olmasına
rağmen alınan iz düşümde boylamlar birleşmez ve bir birine paralel
durumda kalır.
Gerçekte enlemlerin arası eşit olmasına rağmen iz düşümde kutuplara
gittikçe paralellerin arası açılır.

Seyir haritası üzerinde mevki konabilen ve rota hatlarının çizilebildiği haritalardır.
Enlem ve boylamların birbirini dik kesen paralel doğrular şeklinde olma özelliğinden dolayı
ekvatordan teğet merkator haritaları, denizcilikte seyir haritaları olarak kullanılır. Bizim
denizcilikte kullandığımız tüm seyir haritaları bu yönteme göre çizilen haritalardır.
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Şekil 1.5: Silindirik iz düşüm

Yeryüzündeki tüm yerlerin enlem ve boylam koordinatlarının ölçülmesi sonra bunun
bir küreye işlenerek iz düşüm yöntemi ile haritanın oluşturulması bugün için çok basit ve
ilkel gibi görülebilir ancak haritaların ilk çizildiği zamanlardan kalma bu yöntem, gerçekte
sadece kavramın öğretilebilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Haritaların nasıl çizildiğini
bilmek, özellikleri anlamak ve onları en doğru şekilde kullanabilmek için gereklidir.
Özellikle günümüz haritalarının çiziminde uydulardan alınan resimlerden
yararlanılmakta ve bu şekilde çok sağlıklı haritalar çıkartılmaktadır.

1.3.3.Seyir Haritalarının Özellikleri ve Unsurları
Deniz seyir haritaları, üzerlerinde çizim çalışmalarının yapılabileceği büyüklükte olur.
Kâğıdı; defalarca çizilip silinmeye dayanıklı, rutubetten veya sıcaktan deforme olmayan
cinstendir.
Haritalarda kâğıdın kenarından 3 cm genişliğinde bir çerçeve boşta bırakılır. Harita
bu çerçevenin 1 cm içinden enlem ve boylam cetvelleri ile sınırlanmış şekilde basılır. Harita
ister kuzey yarımküreye ister güney yarımküreye ait olsun haritanın daima üst kenarı,
kuzey; alt kenarı, güney; sağ kenarı, doğu; sol kenarı, batı tarafıdır. Harita merkator
sistemine göre birbirine paralel enlem ve boylamlara sahip olup bu enlem ve boylamlar
uygun aralıklarla çizgi ile belirtilmiştir. Harita kitabesi, harita ile ilgili bilgilerin verildiği
kısımdır ve haritanın uygun bir yerine genellikle sağ veya sol üst tarafına konur ancak
haritanın kitabe koymaya uygun olmaması hâlinde kitabe bilgisi harita çerçevesine ve
haritadaki boş yerlere dağınık olarak konabilir.
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Şekil 1.6: Seyir haritasının genel hatları

Haritanın içinde uygun yerlere yön ölçümünde kullanılmak üzere bir veya daha
fazla pusula gülü, mesafe ölçümü için grafik ölçekler konur.
Harita kıyı hatlarını, kıyılardaki yapıları, kıyılarda ve karanın daha iç
kısımlarında denizden görülebilecek olan unsurları, deniz ve karadaki seyir yardımcılarını,
denizdeki kayalıkları, batık ve derinlikleri, akıntıları, dip yapısını ve diğer birçok, güvenli
seyir için gerekli unsurları belirtir. Kullanılan sembol ve işaretler yayımcı kuruluşun
“Sembol ve İşaretler” kitapçıklarında tanımlanır.

1.3.4. Harita Kitabesi
Harita başlığında ( kitabesinde) çoklukla şu bilgiler gösterilir:






Haritanın hangi denize ait olduğu (örneğin, TheSea of Marmara - Marmara
Denizi gibi),
Su derinliğinin birimi (Metre, kulaç ya da kadem olarak gösterilir. Örneğin,
"soundings infathoms" deyiminin, iskandilin kulaç olarak verildiğini göstermesi
gibi),
Haritanın sörvey tarihi,
Haritanın ölçeği (örneğin l : 50.000 gibi),
Haritada gösterilen bütün kerterizlerin coğrafi meridyenden ölçüldüğüne ve
denizden verildiğine dair bir hatırlatma (Örneğin, Admiralty haritalarının
başlığında
görülen
"allbearingsgiven
on
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thechartrefertothetruemeridianandaregivenfromsea-ward" deyimi, haritada
gösterilen kerterizlerin denizden doğru alındığını ve hakiki meridyenden
ölçüldüğünü belirtmektedir.) bulunur.

1.4. Yeryüzündeki Bir Yerin Mevkisi
Yeryüzündeki bir yerin mevkisi iki şekilde belirtilebilir:



Koordinatlarına göre; enlem ve boylamlarını belirtilerek.
Belirli bir yere göre; yeryüzündeki yeri belirli olan bir referans noktasına göre
uzaklık ve yön belirtilerek.

Örnek: Ahırkapı Feneri’nden 1800, 5 nm mesafede
Aşağıda koordinat mevki anlatılmış olup bir yere göre mevki belirleme konusu ise
ileri seviye modüllerde ele alınacaktır.

1.5. Koordinat Mevkisi
Yeryüzündeki bir noktanın koordinat sistemine göre mevkisi üzerinden geçen enlem
ve boylam değerleri ile ifade edilir. Belirli enlem ve boylamlar yeryüzünde sadece tek bir
noktada kesişir. Bu özellikleri yeryüzündeki bir noktanın yerinin tanımlanmasında yani
mevkisinin belirlenmesinde kullanılır.
Örnek
40 derece kuzey enlemi ile 26 derece batı boylamı yeryüzünde sadece tek bir
noktada kesişir ve bu nokta; “ 40º N – 025º W” şeklinde gösterilir. Bir mevki
tanımlanırken önce enlem sonra boylam belirtilir ve yazarken araya tire “ - “ işareti konur
ancak yeryüzündeki noktaların mevkilerinin belirtilmesinde sadece derece olarak enlem ve
boylamların belirtilmesi yeterli olmaz. Bir noktanın mevkisinin belirtilmesinde kullanılan
ekvator ve Greenwich’ten açısal farkın tam derece olmadığı durumlarda bunu ifade
edebilmek için derecenin alt birimlerine de ihtiyaç duyulur. Haritaların enlem ve boylam
cetvelleri sadece dereceleri değil; taksimatlı olarak aradaki dakikaları ve saniyeleri de
gösterir. Dakikaların yanlarına haritanın büyüklüğüne göre dakika değerleri de yazılır. Yazılı
olmayan dakika ve saniyeler, taksimat çizgilerine göre belirlenir. Burada dikkatli olunması
gereken birdurum dakika aralarının on eşit parçaya mı yoksa altı eşit parçaya mı
bölündüğüdür. Bazı haritalarda bunlar on, bazı haritalarda da altı eşit parça hâlinde bulunur.
Saniyeleri belirlerken buna göre belirleriz.
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Koordinat sisteminde, derecenin alt birimleri dakika ve saniye olup bunları
karşılıklı eşitliği aşağıda olduğu gibidir;
1 derece = 60 dakika
1 dakika = 60 saniye

Şekil 1.7: Dereceler ile koordinat mevki

Şekil 1.8: Derece, dakika ve saniye ile koordinat mevki

Derece rakamın üzerine ( 0 ), dakika rakamın üzerine ( ‘ ), saniye rakamın üzerine ( “ )
işareti konulur. Yazılırken önce derece, sonra dakika ve en son saniye yazılır.
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Örnek: Ekvatorun 40 derece, 30 dakika, 30 saniyede kuzeyinde ve sıfır derece
boylamının 54 derece, 30 dakika, 30 saniye doğusundaki bir mevki: 40º 30’ 30” N – 0 54º30’
30” E şeklinde gösterilir.
Koordinat sistemine göre yeryüzündeki noktaların yerleri 31 m hassasiyete kadar
belirlenebilir. Eğer daha hassas olarak belirtilmek istenirse, ondalık ifade
kullanılabilir.
Örnek: 40º 45’ 30,5” N – 055º 18’ 25,2” E
Bu ifade şeklinin uzunluğundan dolayı bazı elektronik cihazlar saniye değerlerini
belirtmez, doğrudan dakika üzerinde ondalık ifade kullanır.
Örnek: 40º 45,5’N – 055º 18,41’E
Burada unutulmaması gereken, ondalık ifade sonuna getirilen derece veya
saniyenin,
tamı 60 olan değerin ondalığı olmasıdır.
Örnek: 40,5’ = 40’ 30” , 1’ = 60” ise 0,5’ = 30” dir. Kısaca 0,5 x 60 = 30
40’ 24” = 40,4’, 60” = 1’ ise 24” = 0,4’ dır. Kısaca 24/60 = 0,4

Şekil 1.9: New York şehrinin yeryüzündeki koordinat mevki

Şekil 1.9’da Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin yeryüzündeki yerini
işaret etmekte ve koordinat mevkisini göstermektedir.
New York; 42º 21’ 30” N – 071º 03’ 37” W
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1.6. Seyirde Kullanılan Araç Gereçler
1.6.1. Paralel Cetvel
Paralel cetvel deniz seyir haritalarında bir çizginin paralel olarak kaydırılması amacı
ile kullanılan ve bu maksada göre özel olarak imal edilmiş bir çizim ve ölçüm aletidir.

Şekil 1.10: Paralel cetvel

1.6.1.1. Kullanım Şekli
Paralel cetvel birbirine eşit uzunlukta atkılar ile bağlanmış iki düz cetvelden oluşur.
Cetvellerden biri bastırılarak sabit tutulur, diğeri ileri kaydırılır. Atkıların durumundan
dolayı üst parça ile cetvele göre hem ileri hem de sağa doğru ilerlenebilir. Alt parça ile de
hem aşağı hem de sola ilerlenebilir. Bu şekilde devam edilerek bir doğrultu paralel olarak
haritada istenilen yere kaydırılabilir.
Alıştırma
Bir deniz haritasında, paralel cetvelinizi haritanın bir kenarına yapışık olarak
yerleştiriniz ve karşı kenara kadar kaydırınız. Cetvelin karşı kenara paralel olarak kayıp
kaymadığını kontrol ediniz. Bu kaydırma sırasında enlem veya boylam çizgilerinden ara
kontroller yapınız. Ara kontrollerde paralellikte bozulma varsa işleme tekrar başlayınız. Bu
kontrolü dört bir kenardan yaparak el becerisi kazanıncaya kadar alıştırmayı tekrar ediniz.

1.6.2. Minkale
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember ya da
ikizkenar üçgen biçimindeki araç, açıölçer, mastaradır.
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1.6.3 Kör Pergel
Seyir haritası üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Rota bacağının uzunluğunu ve iki
nokta arasındaki mesafeyi ölçmede kullanılan iki bacaklı, iki ucu da kör olan pergeldir. İki
bacağı, ölçüm yapılacak noktalar arasında açılarak bu açıklığın ne kadar olduğu ölçüm
yapılan noktaların hizasındaki enlemden okunur ayrıca paralel cetvelle enlem boylam
bulunduğu gibi kör pergel ile de enlem boylam bulunabilir. Enlem ya da boylam çizgisine
yakınlığına göre ölçüm yapılır.

Resim 1.2: Kör pergel

1.7. Haritadan Enlem ve Boylam Değerlerinin Okunması
Yukarıda da belirtildiği gibi seyir haritaları üzerinde haritanın büyüklüğüne göre
uygun aralıklarla çizilmiş enlemler bulunur. Bu enlemlerin derecesi aynı zamanda birer
boylam olan haritanın yan kenarlarına yazılıdır. Yine aynı şekilde haritanın büyüklüğüne
göre uygun aralıklar ile çizilmiş olan boylamların dereceleri de aynı zamanda birer enlem
olan alt ve üst kenarlarında yazılıdır. Bir noktanın enlemi, o noktanın yan kenar hizasına
gelen değerin, boylamı da alt ve üst kenar hizasına gelen değerin okunmasıyla bulunur.
Bir noktanın koordinat değerlerini okumak için paralel cetvel, yakın enlem veya
boylam çizgisi üzerine teğet olarak yerleştirilir ve paralel olarak ölçümü yapılacak yerin
üzerine getirilir. Cetvel bu nokta üzerindeyken cetvelin kestiği kenar üzerinden enlem veya
boylam değeri okunur. Eğer cetvel aynı anda hem ölçümü yapılacak yer üzerinde hem de
kenarı keser şekilde değilse hiza bozulmadan yukarıda açıklanan usule göre kaydırılarak
ölçüm yapılır. Okuma hassas -derece, dakika ve saniye- olarak yapılır. Koordinat değeri
yazılırken önce enlem sonra boylam hassas olarak yazılır ve işaretlerinin konulması
unutulmamalıdır.
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Aşağıdaki örnekte harita üzerinde görülen bir batığın koordinat mevkisi ölçülmektedir.

Şekil 1.11: Koordinat mevkisini ölçmek

Şekil1.11’e göre paralel cetvelimizi batığa en yakın enlem çizgisi üzerine getirip bu
hattı, paralel cetvel ile batığın üzerinden geçecek şekilde kaydırınız, hattın haritanın yan
kenarındaki enlem ölçeğini kestiği nokta, bize batığın enlemini verecektir ( 40º 04’ 00” N ).
Aynı şekilde (Şekil 1.11) batığın üzerinden geçen boylamı tespit etmek üzere paralel
cetvelimizi en yakın boylam olan 025º 40’ 00” E üzerine getirip bu hattı batık üzerine
taşırız. Batık üzerinden geçen boylamın değerini haritanın altındaki boylam ölçeğinden
okuruz. 024º 52’ 00” E ayrıca bu ölçümleri kör pergel ile de yapabiliriz.

1.8. Yön Ölçümü
Bir kerte hattının yeryüzü üzerinde bütün boylamları aynı açı ile kesen doğru olduğu
belirtilmiştir. Buradan kerte hattının Markator haritasında düz bir doğru hâlinde
çizildiği anlaşılmaktadır. Bu doğrunun yönü, ölçümün yapılacağı noktadan geçen boylam ile
yapıldığı açı olacaktır. Böylece bu açıyı çeşitli biçimlerde ölçmemiz sağlanmıştır.
Kerte hattının yönünü ölçmek için Markator haritasında uygun yerlerde “pusula gülü”
(Compassrose) resimlendirilmiştir. 360 derecelik ölçümler hâlinde gösterilen ve bölünebilen
“pusula gülü” sayesinde kerte hattının yönü kolayca ölçülebilir.
Kerte hattına konulan cetvelin üzerinde, minkale enlem skalasına kaydırılarak da yön
ölçümü yapılabilir.
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1.9. Mesafe Ölçümü
Haritada mesafe hep enlem kenarından ölçülür. Enlem kenarı haritanın yan
kenarlarıdır.
Ölçülecek mesafe kısaysa pergelin ayakları bu mesafe kadar açılır ve pergel,
haritanın mesafe hizasındaki yakın kenarına taşınır. Pergelin açıldığı mil, mesafeyi verir.
Mesafe uzunsa pergelin ayakları belli bir mesafe kadar açılır. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50
mil gibi. Bu mesafe, haritadaki ölçülecek uzaklık doğrultusunda taşınır böylece mesafe
bulunmuş olur. Örneğin, pergelin ölçülecek mesafesinin orta kısmından alınan ayak açıklığı,
5 mil ve mesafenin iki ucu arası 4 pergel açıklığı ise haritadaki mesafe 20 mil olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygun bir seyir haritası seçip üzerindeki bir noktanın enlem ve boylamını aşağıdaki
adımları takip ederek bulunuz.
















İşlem Basamakları
Öneriler
Paralel cetvelin kenarını haritada
koordinat mevkisi ölçülecek yerin
yakınındaki bir enlem çizgisi üzerine
bitişik koyunuz.
 Paralel cetvellerin atkılarını cetvele
Paralel cetveli paralelliğini bozmadan
bağlayan vida göbeklerinde meydana
koordinat mevkisi ölçülecek yerin
gelen
aşınmalar
cetvelin
sağlıklı
üzerine kaydırınız.
çalışmasını engeller.
Paralel cetveli pozisyonunu bozmadan
haritanın sağ veya sol sınırlarını
belirleyen boylam üzerindeki hizasını
bulacak şekilde kaydırınız.
Enlem cetveli üzerinde belirtilen
derecelerden ölçülen yerin enlemini tam
olarak derece, dakika ve saniye veya
dakikanın ondalığı olarak okuyunuz.
Paralel cetvelin kenarını haritada
koordinat mevkisi ölçülecek yerin
yakınındaki bir boylam çizgisi üzerine
bitişik koyunuz.
Paralel cetveli paralelliğini bozmadan  Bu nedenle bir paralel cetveli
kullanmadan önce mutlaka kontrol
koordinat mevkisi ölçülecek yerin
etmeli, bozukluk varsa kullanmamalı,
üzerine kaydırınız.
kullanmak zorundaysanız paralel cetveli
Paralel cetveli hizasını bozmadan
tek enlem ve boylam çizgisinden
haritanın alt veya üst sınırlarını belirleyen
kaydırmakla yetinmemelisiniz.
enlem çizgisi üzerine kaydırınız.

Biri alt, biri üst enlem; biri sağ, biri sol
Boylam cetveli üzerinde belirtilen
boylam olacak şekilde iki farklı enlem ve
derecelerden tam olarak derece, dakika,
boylamdan
kaydırarak
sağlamasını
saniye veya dakikanın ondalığı olarak
yapmalısınız.
boylam değerini okuyunuz.
Okunan değerlerin işaretlerini koyarak
önce enlem sonra boylam şeklinde
yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi enlemin tanımıdır?
A) Bir kutba eşit uzaklıklardaki noktaların geometrik yeridir.
B) Her iki kutba birden eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir.
C) Dünya’nın kutuplarını yeryüzünden en kısa yoldan birleştiren hatlardır.
D) Dünyanın dönüş ekseninin yeryüzünü kestiği noktalardır.
E) Koordinat sistemidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi boylamın tanımıdır?
A) Her bir kutba eşit uzaklıklardaki noktaların geometrik yeridir.
B) Her iki kutba birden eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir.
C) Dünya’nın kutuplarını yeryüzünden en kısa yoldan birleştiren hatlardır.
D) Dünya’nın dönüş ekseninin yeryüzünü kestiği noktalardır.
E) Koordinat sistemidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi ekvatorun tanımıdır?
A) Bir kutba eşit uzaklıklardaki noktaların geometrik yeridir.
B) Her iki kutba birden eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir.
C) Dünya’nın kutuplarını yeryüzünden en kısa yoldan birleştiren hatlardır.
D) Dünya’nın dönüş ekseninin yeryüzünü kestiği noktalardır.
E) Koordinat sistemidir.

4.

Enlem derecelerinin belirtilmesinde kullanılan “0” derece referansı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Greenwich
B) Kuzey Kutbu
C) Koordinat
D) Ekvator
E) Güney Kutbu

5.

Türkiye Dünya’nın hangi tarafındadır?
A) Ekvatorun kuzeyi, Greenwich’in batısındadır.
B) Ekvatorun kuzeyi, Greenwich’in doğusundadır.
C) Ekvatorun güneyi, Greenwich’in batısındadır.
D) Ekvatorun güneyi, Greenwich’in doğusundadır.
E) Ekvatorun batısı, Greenwich’in kuzeyindedir.

6.

Yeryüzünde kaç tam derece boylam olduğunu aşağıdaki sayılardan hangisi gösterir?
A) 90
B) 100
C) 180
D) 240
E) 360
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7.

Aşağıdakilerden hangisi; 30 derece, 30 dakika, 30 saniye kuzey enleminin doğru
yazımıdır?
A) 030º 30’ 30” E
B) 30º 30,3’ N
C) 30º 30’ 30” S
D) 030º 30,3’ E
E) 30º 30’ 30” N

8.

Aşağıdakilerden hangisi; 30 derece, 30 dakika, 30 saniye doğu boylamının doğru
yazımıdır?
A) 030º 30’ 30” E
B) 30º 30,3’ N
C) 030º 30’ 30” W
D) 030º 30,3’ E
E) 30º 30’ 30” N

9.

Aşağıdakilerden hangisi; 30 derece, 30 dakika, 30 saniye batı boylamının doğru
yazımıdır?
A) 030º 30,5’ E
B) 30º 30,3’ S
C) 030º 30,5’ W
D) 030º 30,3’ W
E) 30º 30,5’ S

10.

Aşağıdakilerden hangisi; 30 derece, 30 dakika, 18 saniye güney enleminin doğru
yazımıdır?
A) 030º 30,5’ E
B) 30º 30,3’ S
C) 030º 30,5’ W
D) 030º 30,3’ W
E) 30º 30,5’ S

11.

Aşağıdakilerden hangisi deniz seyir haritalarının özelliği değildir?
A) Enlemlerin paralel olması
B) Enlemlerin kutuplara gittikçe aralarının açılması
C) Boylamların paralel olması
D) Enlem ve boylamların birbirine dik olması
E) Boylamların kutuplara yaklaştıkça birbirlerine yaklaşmaları

12.

Bir yerin enlem derecesi aşağıdakilerin hangisinden okunur?
A) Haritanın alt veya üst kenarlarından okunur.
B) Haritanın kitabesinden okunur.
C) Haritanın pusula gülünden okunur.
D) Haritadaki grafik ölçeğinden okunur.
E) Haritanın yan kenarlarından okunur.
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13.

Bir yerin boylam derecesi aşağıdakilerin hangisinden okunur?
A) Haritanın alt veya üst kenarlarından okunur.
B) Haritanın kitabesinden okunur.
C) Haritanın pusula gülünden okunur.
D) Haritadaki grafik ölçeğinden okunur.
E) Haritanın yan kenarlarından okunur.

14.

Boylam derecelerinin belirtilmesinde kullanılan “0” derece referansı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Greenwich
B) Kuzey kutbu
C) Koordinat
D) Ekvator
E) Güney kutbu

15.

Yeryüzünde kaç tam derece enlem olduğunu aşağıdaki sayılardan hangisi gösterir?
A) 90
B) 100
C) 180
D) 240
E) 360

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI


Manyetik pusula ve gyro (cayro) pusula ile yönleri belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Kaptandan izin alarak bir gemiyi geziniz. Gezerken;
Geminin manyetik pusulasını inceleyiniz,
Geminin cayro pusulasını inceleyiniz,
Arızi sapma (Daviation) cetvelini ve haritadaki pusula gülünde bulunan doğal
sapma değerlerini inceleyiniz,
Edindiğiniz bilgileri kaydederek öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. MANYETİK PUSULA VE CAYRO (GYRO)
PUSULA İLE YÖN ÖLÇMEK
2.1. Standart Manyetik Pusula
Manyetik pusula yerkürenin manyetik etkisinden yararlanarak yön bulmaya yardımcı
olan pusuladır. Yeryüzünün manyetik kuzeyini gösterir.
Dünya’mız büyük miktarda demir madeni içermektedir. Bu demirin çok büyük bir
kısmı yerkürenin erimiş madenlerden oluşan “Magma” adı verilen kısmındadır. Yerkürenin
dönüşü ile burada bulunan demir atomları Dünya’nın dönüş eksenine göre kuzey-güney
doğrusunda sıralanmıştır. Bu nedenle yerkürede belirli bir manyetik alan oluşmuştur. Bu
manyetik alan yeryüzündeki demir atomlarını etkiler ve onları da kuzey-güney doğrusunda
sıralamaya çalışır ancak bu manyetik alan, katı durumdaki demirleri etkileyemez fakat
atomları boylarına sıralanmış hafif demir parçalarını (mıknatıslar) -sürtünmesiz serbest
harekette olmaları hâlinde- çevirerek yeryüzünün manyetik kuzey-güney istikametinde
tutabilir. Bu manyetik pusulanın çalışma prensibidir.
Gemilerde kullanılan manyetik pusulalar üç ana kısımdan oluşur. Bunlar:




Tas,
Kart,
Sehpadır.
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Manyetik pusulanın tası, pusula kartına serbest hareket edebilmesi için gereken
sürtünmesiz ortamı sağlar. Manyetik pusula tasının içinde gliserin-saf su karışımı bir sıvı
bulunur. Kart bu sıvı üzerinde serbest yüzerek hareket edebilir. Gliserinin amacı suyun
donma ısısını düşürmektir.
Manyetik pusulanın kartı mika veya plastikten yapılmış, altında bağlantılı 2 adet
mıknatıs çubuğu taşıyan, üstünde yön isimleri, kerte ve dereceleri işaretlenmiş yazılı bir
karttır. Tam ortasından tasın kart taşıyıcı miline oturtulmuştur. Karta bağlı mıknatıslar kartın
üzerinde işaretlenmiş olan kuzey-güney yönünde yerleştirilmiştir. Bu şekilde serbest olarak
sıvı üzerinde dönebilen kart yerkürenin manyetik alanı etkisi ile daima manyetik kuzey
güney istikametinde durur. Bir şekilde başka tarafa dönse bile tekrar sabit yönüne geri
döner. Tasın kenarındaki geminin pruvasını gösteren işaretin hizasına gelen kart
üzerindeki yön adı veya derecesi gemimizin yönümüzü verir.
Manyetik pusulanın sehpası, pusula tası ile düzeltme küre ve çubuklarını taşıyan
kısımdır. Gemiler -özellikle sacdan yapılanlar- taşıdıkları demir aksam nedeni ile
pusulanın kartındaki mıknatısları etkiler. Dünya’nın manyetik alan gücünden daha kuvvetli
olan bu etki nedeni ile pusula, doğruluğunu kaybeder ve göstermesi gereken yönü göstermez.
Bu nedenle geminin sahip olduğu manyetik alanın pusula üzerindeki etkisini en aza indirmek
için pusula sehpasına, belirli düzen ve ayarda yumuşak demirden çubuk ve kürelerle
mıknatıs çubuklar konur.
Gemilerde kullanılan bu manyetik pusulalar “standart pusula” olarak belirtilir.
Sacdan yapılmadığından manyetik alan etkisinin çok düşük ve seyir alanı itibarıyla
pusuladaki hatanın ihmal edilebilir derecede olduğu gezi ve spor teknelerinde (yatlarda) bu
tip standart pusulalar yerine çok daha basit manyetik alan düzeltmesinin yapıldığı pusulalar
bulunur.

Resim 2.2: Yat pusulası

Resim 2.1: Manyetik pusula
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Şekil 2.1: Standart manyetik pusulanın kısımları

2.1.1 Manyetik Kuzey
Herhangi bir manyetik pusulanın kuzey ucu Kuzey Kutbu'nu (gerçek kuzeyi) değil,
Manyeti Kuzey Kutbu'nu (manyetik kuzeyi)gösterir.
Manyetik Kuzey Kutbu, Kuzey Yarımküre'de, Dünya'nın manyetik alanının
yayılmaya başladığı noktadır. Gerçek (coğrafi) Kuzey Kutbu'na yakın bir
konumdadır. Benzer şekilde, Dünya'nın coğrafi Güney Kutbu'na yakın konumda
bir Manyetik Güney Kutbu vardır.
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Dünyanın manyetik kutupları sürekli hareket hâlindedir ve bazen senede 40 km
hareket ettikleri dahi görülmektedir.

Şekil 2.2: Gerçek (Coğrafi) Kuzey ve güney – Manyetik Kuzey ve Güney

2.1.2. Manyetik Meridyen
Manyetik meridyen, bir noktanın manyetik kuzeye olan açısal mesafesidir. Pusula
hatası hesplamalarında “M” harfi ile sembollendirilir.

2.2. Cayro (Gyro) Pusula
Cayro pusula Dünya’nın dönüş hareketleri ve cayro prensibinden yararlanarak
manyetik kuzey yerine gerçek kuzeyi bulmaya yarayan bir alettir. Cayro pusulanın
manyetik pusulalara göre sağladığı iki temel avantajı vardır. Dünya’nın dönüş eksenine
bağlı kalarak gerçek kuzeyin bulunmasını sağlaması, -Manyetik kuzeye karşın- geminin
metal aksamından etkilenmemesidir.
Ağırlık merkezinden asılan ve elektrik yardımıyla büyük hızla döndürülen bir
cayroskoptan meydana gelir. Başka bir düzenek olmaksızın, ekseni dönmeye başladığı
anda yöneltildiği bir yıldızın hareketini izler. Bir karşı ağırlık sistemi bu yatay ekseni
yerinde tutar ve bir sönümleme sistemi bu eksenin coğrafi kuzey doğrultusundan ayrılmasını
önler. Düzelticiler, geminin enlemini, hızını ve çeşitli hareketlerden kaynaklanan ivmeleri
göz önünde bulundurmayı sağlar. Yineleyiciler, dümen kamarasına, köprü üstünün iki yanına
yerleştirilir ve radyogonyometre, radar vb. ile donatılır.
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Şekil 2.3: Cayro pusula çalışma şekli

2.2.1. Cayro Pusula Hatası ve Düzeltilmesi
Bu gün modern gemilerde bilgisayar ile çalışan cayrolar mevcuttur. Bunlar enlem
boylam tatbik edilerek çalışır ancak aşağıda belirtilen enlem, sürat ve sabit hatalarının
düzeltmeleri mekanik elektrikli sistemle çalışan cayrolara uygulanır.




Enlem düzeltmesi: Enlem düzeltmesi göstergesine bulunduğunuz Enlem
kıymeti doğru olarak uygulanmalı ve her 3 derece enlem değişmesinde yeni
enlem cayroya uygulanmalıdır.
Sürat düzeltmesi: Bu düzeltme birçok cayrolarda doğrudan doğruya gemi
paraketesinden intikal eder. Böyle olmayan gemilerde sürat düzeltmesi el ile
uygulanır.
Sabit hatanın düzeltilmesi: Cayronun bilinen sabit bir hatası olduğu takdirde
pruva kaydırılmak suretiyle hata düzeltilebilir.

2.2.2. Cayro Pusula Hatasının Bulunması


Transitler Yardımıyla Hatanın Bulunması:

Örnek: Bir cayrorepiterinden iki maddenin alınan transit kerterizi 136,5 derecedir. Bu
maddenin haritadan alınan transit kerteriz değeri ise 138 derecedir.
İstenen: (GE) Cayro hatasını bulunuz.
Çözüm: Hakiki Kerteriz
138º
Pusula Kerterizi
-136,50
GE
= 1.50 E olur.
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Gemi demirli veya aborda iken mevki Fix ise bir maddeden tek kerteriz ile
hata bulmak

Örnek: Sahildeki bir fenerin cayrorepiterinden alınan kerterizi 310 derecedir.
Geminin hakiki mevkisinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi ise 308.5 derecedir.
İstenen: (GE) Cayro hatasını bulunuz.
Çözüm: Pusula kerterizi 310.0
Hakiki kerterizi - 308.50
GE = 1.50 W olur.


Üç kerterizdeki mevki yardımıyla hata bulmak

Örnek: Aşağıda belirlenen üç maddenin cayro pusula kerterizleri Kule 058º, Fenerler
183.0, Beacon 310.0 dur. Bu kerterizleri haritaya çizdiğimizde bir mevki üçgeni
oluşmaktadır. Üçgenin ortası kesin mevki olduğundan haritadan Fenerin hakiki kerterizini
185 derece buluduğumuza göre;
İSTENEN: (GE) Cayro hatasını bulunuz.
ÇÖZÜM: Hakiki Kerteriz
185 0
Pusula Kerterizi - 183 0
GE = 2º E olur.



Sia ve gök cisimlerinin semti ile cayro hatası bulunabilir.
Rıhtıma bağlıyken bağlı olunan rıhtımın haritadaki yönü ölçülüp cayro ile
karşılaştırılarak da cayro hatası bulunabilir.

2.3 Yön
Coğrafi yönler, Dünya üzerindeki yer ve varlıkların konumunu tanımlamak,
Dünya’nın kutupları baz alınarak oluşturulmuş terimlerdir.
Başlıca dört coğrafi yön vardır: Kuzey, güney, doğu ve batıdır. Bunlara ana yönler
denir. Bir kişi yüzünü kuzeye dönerse arkası güney, sağ tarafı doğu ve sol tarafı batı
olur.
Ana yönler arasında kalan yönleri tanımlamak için ara yönler oluşturulmuştur.
Bunlar, kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeybatı ve güneybatıdır. Daha hassas bir tanım
gerektiğinde ara yönlerin ana yönlere yakınlığına bağlı olarak ikincil ara yönler de
kullanılabilir. Bunlar kuzeyden başlayarak saat yönünde; kuzey-kuzeydoğu, doğukuzeydoğu, doğu-güneydoğu, güney-güneydoğu, güney-güneybatı, batı-güneybatı, batıkuzeybatı ve kuzey-kuzeybatıdır.
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Şekil 2.4: Yönler

2.3.1. Yön Tayini
Pusula ve uydu navigasyonu gibi araçlarla yönler hassas bir şekilde tespit edilebilir.
Bunların olmadığı durumlarda yönler şu basit yöntemlerle bulunabilir:
Yön tahmininde kullanılan en basit yöntem güneşin doğuş ve batış istikametleridir.
Güneşin doğduğu istikamet doğu, battığı istikamet batıdır. Bu yöntem en hassas sonucu
ekinokslarda verir zira ekinokslarda güneş ışıkları ekvatora dik gelir ve aydınlanma
çemberi kutuplardan geçer.
Kutup Yıldız’ı kuzeyi gösterir. Yosunlar -ağırlıklı olarak- ağaç ve taşların kuzeye
bakan yüzünde oluşurlar.

2.3.2. Pusula ile Yön Tarifi
Yönümüzü bulmak için en çok pusuladan yararlanırız. Pusulanın aynı doğrultuda ve
zıt yönlü bir göstergesi vardır. Bu ibrenin renkli ucu daima Kuzey’i gösterir. (Yakınında
bulunan mıknatıs, pusulanın yönünü değiştirir tam doğru yönü gösterememesine neden
olabilir.) Pusulada genellikle yönler İngilizce’de bu anlamdaki kelimelerin baş harfleriyle
belirtilir: Kuzey – N ( : North ), Güney – S ( : South ), Doğu – E ( : East ) ve Batı – W ( :
West )
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Şekil 2.5: Yönler İngilizce

Yönümüzü en kolay pusula yardımı ile saptayabiliriz. Pusula ibresinin koyu renkli
ucu manyetik kuzeyi gösterir. Kuzeyinin nerede olduğunu belirledikten sonra hangi yöne
gideceksek o yönde yer alan bir cismi (örneğin ağaç, iri kayalar gibi) hedef alıp oraya kadar
gitmek ve o noktada gitmek istediğimiz yönde yeni bir cisim saptamak gerekir. Bu yöntemle
mümkün olduğu kadar düz bir çizgide yol alınabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Seyir haritasının üzerindeki iki noktanın bir birlerine göre olan yönlerini aşağıdaki
adımları takip ederek bulunuz.
İşlem Basamakları
 Harita üzerinde iki tane nokta tespit
ediniz.
 İki noktayı bir birine bağlayacak şekilde
paralel cetveli yerleştirin.
 Noktaların doğru şekilde birleştiğini
gördükten sonra paralel cetveli pusula
gülüne kaydırınız.

Öneriler

 Paralel cetveli kaydırırken dikkatli
olmalısınız.
 Paralel cetvel ile birlikte minkale
kullanarak da yön bulabilirsiniz.

 Pusula gülü üzerinden kerterizleri
okuyunuz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde vevrilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

)Manyetik pusula Kuzey Kutup noktasını gösterir.
)Manyetik meridyen, pusula hatası hesaplanmasında “M” harfiyle gösterilir.
) Cayro pusulalar manyetik kuzey noktasını gösterir.
) Yön bulmanın en etkili ve kolay yolu pusula kullanmaktır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI


Manyetik pusula değerini gerekli hesaplamaları yaparak hakiki değerine
çevirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kaptandan izin alarak bir gemiyi geziniz. Gezerken;



Manyetik pusulaya bakınız.



O anki arızi sapmayı tespit etmek için arızi sapma cetveline bakınız.



Haritadaki o anki konuma en yakın olan pusula gülünden doğal sapma
değerlerini belirleyiniz.



Öğrendiklerinizi kaydederek öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.MANYETİK PUSULA DEĞERİNİ HAKİKİ
DEĞERİNE ÇEVİRMEK
3.1.Manyetik Pusula Değerinde Düzeltme
Yukarıda anlatıldığı üzere serbest yüzen bir mıknatıs manyetik kuzey güney
istikametinde durur ve bu şekilde yönü tespit etmede yararlıdır. Ancak bu sadece basit
anlatımdır. Deniz seyrinde çok daha hassas ve güvenilir yön tespitine ihtiyaç vardır. Bu
nedenle manyetik pusula ile ölçülen yön değerini, gerçek coğrafik yönden saptıran
unsurları bularak deniz seyrinde kullanabilecek şekle getirmek gerekir.
Manyetik pusula yön değerini, coğrafik yön değerinden saptıran iki unsur vardır.
Bunlar:


Doğal sapma



Arızi Sapma

3.1.1. Doğal Sapma ( Varation)
Manyetik pusulada “doğal sapma”, genel olarak Dünya manyetizmasının
özelliklerinden kaynaklanan, gerçek yön değerinden sapmadır.
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Doğal sapmanın iki özel nedeni vardır:


Manyetik ve coğrafik kutupların farklı yerlerde olması

Manyetik pusula yukarıda anlatıldığı şekilde bize kutupları gösterir ancak manyetik
pusulanın gösterdiği kutuplar, Dünya’nın manyetik alanının kutuplarıdır ve Dünya’nın
manyetik kutbu ile coğrafik kutupları, yakın olmalarına rağmen birbirinden farklı
yerlerde bulunmaktadır. Ancak deniz seyrinde coğrafik kutup yönleri gerekmektedir.
Manyetik pusula ölçümü hatalı olabilir. Bu hata dünya üzerinde her yer ve yıl için değişen
bir hatadır(Yıl için hata sabit oranda değişir.).

Resim 3.1: Manyetik kutup



Dünya’nın manyetizmasındaki değişiminden kaynaklanan sapma

Yerkürenin manyetizmasını oluşturan magma tabakası içinde bulunan atomlar,
Dünya’nın dönüş ekseni doğrultusunda sıralanmış olan erimiş demir, homojen bir
şekildedağılmamıştır üstelik magma tabakasının hareketliğinden dolayı bu düzensizlik
devamlı bir değişim göstermektedir. Bunun sonucunda manyetik pusulalarda, Dünya
üzerindeki yerine vezamanına göre değişen sapmalar oluşur.
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Belli yer ve zamandaki “doğal sapma”, yukarıda belirtilen nedenlerden kaynaklanan
sapmaların toplanması ile elde edilir. Doğal sapma değerleri, büyük ölçekli haritaların
pusulagülü içinde yıl, sapma ve sapmadaki yıllık değişim şeklinde yazılıdır. Manyetik
pusula değerlerine doğal sapma düzeltmesi yapılırken harita üzerindeki bu bilgilerden
yararlanılır.

Resim 3.2: Pusula gülünde doğal sapma

Pusulagülü içinde yazılı olan doğal sapma değerini - zamana göre için- doğrudan
kullanamayız. Günümüzde doğal sapmayı hesaplayarak buluruz. Bunun için:


O bölgenin büyük ölçekli bir haritası açılır (Büyük ölçekli harita, küçük
alanları kapsadığından ve haritanın kapsadığı tüm alanda doğal sapma aynı
olduğundan bu haritaların pusula gülüne, o bölgedeki doğal sapma yazılır.).



Pusula gülünden o bölgedeki aşağıdaki bilgiler alınır;




Doğal sapma miktarı,
Doğal sapmanın tespit edildiği yıl,
Doğal sapmadaki yıllık değişim.



İçinde bulunduğumuz yıldan, doğal sapmanın tespit edildiği yıl çıkartılarak
oraya yazılan sapmanın tespit edildiği yıl üzerinden kaç yıl geçtiği bulunur.



Geçen yıl miktarı ile yıllık değişim miktarı çarpılarak son tespitten sonra toplam
ne kadar değişim olduğu bulunur.
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Doğal sapmanın son tespit değerine, o günden bu güne kadar toplam değişim
uygulanır böylece günümüzde orada ne kadar doğal sapma olduğu bulunur.

Burada dikkat edilecek önemli noktalar, değişimin nasıl belirtildiği ve
ygulanacağıdır.
Yıllık sapma, “artıyor” ( increasing) veya “azalıyor” (decresaing) şeklinde
belirtilebileceği gibi, (E) veya (W) şeklinde de belirtilebilir. (E) işareti “artıyor”, (W) işareti
“azalıyor” şeklinde alınmalıdır.
Örnekler


Doğal sapma 2000 yılında 20 35’ E, yıllık değişim 15’in creasing, 2005 yılında
doğal sapma nedir [2º35’E 2000 (15’inc.)]?
2005-2000 = 5 5 x 15’= 75’
75’= 10 15’
(20 35’ E) + (10 15’) = 30 50’ E
olur.



Doğal sapma 2000 yılında 20 35’ W, yıllık değişim 15’ decreasing 2005 yılında
doğal sapmanedir [2º35’W 2000 (15’dec.)]?
2005-2000 = 5 5 x 15’= 75’ 75’= 10 15’ (20 35’ W) + (10 15’) = 30 50’ W
olur.



Doğal sapma 2000 yılında 10 05’ E, yıllık değişim 5’W 2015 yılında doğal
sapma nedir [2º35’ 2000 (15’W)]?
2015-2000 =15 5 x 15’= 75’ 75’= 10 15’
(10 05’ E) - (10 15’) = 10’ W
olur.



Doğal sapma 2000 yılında 10 15’ W, yıllık değişim 5’E 2015 yılında doğal
sapma nedir[2º35’ 2000 (15’E)]?
2015-2000=15 5 x 15’= 75’ 75’= 10 15’ (10 15’ W) - (10 15’) = 0 olur.

3.1.2. Arızi Sapma (Deviation)
Gemiler sahip oldukları demir aksamdan dolayı, genelde pruva pupa istikametinde
sabit bir manyetik alana sahiptir. Manyetik pusulaların, bulunduğu geminin manyetik
etkisinden kaynaklanarak yapmış olduğu sapmaya “arızi sapma” denir.
Arızi sapma, pusula üzerindeki küre, flander çubuğu ve mıknatıs çubukları ile
yetkili kuruluşlar tarafından sıfırlanmaya çalışılır ancak geminin taşıdığı yükler ve diğer
durumlar zamanla bu ayarları bozar. Bu nedenle arızi sapma cetvelleri hazırlanır.
Cetveller hazırlanırken gemi çok yavaş olarak olduğu yerde tam bir daire şeklinde
döndürülür. Dönüş sırasında “5” (beşer) derecelik aralıklarda, Güneş’in manyetik pusuladan
kerterizi alınır. Alınan kerteriz değerleri ile güneşin o an ve yer için hesaplanan semti ve o
yerdeki doğal sapma değeri arasındaki ilişkiden, geminin pruva hattına göre arızi sapma
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değerleri bulunur. Bu değerlere göre arızi sapma cetveli hazırlanır. Cayro pusulanın
bulunduğu gemilerde cetvellerin hazırlanmasında cayro pusula kullanılır.
Arızi sapma cetvellerini hazırlama yetkisi U.Y.Kaptanı ehliyetli kişilere veya
yetkilendirilmiş kuruluşlara aittir. Bu cetvelde; geminin isim ve imo numarası,
değerlerin alındığı pusula, düzeltmenin yapıldığı tarih, sapma değerleri, kullanılan yöntem,
standart pusuladaki düzeltme unsurlarının durumu, düzeltmenin yapıldığı mevki, cetveli
hazırlayan kaptanın adı soyadı, ehliyet derecesi ve imzası bulunur. Özel bir durum
olmadıkça cetveller yılda bir yenilenmek zorundadır ancak özel durumlarda örneğin,
yük gemilerinde demir yükünden sonra yıl dolmasa bile bu cetvel yenilenir.

Şekil 3.1: Deviation (arizi sapma) table
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3.3. Manyetik - Hakiki Yön Çevrimi
Denizcilikte temel olarak pusulayı;



Mevkisini belirlemek amacı ile belirli bazı unsurların kerterizini alırken,
Dümen tutarken kullanırız.

Mevki koyma amacı ile alınan kerteriz değerini haritaya uygulamamız gerekir. Ancak
haritaya hakiki coğrafik yön değerini uygulamamız gerekirken manyetik pusula ile
aldığımız kerteriz değeri hakiki değildir. Manyetik pusula ile aldığımız kerteriz değerinde,
doğal ve arızi sapmalar vardır. Bu nedenle kerteriz değerine sapma düzeltmesi yaparak
hakikiye çevirip ve o şekilde kullanmak gerekir. Yani burada manyetik pusula değerini,
hakiki değere çeviririz.
Gidilecek yönü bulmak için yön harita üzerinde bulunur, pusula kullanılarak gidilecek
yön tespit edebilir. Haritadan tespit edilen değer hakiki olup pusulada görülen değer
sapmış değerdir. Bunun için tespit edilen hakiki değere sapma uygulanarak pusula
değeri bulunur.
Manyetik pusula değerinden hakiki değere veya bunun tersi olarak hakiki
değerden manyetik pusula değerine çevrim yapmak için iki ayrı yöntem
kullanılmaktadır:


CDMVT yöntemi

Yaygın olarak kullanılan yöntem CDMVT yöntemidir.
C Compass: Manyetik pusula değeri,
D Deviation: Arızi sapma değeri,
M Magnetic: Manyetik değer,
V Variation: Doğal sapma,
T True: Hakiki değer.
Bu yöntemde, CDMVT değerleri yan yana yazılır ve toplama çıkartma işlemi ile
bilinmeyen değer bulunur.
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Burada ezberlenecek olan:


Pusuladan(C) hakikiye(T), E işaretli sapmalar toplanır, W işaretli sapmalar
çıkarılır.
Hakikiden (T) pusulaya (C), E işaretli sapmalar çıkartılır, W işaretli sapmalar
toplanır.



ÖRNEKLER


Bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma 12 0E, arızi sapma 4 0W,
pusuladan 3470 de ise gördüğümüz fener gerçekte kaç derecededir?

C
3470
3470


D
40 W
40 W

M
3430

V
120 E
120 E

T
3550

Bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma 12 0W, arızi sapma 4 0W,
pusuladan 3470 de ise görülen fener gerçekte kaç derecededir?

C
3470
3470


D
4W
40W

M

0

3430

V
120W
120 W

T
3310

Haritaya göre 1420 yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal
sapma 120 E, arızi sapma 40 W ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?
C

1340


D
40 W
40 W

M
1300

V
120 E
120 E

T
1420
1420

Haritaya göre 1550 yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal
sapma 70E, arızi sapma 20E ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?
C

144

D
0



40 E
40 E

M
148

0

V

T

70 E
70 E

1550
1550

Haritaya göre 3550 yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal
sapma 120 W, arızi sapma 40 W ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?
C

0110

D
40 W
40 W

M
007º
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V
120 W
120 W

T
3550
3550



Denklemli çözüm

Hakiki yön - pusula yönü çevrim formülü;
T = C + (E) – (W)’ tir.
Bu formülde;
T = True yani hakiki değer,
C = Compass yani pusula değeri,
(E) = İşareti “E” (East), olan sapmaların toplamı,
(W) = İşareti “W” (West), olan sapmaların toplamını ifade etmektedir.
ÖRNEKLER


Bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma 20 E, arızi sapma 1,50 W ise
pusuladan 3470 de gördüğümüz fener gerçekte kaç derecededir?

T = C + (E) – (W)
T = 347 + (2) – (1,5) = 347,5 derecededir.
Bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma 1,50 E, arızi sapma 30 E ise pusuladan
347 de gördüğümüz fener gerçekte kaç derecededir?
0

T = C + (E) – (W)
T = 347 + (4,5) – (0) = 351º,5 derecededir.


Bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma 30 W, arızi sapma 20 W ise
pusuladan 3470 de gördüğüm fener gerçekte kaç derecededir?

T = C + (E) – (W)
T = 347 + (0) – (5) = 342 derecededir.
Yukarıdaki örneklerde pusula değerinden hakiki değere çevrim yaptık ve T = C + (E)
– (W) formülünü kullandık. Hakikiden pusulaya çevrim için yine aynı formülü
kullanabileceğimiz gibi, formülü C = T – (E) + (W) şeklinde de kullanabiliriz.
ÖRNEKLER


Haritaya göre 355º yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal
sapma 3º E, arızi sapma 4º W ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?

C = T – (E) + (W)
C = 355 – (3) + (4)
C = 356º

T = C + (E) – (W)
355 = C + (3) – (4)
C = 356

veya
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Haritaya göre 245º yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda
doğalsapma 2,5º E, arızi sapma 1,5º E ise manyetik pusuladan kaça gitmek
gerekir?

C = T – (E) + (W)
C = 245 – (4) + (0)
C = 241º

veya

T = C + (E) – (W)
355 = C + (4) – (0)
C = 241

1. Haritaya göre 127º yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal sapma
3ºW, arızi sapma 4ºW ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?
C = T – (E) + (W)
C = 127 – (0) + (7)
C = 134


T = C + (E) – (W)
127 = C + (0) – (7)
C = 134

veya

Bu şekilde, manyetik pusula değerlerini haritaya geçirirken hakikiye çevirebilir
veya haritadan aldığımız değerleri manyetik pusula ile uygulayabilmek için
manyetik pusula değerine çevirebiliriz.

Daha önce bahsettiğimiz gibi ahşap veya fiber malzemeden yapılan ve demir aksamın
az olduğu yatlarda, gemi manyetizması ihmal edilebilir bu tip teknelerde arızi düzeltme
yapılmaz ancak doğal sapma düzeltmesi her durumda gerekir. Bunun için yine aynı formül
kullanılacaktır.
Pusula değeri ile hakiki değer arasındaki çevrim formülünü, daha önce anlattığımız,
arızi sapma cetvelinin hazırlanmasında da kullanabiliriz.
ÖRNEKLER
Arızi sapma cetveli hazırlanmaktadır ve belirli bir yerde ağır ağır dönülerek cayro
pusulaya göre “5” (beşer) derecelik dönüşlerde aynı anda manyetik pusuladan da
değer alınmaktadır. Bulunduğumuz yerde doğal sapma 30 W’tir. 0000 hakiki değeri için
pusula değeri 0040 dir. 0000 hakiki değeri için arızi sapma nedir?
C
0040
0040

D

M

V
3 W
30 W
0

10 W

0030

T
0000
0000

0000 hakiki değer için D = 10W’tir. T’den C’ye giderken toplam yapıldığından işaret
W’tir. Bu şekilde her 5 derecede bir ölçüm yapılır ve bu ölçü arızi sapma cetveline işlenir.
Formül yöntemini, cayro pusula hatasının belirtilmesinde de kullanabiliriz.
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Örnek
Bir rehber hattındaki fenerleri aynı hizada gördüğümüzde cayro pusulamızla
aldığımız hiza 2730dir. Rehber hattı, haritada 2700 olarak gösterilmiştir.
T = C + (E) – (W) 270 = 273 – 3
Haritada verilen 2700 dereceye varabilmek için pusulamızla tespit ettiğimiz 2730
sinden 30 çıkarmamız gerekmektedir. Cayro hatamız 30, fark (-) olduğundan işareti de W’tir.
Cayro hatası 30W’tir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Seyir laboratuvarında uygun bir harita üzerinde aşağıda verilen işlem basamaklarını
takip












İşlem Basamakları
Öneriler
Çevrimi yapılacak açısal yönü
belirleyiniz.
Büyük ölçekli haritanızın pusula gülü
içerisinde yazılı, haritanın yapım
zamanındaki; doğal sapma değerini,
tespit yılını, yıllık değişim değerlerini
alınız.
İçinde bulunduğunuz yıldan, doğal sapma
tespit yılını çıkararak arada geçen yıl
sayısını bulunuz.
 Çevrimin, pusula değerinden hakikiye
Yıllık değişim değerini, arada geçen yıl
veya hakikiden pusula değerine olması,
sayısı ile çarparak, arada geçen sürede
işlemlerde bir değişim meydana
oluşan toplam sapmayı bulunuz.
getirmez, aynı yöntem kullanılır.
Arada geçen sürede oluşan toplam
 Arızi cetvele giriş hakiki değer olması
sapmayı, harita yapım tarihindeki doğal
gerekirken fark ihmal edilebilir
sapmaya uygulayarak günümüzdeki
olduğundan cetvele pusula değerinden de
doğal sapmayı bulunuz.
girilebilir.
Geminin arızi sapma cetvelinden, çevrim
yapılacak açısal yön değeri ile girerek, o
yönde arızi sapma değerinin ne olduğunu
bulunuz.
Tespit edilen doğal ve arızi sapma
değerlerini çevrimi yapılacak değere
tatbik ederek pusula değerini hakiki
açısal değere veya hakiki açısal değeri,
pusula değerine çeviririz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Manyetik pusula temel çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Güneş sisteminin çekim gücüne dayanır.
B) Elektromanyetik çekim gücüne dayanır.
C) Hidrostatik çekim gücüne dayanır.
D) Yeryüzünün manyetik çekim gücüne dayanır.
E) Yeryüzünün kütlesel çekim gücü ve dönüşüne dayanır.

2.

Manyetik pusula aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Güneşi
B) Manyetik kuzeyi
C) Ekvatoru
D) Greenwich’i
E) Coğrafik kuzeyi

3.

Aşağıdakilerden hangisi manyetik pusula üzerinde düzeltilebilir?
A) Enlem
B) Rota
C) Arızi sapma
D) Yükseklik
E) Sürat

4.

Manyetik ve hakiki açısal yön çevrimleri yapmak için aşağıdakilerden hangisine
ihtiyaç vardır?
A) Enlem, rota, sürate ihtiyaç vardır.
B) Doğal ve arızi sapmaya ihtiyaç vardır.
C) Anten yüksekliğine ihtiyaç vardır.
D) Elektromanyetik çekim gücüne ihtiyaç vardır.
E) Boylam değerine ihtiyaç vardır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi doğal sapma değerini bulmaya yarar?
A) Gemide hazırlanan cetvellerden bulunur.
B) Yardımcı kitaplardan bulunur.
C) Seyir haritalarından bulunur.
D) Haftalık denizciler ilanlarından bulunur.
E) Almanaklardan bulunur.

6.

Arızi sapma değeri aşağıdakilerden hangisiyle bulunur?
A) Gemide hazırlanan cetvellerden bulunur.
B) Yardımcı kitaplardan bulunur.
C) Seyir haritalarından bulunur.
D) Haftalık denizcilere ilanlardan bulunur.
E) Almanaklardan bulunur.
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7.

Doğal sapma 2000 yılında 20 35’ E, yıllık değişim 5’decreasingtir. 2016 yılının doğal
sapması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 15’ E
B) 10 15’ W
C) 10 20’ W
D) 10 15’ E
E) 20 15’ W

8.

Doğal sapma 2000 yılında 20 50’ W, yıllık değişim 3’increasingtir. 2016 yılının doğal
sapması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 02’ W
B) 20 05’ W
C) 20 00’ W
D) 10 25’ E
E) 20 50’ E

9.

Doğal sapma 2000 yılında 10 20’ E, yıllık değişim 5’ W ise 2016 yılının doğal sapması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 15’ W
B) 10 15’ E
C) 10 00’ W
D) 20 30’ W
E) 00

10.

Doğal sapma 2000 yılında 10 05’ W, yıllık değişim 5’ W ise 2016 yılının doğal
sapması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2º25’ W
B) 10 05’ W
C) 20 25’ E
D) 20 20’ W
E) 20 20’ E

11.

Doğal sapma 70 W, arızi sapma 20 E, pusula değeri 3420 ise hakiki değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0030
B) 3470
C) 3390
D) 3550
E) 3310

42

12.

Doğal sapma 4,50 E, arızi sapma 1,50 E, pusula değeri 3570 ise hakiki değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3470
B) 3390
C) 3550
D) 0030
E) 3310

13.

Haritaya göre 2470 yönüne gitmek için bulunduğumuz yer ve zamanda doğal
sapma 60 W, arızi sapma 20 E, ise manyetik pusuladan kaça gitmek gerekir?
A) 2470
B) 2510
C) 2710
D) 2550
E) 2390

14.

Bulunduğumuz yerdeki pusulagülü göstergesi [2º45’W 2000 (15’dec.)] durumundadır.
Haritaya göre 2870 yönüne gitmemiz isteniyor. Arızi sapma 40 W ise manyetik
pusuladan kaça gitmem gerekir(Hesaplamayı 2015 yılına göre yapınız.)?
A) 2870
B) 2930
C) 2910
D) 2950
E) 2970

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI


Harita yardımı ile denizde bulunduğunuz noktanın kerterizini alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Laboratuarınıza veya limandaki bir gemiye giderek kaptanından izin alın ve;


Geminin cayro pusula ve hedefesini inceleyiniz,



Kaptan veya vardiya zabitinin çevredeki unsurların yönlerini bu pusula ve
hedefesini kullanarak nasıl ölçtüğünü araştırınız.



Öğrendiklerinizi kaydederek öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla paylaşınız.

4.KERTERİZ
4.1.Kerteriz Almak
Bir kerte 11,250’lik bir açısal aralığı ifade etmektedir. Eskiden yönlerin
belirtilmesinde “kerte” çok kullanılmaktaydı. “3 kerte sancakta bir fener” veya “fenerin
1kerte iskelesinde bir gemi” gibi. Kerteriz kelimesi buradan gelmektedir. Bugün için
“kerteriz” ; “hiza” anlamındadır. “Kerteriz almak” bir noktanın hizasını belirlemektir.
Gemide bir nesnenin kerterizini almak için pusula hedefesini kullanırız. Pusula
hedefesipusulanın üzerine konularak denizdeki, karadaki ve hatta gökyüzündeki bir nesnenin
hizasınıölçmekte kullanılan bir alettir.
Pusula hedefesi çember biçimindedir ve karşılıklı iki kenarında hiza almamıza yarayan
parçaları vardır. Bu iki parçayı hizasını almak istediğimiz nesne ile aynı hizaya getiririz.
Aynı hizaya gelince hedefenin aynasından yansıyan pusula kartından bu hizanın kaç derece
olduğunu okuruz. Okuduğumuz yön pusulanın gösterdiği kuzeye göre yöndür.
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Resim 4.1: Hedefe

Eğer kerteriz almakta kullandığımız pusulanın hatası yoksa tespit ettiğimiz bu yön
kerteriz ettiğimiz unsurun “hakiki kerterizi”dir.

4.2. Nisbi Kerteriz
Nispi kerteriz; geminin çevresindeki bir unsurun, geminin pruvasına göre açısal
yönüdür. Geminin pruvası “0” olarak alınır ve nispi kerteriz “0”dan saat yelkovanı
istikametinde “360” dereceye kadar olan açısal yön ile ifade edilir.
Gemilerde sancak ve iskele kırlangıçlarda cayro pusula değer aktarıcıları
(Repeater) bulunur. Pusula kerterizleri buradan alınır. Ancak eskiden cayro pusulanın
bulunmadığı zamanlarda dümenci önünde bulunan standart manyetik pusulanın haricinde
seyire yardımcı olarak kırlangıçlara kör hedefeler konurdu. Kör hedefe; kırlangıçlarda bir
sehpa üzerinde bulunan, geminin pruvasını “0” olarak gösteren ve “0”dan saat yelkovanı
istikametinde “360” dereceye kadar derecelendirilmiş bir sabit daire üzerine yerleştirilmiş
hedefelerdir. Nispi yön ölçümü buradan yapılırken anında dümenci pusulasından da gemi
pruva değerine bakılır ve alınan nispi kerteriz pusula kerterizine çevrilirdi.
Bugün artık kırlangıçlara konan cayro pusula değer aktarıcıları sayesinde çevre
unsurların pusula kerterizleri doğrudan alınabildiğinden kırlangıçlara kör hedefe
konmamaktadır. Ancak istenirse yine nispi kerteriz, pusulaların dış çerçevesine konan sabit
dairelerden ölçülebilir.
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4.3. Hakiki Kerteriz
Bir maddenin coğrafik kuzey yönünden alınan kerterizine denir. 0000 den sağa doğru
360 ye kadar ölçülür. Haritaya çizilen bütün kerterizler hakikidir. Nisbi olarak çizilen
kerterizleri haritaya çizmek için hakikiye çevirmek gerekir. Hakiki kerterize pusula kerterizi
de denir.
0

4.4. Nisbi Kerteriz İle Hakiki Kerteriz Çevrimleri

Şekil 4.1: Kerteriz almak

Bugün eskisi gibi kullanım yeri olmasa bile zaman zaman nispi kerterizlerin pusula
kerterizine çevrilmesine ihtiyaç olmaktadır ayrıca seyir zabitinin kavrama kabiliyetinin
geliştirilmesi için buna da gereksinim vardır.

4.4.1.Nispi Kerterizin Hakiki Kerterize Çevrilmesi
Gemimizden nispi kerterizi ölçülen bir unsurun hakiki kerterizini bulmak için
gemimizin pruva değeri ile diğer unsurun ölçülen nispi kerteriz değeri toplanır.
Örnek
0400 pruva hattında ilerlemekte olan geminin nispi 300 de kerterizi olan bir geminin
hakiki kerteriz değeri; 40 + 30 = 700 dir.
Nispi kerteriz değeri yukarıda gördüğümüz gibi gemi pruvasından itibaren saat
yelkovanı istikametinde 3600 ye kadar belirtilebilmesinin yanı sıra pruvadan itibaren sancak
veya iskele yönünde1800 ye kadar da tanımlanabilir. Bu durumda sancakta kerteriz edilen bir
unsurun hakiki kerteriz değeri de aynı şekilde hesaplanır.
Örnek
0400 Pruva hattında ilerlemekte olan gemimizden sancak 300de kerterizde edilen bir
geminin hakiki kerteriz değeri; 40 + 30 = 700dir.
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Nispi olarak kerteriz edilen bir geminin hakiki kerteriz değeri hesaplanırken yapılan
toplama işleminde sonuç 3600 nin üzerine çıkarsa bu değerden 360 çıkarılır.
Örnek
2700 pruva hattında ilerlemekte olan geminin nispi 1100 de kerterizde edilen bir
geminin hakiki kerteriz değeri; 270 + 110 = 380, 380 – 360 = 0200 dir.
İskele tarafta tespit edilen bir unsurun hakiki kerteriz değerini hesaplamak için gemi
pruva değerinden iskele kerteriz değeri çıkarılır.
Örnek
0800 pruva hattında ilerlemekte olan geminin iskele 500 de kerterizde edilen bir
geminin hakiki kerteriz değeri; 80 - 50 = 300dir.
İskele tarafta kerteriz edilen geminin hakiki kerteriz değerini hesaplamak için yapılan
çıkarma işleminde sonuç “_“ çıkarsa bu değere 360’eklenir.
Örnek
0800 pruva hattında ilerlemekte olan geminin iskele 1500 de kerterizde edilen bir
geminin hakiki kerteriz değeri; 80 – 150 = -70, -70 + 360= 2900dir.
İskele tarafta olmasına rağmen saat yelkovanı istikametinde nispi şekilde tanımlanan
bir geminin hakiki kerterizini bulurken önce bu değer iskele taraflı tanımlanır.
Örnek
2800 pruva hattında ilerlemekte olan geminin nispi 2000 de kerterizde edilen bir
geminin hakiki kerteriz değeri; 360–200=160 (İskele 160), 280 – 160 = 1200 dir veya 280 +
200 = 480, 480 – 360 = 120º olur.

4.4.2. Hakiki Kerterizin Nispi Kerterize Çevrilmesi
Geminin pruva değeri iskele tarafta tespit edilen bir unsurun pusula değerinden
büyükse geminin pruva değerinden diğer unsurun pusula değeri çıkarılır ve başına iskele
ifadesi konur.
Örnek
0400 pruva hattında ilerlemekte olan geminin pusula ile 200 de kerteriz edilen gemi;
bizim 40 – 20 = 200 iskelemizdedir.
Geminin pruva değeri iskele tarafta tespit edilen bir unsurun pusula değerinden
küçükse; diğer unsurun pusula değeri 3600 den çıkarılarak geminin pruva değeri ile toplanır
ve başına iskele ifadesi konur.
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Örnek
0400 pruva hattında ilerlemekte olan gemimizden pusula ile 3300 de kerteriz edilen
gemi; bizim 360 – 330 = 30, 30 + 40 = 700 iskelemizdedir.
Geminin pruva değeri sancak tarafta tespit edilen bir unsurun pusula değerinden
küçükse geminin pruva değeri diğer unsurun pusula değerinden çıkarılır ve başına sancak
ifadesi konur.
Örnek
0600 pruva hattında ilerlemekte olan gemimizden pusula ile 1100 de kerteriz edilen
gemi; bizim 110 – 60 = 500 sancağımızdadır.
Geminin pruva değeri sancak tarafta tespit edilen bir unsurun pusula değerinden
büyükse; geminin pruva değeri 360’dan çıkarılarak diğer unsurun pusula değeri ile toplanır
ve başına sancak ifadesi konur.
Örnek
3100 pruva hattında ilerlemekte olan gemimizden pusula ile 600 de kerteriz edilen
gemi; bizim 360 – 310 = 50, 50 + 60 = 1100 mizdedir.
Geminin pruva değeri tespit edilen bir unsurun pusula değerinden küçükse diğer
unsurun pusula değerinden geminin pruva değeri çıkarılarak nispi şekilde ifade edilir.
Örnek
0600 pruva hattında ilerlemekte olan gemiden pusula ile 1600 de kerteriz edilen
geminin nispi kerterizi 160 – 60 = 1000 dir.
Geminin pruva değeri tespit edilen bir unsurun pusula değerinden büyükse geminin
pruva değeri 360’dan çıkarılır ve diğer unsurun pusula değeri ile toplanarak nispi
şekilde ifade edilir.
Örnek
3300 pruva hattında ilerlemekte olan gemiden pusula ile 600de kerteriz edilen geminin
nispi kerterizi 360 – 330 = 30, 30 + 60 = 0900 dir.
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4.4.3. Bir Unsurun Bilinen Hakiki ve Nispi Kerterizi ile Gözlemcinin Pruva
Değerini Hesaplamak
Hakiki kerteriz değeri nispi kerteriz değerinden büyük olan bir unsurun; hakiki
kerteriz değerinden nispi kerteriz değeri çıkarılarak gözlemci geminin pruva değeri
bulunabilir.
Örnek
Hakiki kerteriz değeri 1300 olan bir unsuru nispi 500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 130 – 50 = 800 dir.
Pusula kerteriz değeri nispi kerteriz değerinden büyük olan bir unsurun; pusula
kerteriz değerinden nispi kerteriz değeri çıkarılarak elde edilen rakamda 360 dereceden
çıkarılarak gözlemci geminin pruva değeri bulunabilir.
Örnek
Hakiki kerteriz değeri 500 olan bir unsuru nispi 1500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 50 – 150 = -100, 360 – 100 = 2600 dir.
Hakiki kerteriz değeri sancak kerteriz değerinden büyük olan bir unsurun; hakiki
kerteriz değerinden sancak kerteriz değeri çıkarılarak gözlemci geminin pruva değeri
bulunabilir.
Örnek
Hakiki kerteriz değeri 1300 olan bir unsuru sancak 500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 130 – 50 = 800 dir.
Hakiki kerteriz değeri sancak kerteriz değerinden küçük olan bir unsurun; hakiki
kerteriz değerinden sancak kerteriz değeri çıkartılarak elde edilen rakamda 360 dereceden
çıkarılarak gözlemci geminin pruva değeri bulunabilir.
Örnek
Hakiki kerteriz değeri 500 olan bir unsuru sancak 1500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 50 – 150 = -100, 360 – 100 = 2600 dir.
Hakiki kerteriz değeri, iskele kerteriz değeri ile toplanarak gözlemci geminin pruva
değeri bulunabilir. Eğer toplam 360’dan fazla ise 360 çıkarılır.
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Örnek
Hakiki kerteriz değeri 0300 olan bir unsuru iskele 500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 30 + 50 = 800 dir.
Örnek
Hakiki kerteriz değeri 3300 olan bir unsuru iskele 500 de tespit eden geminin pruva
değeri; 330 + 50 = 380, 380 – 360 = 0200 dir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek kerteriz alınız.
İşlem Basamakları
 Kerterizi alınacak unsur göz ile tespit
edilir.
 Pusula hedefesi yönü ölçülecek unsur
hizasına getirilir.
 Hedefe aynasından gözüken pusula
kartından, kerteriz alınan unsurun açısal
yönü okunur.

Öneriler

 Seyir hâlindeki bir gemiden yapılan nispi
kerteriz ölçümlerinde pruvanın tam rotayı
gösterdiğine, pusula kerteriz ölçümlerinde
geminin gezinmediğine emin olunmalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Gemimizin rotası 0700dir. İskele 300 de görülen geminin hakiki kerterizi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0400
B) 1000
C) 3300
D) 1800
E) 2700

2.

Sancak 900 de bir gemi kerteriz ediyorsunuz, pusula üzerindeki kerteriziniz ise 2000
dir. Bu durumda geminizin rotası aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 2900
B) 1100
C) 0000
D) 1800
E) 2000

3.

Geminiz 2100 rotasına gitmektedir. Pusula üzerinde 1800 de kerteriz ettiğiniz geminin
nisbi kerterizi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0400 sancak
B) 0400 iskele
C) 0300 iskele
D) 0300sancak
E) 0900sancak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI


Seyir yardımcılarını (fener, şamandıra vs.) kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Harita üzerindeki fener kısaltmalarının açılımlarını araştırıp gerçekte ne anlama
geldiğini öğreniniz.



Öğrendiklerinizi kaydederek öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. SEYİR YARDIMCILARINI (FENER,
ŞAMANDIRA VS.) KULLANMAK
5.1. Fener Çeşitleri
Seyir yardımcıları, gemilerin güvenli seyri için denizde veya karada konuşlandırılan
işaret amaçlı unsurlardır. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir:


Deniz feneri

Deniz feneri; verdiği belirli özellikteki ışık ile denizcilere yardımcı olmak için
yapılmış, karadaki sabit yapılardır.


Fener gemisi

Fener gemisi; denizde yeri değişmeyecek şekilde sabitlenmiş ve devamlı aynı
özellikte fener ışığı veren gemilerdir. Açık denizde bir fener gibi uzaktan görünür. İşaret
ışığına gerek olduğu ve bir şamandıranın bunu karşılayamayacağı yerlerde kullanılır.


İşaret şamandıraları

İşaret şamandıraları; denizcilere seyirde yardımcı olmak üzere deniz tabanına
oturmuş bir ağırlık ile yeri sabitlenen, su üzerinde yüzen cisimlerdir.


Sis işaretleri

Sis işaretleri; denizcilere ışıklı-sesli veya sadece sesli olarak varlığını belirten işaret
amaçlı yapılardır. Genelde şamandıra şeklindedir. Özellikle sisin yoğun olarak görüldüğü
İngiltere gibi ülke sularında yaygınlıkla kullanılmaktadır.
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Beacon

Beacon; fener ve şamandıra standardının dışında, denizcilere yardımcı olmak amacı
ile şamandıra gibi denize yerleştirilmiş veya karaya yapılmış yapılardır.


Telsiz seyir sistemi yayın kuleleri

Telsiz seyir sistemi yayın kuleleri; Omega, Loran gibi telsiz seyir sistemlerinde
yayın yapan istasyonların kuleleridir.

5.1.1. Deniz Fenerleri

Resim 5.1: Deniz feneri

Deniz fenerleri; denizciler tarafından en yaygın, en eski seyir yardımcısıdır. Gereken
sahillerde, uygun yerlere yapılır. Fenerlerin yerleri ve özellikleri seyir haritalarında
gösterilir. Fenerler MÖ 6. yüzyıldan bu yana denizcilere hizmet vermektedir. Önceleri
gece kritik noktalarda yakılan ateşler ile denizcilere yol gösteren fenerler, daha sonra
kalıcı, kullanışlı, özellikli hâle getirilmiştir.
Fenerler genel olarak aşağıdaki amaçlarla sahillere yerleştirilir;





Kılavuz seyri için mevki konulabilmesi,
Burunların belirlenebilmesi,
Bir geçidin veya liman girişinin belirlenebilmesi,
Sahadaki mevcut tehlikelerin belirlenebilmesi için yerleştirilir.

Fenerler yapıldıkları yer, kuruluş amaçları ve tanımlama yapılmasında kolaylık amacı
ile farklı şekil ve ışık özelliklerine sahiptir. Fenerlerin özellikleri, denizcilerin tanımlama
yapabilmelerine yeterli olacak derecede haritalar üzerinde belirtilir ancak fenerler ile ilgili
en geniş bilgiyi seyir hidrografi dairelerinin “Fener ve Sis İşaretleri” kitaplarından
bulabiliriz.
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5.1.2. Fenerlerin Özellikleri
Fenerlerin tanımlanmasında kullanılan özellikler aşağıdadır;


Işık gösterme şekli

Fenerler, konma amaçlarının anlaşılabilmesi ve çevredeki ışık ve fenerlerden ayırt
edilebilmeleri için farklı özelliklerde ışık gösterir. Bu özellikler, haritalarda İngilizce
karşılıklarının kısaltması şeklinde verilir. Haritadan özelliğini okuduğumuz feneri, karada
arayarak bulabilmemiz için bu kısaltmaları ve anlamlarını bilmemiz gerekir. Bu
özelliklerden en çok kullanılanlar aşağıda gösterilmiştir:


F.
Fix
Devamlı ışık
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Occ.
Occalting
Işık süresi karanlık süresinden uzun (Husuflu)
▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬



Iso.
Isophose
Işık süresi karanlık süresi ile eşit
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



Fl.
Flashing
Işık süresi karanlık süresinden kısa çakar ışık
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬



F. Fl.
FixFlashing
Sabit ışığa ilaveten, ışık süresi karanlık süresinden kısa tek çakar.
▬
▬
▬
▬



Qk. Fl.
QuickFlashing
Çabuk çakar. Toplam ışık ve karanlık süresi 1 saniye
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪



V.Qk. Fl. VeryQuickFlashing
Çok çabuk çakar. Toplam ışık ve karanlık süresi 1/2 saniye,
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪



U.Qk. Fl. Ultra QuickFlashing
Çok çok çabuk çakar. Toplam ışık ve karanlık süresi 1/4 saniye
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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IQ
InterruptQuick
Kesikli çabuk çakar.
▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪

▪▪▪▪▪▪▪



Gp.Fl.(3) GroupFlashing(3)
Grup çakar fener. Parantez içinde yazılı sayı kadar çakarak beklemeye geçen ve
bir süre sonra tekrarlayan ışık grubu
▬▬▬
▬▬▬
▬▬▬
▬▬▬



Gp.Occ.(2) Grup Occalting(2)
Grup husuflu fener. Parantez içinde yazılı sayı kadar gruplu çakarak beklemeye
geçen ve kısa süre sonra tekrarlayan
▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬



Mo.(K)
Morse (K)
Mors alfabesi ile (K) harfı veren grup çakarlı
▬▪▬
▬▪▬
▬▪▬
▬▪▬



Alt.
Alternating
Fenerin ışık renginde değişkenliğini belirtir.



Int.
Interrupted
Uzun aralıklarla duraklayıp tekrar çakmaya başlayadığını gösterir.



Işık rengi

Fener özelliklerinden biri de ışık rengidir. Eğer fener tek renkliyse ve beyazsa
özelliklerde renk belirtilmez. Fenerler genel olarak beyaz ışık verir. Eğer birden fazla
veya beyazdan farklı renk kullanılıyorsa özelliklerde ışık şeklinden sonra renk belirtilir.
Seyir ile ilgili fenerlerde genelde beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç değişik renk
kullanılır. Renk, İngilizce karşılığının baş harfi ile gösterilir:
W – White: Beyaz
R – Red: Kırmızı
G – Green: Yeşil
Bunun haricinde özel amaçlı fenerlerde mavi, mor, sarı ve turuncu gibi renkler de
görülmektedir.


Işık gösterme periyodu

Fenerin özelliklerinde belirtilen bir diğer unsur da ışığın veya ışık grubunun ne kadar
sürede bir tekrarlandığıdır. Buna fenerin çakma periyodu denir. Periyot, tek veya grup ışığın
ilk çaktığı andan, tekrar başlangıç çakışına kadar geçen süredir ve saniye olarak “sec.” veya
“s.” kısaltması ile belirtilir.
56



Deniz mili olarak ışığın gözükme mesafesi

Fener özelliklerinde fenerin görünme mesafesi de belirtilir. Bir fenerin görünme
mesafesi, 15 fit yükseklikteki bir gözlemcinin, o feneri açık havada, çıplak ve sağlıklı gözle
görebileceği mesafedir. Bu mesafe görüş şartlarına göre değişir ve deniz mili olarak “M”
kısaltması ile belirtilir.


Deniz seviyesinden yüksekliği

Gerek fenerin gerekse görünme mesafesinin bulunmasında, fenerin deniz seviyesinden
yüksekliğine de ihtiyacımız vardır. Bu yükseklik fener bilgisinde metre “m” veya fit “ft”
olarak belirtilir.

5.1.3. Fener Özelliklerinin Haritada Belirtilmesi
Fener özellikleri, ışık gösterme özelliği, ışık rengi, süresi, fenerin denizden yüksekliği
ve görünme mesafesi olacak şekilde sıralı olarak haritalarda belirtilir.
ÖRNEKLER
Örnek 1: Gp.Fl.(3) 15s. 12 m. 8 M.
15 saniyede bir 3 beyaz grup çakarlı, deniz seviyesinden 12 metre yüksekte, 8 deniz
mili mesafeden görülen bir fener.
Örnek 2: Int. Qk. 45 m. 10 M.
Çabuk beyaz çakan ve uzun aralıklarla duraklayıp tekrar çakmaya başlayan, deniz
seviyesinden 45 metre yüksekte, 10 deniz mili mesafeden görülen bir fener.
Örnek 3: Mo.(A) 45m. 10 M.
Mors alfabesi ile “A” işaretini veren, deniz seviyesinden 45 metre yüksekte, 10 deniz
mili mesafeden görülen bir fener.
Örnek 4: Alt.Gp.Fl.(2)W.R. 20s. 45m.10M.
20 saniyede bir, 2 kere kırmızı beyaz değişen grup şekilde çakan, deniz seviyesinden
45 metre yüksekte, 10 deniz mili mesafeden görülen bir fener.
Örnek 5: F.Fl.W.R.10s.18m.15/10M
10 saniyede bir kırmızı çakara ilave olarak beyaz sabit ışık veren, deniz seviyesinden
18 metre yüksekte, beyaz sabit olan 15 deniz mili kırmızı çakarlı olan 10 deniz mili
mesafeden görünen bir fener.
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Şekil 5.1: Fenerlerin haritada gösterimi
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5.1.4. Sektörlü Fenerler

Şekil 5.2: Sektörlü fener

Fenerler genelde denizde her yönden görülebilecek şekilde yapılmakla birlikte bazıları
belirli sektörlerde bulunan tehlikeleri denizcilere belli etmek için sadece tehlikenin olduğu
sektördeki denizcilerin feneri görebileceği şekilde veya sadece tehlikenin olduğu sektörde
farklı renk gösterecek şekilde sektörlü yapılır. Bunlara sektörlü fenerler denir.
Şekil 5.2’de; sahile yakın iki kaya (Rk. = Rock) bulunmaktadır. Fener bu kayaların
bulunduğu tehlikeli yerleri belirtmek için sektörlü yapılmıştır. Tehlikenin olmadığı
sektörde fener, 10 sn.de bir 3 çakarlı olarak çalışmakta, tehlikeli kısımda ise devamlı
ışık veren kırmızı olarak görünmektedir. Görünme mesafeleri, renkli ışığın görünme
mesafesi daha az olduğundan ona göre farklı olarak belirtilmiştir.

5.1.5. Fenerlerden Yararlanma
Fenerleri; gündüz seyirlerde biçimlerinden; gece seyirlerde ise ışık özelliklerinden
ayırt edebiliriz. Her ne kadar radar ile yapılan seyirlerde, fenerlere pek fazla gereksinim
duyulmasa da kifayetsiz veya çalışmayan bir radar ile seyir zorluklarında bunlar çok önemli
olmaktadır. Unutulmamalıdır ki radar ile seyir yapılsa bile radar tespitlerinin mutlaka bir de
gözle sağlamasının yapılması gerekir.
Fenerlerin tanımlanmasında zaman zaman sıkıntılar çekilebilir. Sönen, ilave edilen,
değiştirilen fenerlerin henüz ilan edilmemiş, edilmesine rağmen takip edilmemiş, takip
edilmesine rağmen işlenmemiş olması en yaygın olan sıkıntılardandır. Bunun yanı sıra nadir
de olsa düşüncesizce yapılan çevre inşaatları veya dikilen direkler, fenerlerin
görünmemesine ve hatta farklı ışık özelliği göstermesine dahi sebep olmaktadır. Bu neden
düzeltmelerin zamanında yapılması ve şüpheli durumlarda farklı referanslar ile mevkii
kontrollerinin yapılmasında yarar bulunmaktadır.
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5.2. Şamandıra Çeşitleri
5.2.1. Lateral ( Yanlaç) Şamandıralar
Lateral şamandıralar kanal girişleri gibi dar sularda seyire yardımcı olmada kullanılır.
Sistem A’da limana girerken sancak tarafta yeşil, iskele tarafta kırmızı; limandan
çıkarken de sancak tarafta kırmızı, iskele tarafta yeşil renkliler kalır. Sistem B ise tam
tersidir. Sistem B’de limana girerken sancak tarafta kırmızı, iskele tarafta yeşil;
limandan çıkarken de sancak tarafta yeşil, iskele tarafta kırmızı renkliler kalır.
Bu çalışmada Türkiye ve dünyanın büyük bir bölümünde Sistem A uygulandığından
Sistem A’ya göre şamandıralar anlatılacaktır. Eğer Sistem B’nin uygulandığı bir bölgeye
gidecekseniz British Admirality NP100 TheMariner’sHandbook kitabının referans
alnması iyi olacaktır.

Şekil 5.2: Sistem A lateral şamandıra gösterimi

5.2.2. Kardinal Şamadıralar
Bu işaretler seyire en elverişli emniyetli suları göstermek için kullanılır. Kardinal
şamandırasının gövdesi önemli değildir, en önemli özelliği üstündeki siyah iki koninin
duruş şeklidir. Kardinal işaretleri renklendirmek için siyah ve sarı renkli yatay şeritler
kullanılır.
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Kuzey Kardinal İşareti: Bu işaretin tepesinde, uçları yukarı doğru iki koni
bulunur. Işığı olması hâlinde kuzey işareti seri şimşekli (QuickFlashing) veya
çok seri şimşekli (VeryQuickFlashing) beyaz ışık çakar. Bu işaretin
kuzeyinden geçilmesi gerekmektedir.



Doğu Kardinal İşareti: Bu işaretin tepesinde, uçlarından biri aşağı, diğeri
yukarı doğru olan taban tabana bitişik iki koni bulunur. Işığı olması hâlinde
doğru işareti, seri şimşekli veya çok seri şimşekli (VeryQuickFlashing) 3 grup
hâlinde beyaz ışık çakar. Bu işaretin doğusundan geçilmesi gerekmektedir.



Güney Kardinal İşareti: Bu işaretin tepesinde, uçları aşağı doğru olan iki
koni bulunur. Işığı olması hâlinde güney işareti, seri şimşekli veya çok seri
şimşekli 6 ve bir uzun çakar beyaz ışık gösterir. Bu işaretin güney tarafından
geçilmesi gerekmektedir.



Batı Kardinal İşareti: Bu işaretin tepesinde, uçlarından biri yukarı, diğeri
aşağı doğru olan uç uca bitişik iki koni bulunur. Işığı olması hâlinde seri veya
çok seri şimşekli 9 çakar beyaz ışık gösterir. Bu işaretin batısından geçilmesi
gerekmektedir.

Şekil 5.3: Kardinal şamandıra gösterimi
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Diğer Şamadıralar


Özel Şamandıralar: Bu işaretler, bir haritaya bakarak ya da seyir
talimatlarını izleyerek bulunabilen özellikteki özel bir bölgeyi ya da
cismi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Özel işaretlerin rengi her
zaman sarıdır ve üstteki işaret sarı tek bir çarpı işareti “X” ile gösterilir.



Bir ışık takılması hâlinde sarı ışık verecektir. Belli bir ışık çakma şekli
bulunmamaktadır. Işık çakma şeklini ilgili bölgenin haritasından temin
edebilirsiniz.
Aşağıda
özel
şamandıraların
görünüşlerini
bulabilirsiniz:



Emniyetli su şamandıraları: Bu işaretler, etrafında seyire elverişli,
emniyetli su bulunduğunu gösteren şamandıralardır. Şamandıra küre,
koni ya da seren şeklinde olup, kırmızı ve beyaz renkte çizgilidir. Kolon
ve seren seren şeklindeki şamandıraların üstüne konulan işaret kırmızı
küre şeklindedir. Yandığında, beyaz izofaz, husuflu, uzun çakarlı veya
mors kodlu tek beyaz ışık çakacaktır. Bu şamandıralara yakın
geçilebilir.



Tehlikeli bölge şamandıraları: Bu işaretler, belli bir uzaklıktan sonra
etrafında seyre elverişli suyun olmadığı bir tehlikenin üzerine koyulan
işaretlerdir. İşarette kırmızı üzerine siyah yatay şeritler bulunmakta ve
işaretin üzerinde dikey hizada iki adet siyah küre bulunmaktadır. Işıklı
olduğunda 2 gruplu çakacaktır. Aşağıda tehlikeli bölge şamandıralarının
görünüşlerine örnek, çakar şekillerini ve haritada gösterimlerini
bulabilirsiniz.

Bu, işaretin özelliği iki çakar ve iki küre olarak daha kolay hatırlanabilir. Tehlikeli
bölge işaretleri her zaman tehlikenin tam merkezine yerleştirilmez. Bu nedenle, çok
yakınlarından geçilmemesi önerilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Haritada belirlediğiniz bir deniz feneri ve bir şamandıranın özelliklerini belirtiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Haritada bir deniz feneri belirleyiniz.
 Fenerin yanında yazan kodları alınız.
 Bu kodların anlamlarını teker teker
doğru bir şekilde yazınız.
 Haritada bir şamandıra belirleyiniz.

 Fenerin kodlarının dizilimine dikkat ediniz
 Şamandıra Lateral ise bulunduğu bölgenin
şamandıralama yönüne dikkat ediniz.

 Şamandıranın yanında yazan kodları
alınız.
 Şamandıranın işlevini ve kodlarının
anlamlarını yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.
2.
3.

( ) Çakarlı ışık veren fenerler, haritada “F” harfiyle gösterilir.
( ) Haritada “Y” harfiyle gösterilen ışık rengi yeşildir.
( ) Kardinal şamandıraları güvenli suyun yönünü gösterir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–6
ÖĞRENME
ÖĞRENME
KAZANIMIFAALİYETİ–6


Köprü üstünde bulunan seyir yardımcı aygıtlarını (GPS, otopilot vb.)
kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir gemiye giderek kaptanından izin alın ve;



Köprüüstü seyir yardımcı aygıtlarını,



GPS cihazını,



Otopilotu,



“Ais”i inceleyiniz.



Öğrendiklerinizi kaydederek öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla paylaşınız.

6.SEYİR YARDIMCI AYGITLARINI (GPS,
OTOPİLOT, VB. ) KULLANMAK
6.1.Köprüüstü Seyir Yardımcıları
Günümüzde güverte zabitleri, ileri teknoloji sayesinde, seyiri daha kolay ve sorunsuz
kılacak sayısız seyir yardımcısına sahiptir. Zabitlerin bu cihazları kullanabilmeleri için iyi
eğitilmiş birer uzman olmaları gerekmektedir.
Modern teknoloji ürünü, seyirin daha verimli ve kolay olmasını sağlayan
cihazlarından bazıları şunlardır;


Cayro pusula; dünyanın manyetik alanından ve diğer çevre etkenlerinden
etkilenmeyen pusuladır.



Radar; geminin karaya, diğer gemilere ve deniz üzerindeki diğer cisimlere olan
mesafe ve konumunu anlamanızı sağlar.



Manyetik pusula; dünyanın manyetik alanını kullanarak yön gösteren cihazdır.



Otopilot; geminin serdümensiz dümen tutmasını sağlayan, hidrolik, mekanik ve
elektronik sistemlerin kombinasyonundan oluşan bir seyir yardımcısıdır.
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ARPA radar; diğer gemileri otomatik pilotlayarak gittikleri rota ve hızları gibi
bilgileri alabileceğimiz radarlardır.



Echo sounder; geminin karinasından deniz dibine olan mesafeyi ses
dalgalarıyla ölçen cihazlardır.



ECDIS; geminin pozisyonunu dijital olarak harita üzerinde gösteren ve
köprüüstündeki pek çok seyir yardımcısının entegre olarak çalıştığı elektronik
harita sistemidir.



AIS; gemilerin kimlik ve sefer bilgilerini bulunduran ve bu bilgileri konum
bilgisiyle birlikte diğer gemilerin ve sahil istasyonlarının AIS cihazlarına
gönderen ve onlardan bu bilgileri alan cihazdır.



GPS alıcısı; uydular vasıtasıyla pozisyon bilgisi veren seyir yardımcısıdır.

6.1.1. Otopilot
Gemilerde serdümen olmadan gemiyi istenilen rotada tutmak ve rotadan kaçan
gemiyi otomatik olarak rotasına getirecek dümen kumandalarını vermek için kullanılan
elektronik bir alettir. Küçük dümen açılarıyla dümen tuttuğu için yakıt tasarrufu ağlar.

Resim 6.1: Otopilot cihazı

Oto pilot yön gösterici aygıtla ortaklaşa çalışır. Örneğin, dümenci pusulası ile
uyumlandırılmış ise rotaları bu pusuladaki yön ile tutulur. Eğer 270˚ de rota tutulması
isteniyorsa bu rotaya göre ayarları yapılır. Bu durumda dümenci pusulası için deviation ve
variation hesabı yapılıp oto pilot devreye alınır. Cayro pusulaya bağlı bir oto pilot ise hakiki
rotaya göre devreye alınır.
Dar boğazlarda ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde, sis ve görüşün azaldığı
durumlarda oto pilot ile seyredilmemelidir. Ağır fırtınalı havalarda da gemi sık sık
rotasından ayrılacağından oto pilot devamlı uyarıda bulunacaktır. Bu durumda
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arızalanması mümkündür. Bir gemiyle yakın geçişirken dikkatli olunmalıdır. Oto pilot bir
elektronik devre düğümlenmesinden, birden alabanda dümen komutu verebilir.

6.1.2. GPS
Küresel mevki koyma sistemi (GPS-Global PositionSystem) uydular aracılığı ile
yeryüzündeki bir noktanın mevkisini verebilen bir sistemdir. Gemilerde bu sistemden
yararlanarak mevki koymaya yarayan, bilinen genel ismi ile “GPS” cihazları bulunmaktadır.
Cihaz bir anten aracılığı ile GPS uydularından aldığı sinyalleri değerlendirerek bulunduğu
yerin koordinat mevkisini hesaplar. Bu değer cihazın ekranından okunur. Gemilerde bu ana
fonksiyonun yanı sıra alınan koordinat değerlerinden yararlanarak birçok seyre yardımcı
bilgiler verebilen GPS cihazları kullanılmaktadır.
Haritaya GPS cihazından alınan veriye göre mevki konulmasında; verinin elektronik
cihazdan alındığını gösteren, bir kutu içindeki hassas kesişmeyi gösteren artı şeklindeki
mevki işareti kullanılır. Bir yayından öğrenilen koordinat mevkilerinin işlenmesinde de aynı
şekil kullanılır Hareketli unsurların koordinat mevkilerinin yanına ayrıca mevki saati de
yazılır.

Resim 6.2: GPC cihazı

6.1.3. Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)
Otomatik Tanımlama Sistemi-OTS (AutomaticIdentificationSystem - AIS) Deniz
Trafiğinde ve GMDSS(Global MaritimeDistressandSafety System) Küresel Denizcilik
Tehlike ve Emniyet Sistemi)içinde A1 Alanında-VHF(Very High Frequency)erimindebulunan Gemilerin/İstasyonların kendilerine ait;




Sabit verilerini ( kimlik bilgileri, teknik ölçüleri ve karakter/özellikleri),
Sefer bilgilerini ( draft, tehlikeli yük, varış limanı, ETAsını),
Devingen bilgilerini ( pozisyon, pozisyon doğruluk kodu, pozisyon zamanı,
gerçek rota, pruva değeri, gerçek hız, hareket durumu)
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bulabildiğimiz elektronik seyir yardımcısıdır.

VHF-Telsiz Telefon Cihazının sistem için belirlenmiş kanallarından otomatik
olarak yayınlamasına ve bu bilgilerin alıcı istasyonlar tarafından otomatik olarak
algılanmasına, işlenmesine ve ayrıca karşılıklı mesajlaşma özelliklerine sahip bir yazılım
ve donanım sistemi.

Resim 6.3: AIS cihazı

6.1.4. ECDIS ( Electronic Chart Display& Information System)
Uluslararası Hidrografi Ofisi (IHO) ve Uluslararası Denicilik Örgütü (IMO)’ nün
1980’li yıllarda elektronik haritaların emniyetli seyir amacı ile kullanımına ve elektronik
haritaları ekrana yansıtacak seyir cihazlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar
başlatılmıştır. Yapılan çalışmaların hedefi, denizcilerin kâğıt ortamda alışık olduğu
standart, kalite ve güvenilirlikten vazgeçilmeksizin, seyir emniyetini artırmaktır.
Yalnızca elektronik harita gösteren bir cihaz değil, aynı zamanda Köprüstünde
bulunan birçok seyir cihazından aldığı bilgilerle seyir emniyeti sağlayan bir destek cihazıdır.
Günümüzde ECDIS’ e DGPS, Radar, İskandil (EchoSounder), AIS, Cayro Pusula
(GyroCompass), Parakete (DoplerSpeedLog), Navtex cihazları bağlanabilmektedir. Bu
özellikleriyle ECDIS Köprüstü seyir zabitine ve özellikle Kaptanlara seyir güvenliği
açısından kolaylık sağlamaktadır.
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Resim 6.4: ECDIS cihazı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek köprüüstü simülatöründe elektronik
cihazları devreye alınız.
İşlem Basamakları
 Köprüüstü simulatöründeki tüm cihazları
kapalı konuma getiriniz.

Öneriler

 GPS cihazını açınız ve karşınıza çıkan
verileri kaydediniz.
 Otopilot cihazını açınız ve rotanızı girerek
devreye alınız.
 Otomatik tanımlama sistemini açınız ve
çevrenizdeki gemileri tespit ediniz.
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 Cihazların hatasız çalıştığına emin
olunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

( ) Otopilot, fırtınalı havalarda geminin daha az yalpaya düşmesini sağlar ve mutlaka
kullanılmalıdır.
( ) GPS, pozisyonu uydular aracılığıyla gösterir.
( ) AIS, geminin pozisyonu, sürati gibi değişkenlik gösteren bilgileri de gönderir ve
alır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından
görevlendirilen zabit nezaretinde seferdeyken harita üzerinde yapılan işlemler ile elektronik
seyir cihazlarında yapılan işlemleri yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Harita üzerinde cetvel ve minkale ile ölçüm yaptınız mı?
Harita üzerinde körpergel ile mesafe ölçümü yaptınız mı?
Enlem ve boylam bilgilerini haritaya işlediniz mi?
Haritadaki bir noktanın enlem ve boylamını buldunuz mu?
Dünyadaki bir yerin konumunu derece dakika saniye olarak
buldunuz mu?
6. Manyetik pusuladan yön okudunuz mu?
7. Cayro pusuladan yön bilgisi okudunuz mu?
8. Transit kerteriz yardımıyla cayro hatası buldunuz mu?
9. Cayro hatası düzeltmesi yaptınız mı?
10. Arızi sapma cetvelinden arızi sapma değeri buldunuz mu?
11. Pusulagülünden yararlanarak doğal sapma hesabı yaptınız mı?
12. Manyetik pusula değerine arızi sapma değerini uygulayarak
manyetik kuzeyi buldunuz mu?
13. Manyetik kuzeye doğal sapma değerini uygulayarak gerçek kuzey
değerini buldunuz mu?
14. Pruvaya göre kerteriz aldınız mı?
15. Hakki kuzeye göre kerteriz aldınız mı?
16. Fenerleri çalışma karateristiklerine göre tespit ettiniz mi?
17. Şamandıraları çalışma özelliklerine göre tespit ettiniz mi?
18. Köprüüstü cihazlarını talimatlara göre çalıştırdınız mı?
19. Köprüüstü cihazlarının verilerini kaydettiniz mi?
1.
2.
3.
4.
5.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
A
C
B
D
B
E
E
A
C
B
E
E
A
A
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D
B
C
B
C
A
D
A
E
A
C
D
B
E
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

A
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

Y
D
D
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KAYNAKÇA


SERİ Burhanettin, Orta Dereceli Endüstriyel Teknik Öğrenim Okulları Güverte
Avlama-Güverte Gemi Seyri Temel Ders Kitabı Cilt 1, MEB, Ankara, 1981.



TUNCER Güven, Navigasyon-seyir-1-2-3, Akademi Yayınları, İstanbul.

75

