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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL
MODÜLÜN ADI

Denizcilik
Güverte ĠĢletme
Elektronik Harita Gösterimi (ECDIS)

SÜRE

40 / 20

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Birey/öğrenciye emniyetli seyir yapabilmek için köprü üstü
elektronik seyir cihazlarını etkili kullanabilecek bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Seyir emniyeti için ECDIS‟e harita yüklemesi
yapabileceksiniz.
2. Seyir emniyeti için ECDIS‟te harita güncellemesi
yapabileceksiniz.
3. Seyir emniyeti için ECDIS‟i köprüüstündeki diğer
elektronik seyir cihazları ile birlikte kullanabileceksiniz.
4. Seyir emniyeti için ECDIS cihazında gerekli alarmlar ve
sensörlerin ayarlarını yapabileceksiniz.
5. Seyir emniyeti için sefer planı hazırlayabileceksiniz.

Ortam:Köprüüstü simülatörü veya ECDIS simülatörü
Donanım:ECDIS cihazları
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen
modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıĢ
testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Denizcilik mesleğinin en önemli ana ve temel dersi olan seyir, gemideki ve gemi
Ģirketindeki Ģahısları ilgilendiren temel unsurlardandır.
KüreselleĢen dünyamız ve denizcilik sektörü, sürekli ve hızlı bir Ģekilde yeni
teknolojilere ayak uydurmak zorunda kalmıĢtır. Biz denizciler olarak da bu teknolojileri
yakından takip etmek zorunda bırakıldık.
Denizcilik sektörü, elektronik teknolojisini çok yakından takip ederek dünyanın en
tehlikeli ve risk oranı yüksek olan mesleğimize uyarlamayı da ihmal etmemiĢtir. Eskiden
kullanılan metotlar geliĢen teknoloji sayesinde yerini artık elektronik sistemlere bırakmıĢtır.
Bundan birkaç yıl öncesine kadar kullanılan güvenilirliği tartıĢılmayan deniz
haritalarının yerini alan elektronik haritalar neredeyse kendinden önce kullanılan ve tarihi
denizcilik kadar eski olan kâğıt haritaları unutturacak düzeyde çoğalmıĢ ve artık Uluslararası
Denizcilik Örgütü tarafından zorunlu hâle getirilmiĢtir.
Bu modül ile size ECDIS olarak bildiğimiz Elektronik Harita Gösterim cihazının
kullanımı ve seyir açısından önemini ve faydalarını anlatmayı hedefledik. Uygulamaya
yönelik bir modül olduğundan gemiye ön hazırlık olarak uygulama imkânını sizlere
sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile seyir emniyeti için ECDIS‟e harita yüklemesi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin
alarak;

Gemilerde kullanılan elektronik harita çeĢitlerini,

ECDIS sisteminin temel çalıĢma prensibini,

ECDIS sisteminde menü tuĢu alt fonksiyon görevlerini,

Dijital haritaların ECDIS sistemine nasıl yüklendiğini öğreniniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. ELEKTRONĠK HARĠTA GÖSTERĠM VE BĠLGĠ
SĠSTEMĠ
(ELECTRONIC CHART DĠSPLAY AND INFORMATION
SYSTEM - ECDIS)
ECDIS, vardiya zabitinin planlama ve emniyetli seyir ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere elektronik haritayı, seyir uydu sistemlerinden aldığı konum bilgisiyle gösterebilen,
kendisine bağlanan seyir yardımcılarından elde ettiği veriyi ekran üzerinde görüntüleyebilen,
SOLAS 1974 SözleĢmesi‟nin V/19 ve V/27 maddelerine göre, sistemde güncel harita
kullanılması ve uygun bir yedeğinin bulunması durumunda kâğıt harita taĢıma
yükümlülüğünü karĢıladığı kabul edilen seyir bilgi sistemidir.
ECDIS cihazı, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime
Organization) ECDIS Performans Standardı‟nda yer alan tüm gerekleri karĢılamak zorunda
olup IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu-International Electrotechnical Commision)
tarafından, IMO Performans Standartları temel alınarak geliĢtirilen test prosedürünü geçmiĢ
olmalıdır. Test sonucu alınan “Tip Onayı – Type Approve” ECDIS‟in yasal olarak IMO
gereklerini karĢıladığını gösterir. Bulunulan mevkinin gösterimi, mesafe/kerteriz
fonksiyonları ve rota planlama kabiliyeti IMO ECDIS Performans Standardı‟nda
tanımlanmıĢ minimum ECDIS gereklerine birkaç örnektir (dönüĢ yeri, emniyetli geçiĢ
mesafesi, emniyetli kontur belirlenmesi ve bunlarla ilgili alarmlar kurulabilmesi gibi).
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1.1. ECDIS IMO Performans Standardı
Elektronik seyir cihazlarındaki standardı IMO belirlemiĢ olup ECDIS için standartlar
aĢağıdaki gibidir;














En önemli ve temel fonksiyonu emniyetli bir seyir yapılabilmesi,
Gerekli zaman aralıklarında yapılması gerekli güncellemelerin yapılabilmesi,
IMO‟nun belirlemiĢ olduğu elektronik seyir cihazlarındaki standardı sağlaması,
Yetkili otorite tarafından ECDIS‟te kullanılan haritalarda gerekli tüm bilgiler
için etkili ve emniyetli seyir yapılabilmesi sağlanmalı,
ECDIS‟teki elektronik haritaları güncellemekolay ve güvenilir Ģekilde
yapılabilmeli,
Geminin pozisyonunun sürekli kayıt altında olması ve görüntüleme olanağını
sağlaması,
ECDIS en az bir kâğıt haritanın verdiği güvenilirliği sağlaması,
ECDIS‟in herhangi bir arıza ve tehlike durumunda gerekli alarmları sağlaması,
Gerektiğinde yeni elektronik harita yüklenebilmesi,
RADAR ve AIS bilgelerini gerektiğinde görüntülemeyi sağlaması,
Renkler ve sembollerinkâğıt haritaya benzerlikte olması,
Sefer planı yapılabilmesi, yapılan sefer planının görüntülenmesi ve kayıt
edebilmesi,
Güç kaynağı olarak gerektiğinde gemi acil durum güç kaynağından
beslenebilmesidir.

1.2. STCW 78 SözleĢmesi 2010 Manila DeğiĢiklikleri ve Ülkemizdeki
Uygulamaları
STCW 2010 Manila değiĢiklikleri 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Denizcilik
ĠĢletmeleri 01.01.2012 itibarıyla; STCW 78 SözleĢmesi 2010 Manila değiĢikliklerinin
ġirketlerin Sorumlulukları baĢlıklı, Kod-A Bölüm I/14 ve Vardiya Tutma baĢlıklı, Kod-A
Bölüm-VIII hükümlerine uygun düzenlemeler yapmak zorundadır.
Ġdare tarafından onaylanmıĢ eğitim kurumlarında Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi
Sistemi (ECDIS) Eğitimi (IMO Model Course 1.27) almıĢ gemi adamlarının sertifikalarını
liman baĢkanlıklarına ibraz etmeleri durumunda, 01/01/2012 tarihi itibarıyla “Elektronik
Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Kullanma Belgesi gemi adamı cüzdanlarına
iĢlenecektir.

1.3. Ticari Gemilerin ECDIS Bulundurma Zorunluluğu
2009 yılında SOLAS Bölüm V Kural 19‟a yapılan bir düzeltme ile ECDIS denizci
tarafından yeterli ve güncel kâğıt harita bulundurma yükümlülüğünü karĢılayabilecek
olmaktan çıkmıĢtır. Yeni ECDIS bulundurma yükümlülüğü 2012‟den 2018‟e kadar gemi tip
ve tonajına göre safhalı uygulama Ģeklinde olacaktır.
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Tablo 1.1: ECDIS cihazı bulundurma yükümlülüğü

Bununla beraber IMO yüksek süratli tekneler için ECDIS bulundurma zorunluluğunu
1Temmuz 2008‟de kabul etmiĢ olup daha önce inĢa edilen yüksek süratli tekneler için 2
yıllık bir geçiĢ dönemi kabul edilmiĢtir.

1.4. Elektronik Harita ÇeĢitleri
1.4.1. Raster Seyir Haritaları (Raster Navigational Chart – RNC)
Raster seyir haritaları, geleneksel kâğıt haritalarının bire bir Ģekilde taranmıĢ ve
güvenirliği yüksek IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) talimatı üzerine üretilmiĢ
haritalardır. Ġki bağımsız RNC kullanan ECDIS‟li gemilerde kâğıt harita bulundurma
zorunluluğunu ortadan kaldırmıĢtır. Raster haritalarda görüntüyü yakınlaĢtırınca görüntü
kalitesi bozulur.

Resim 1.1: Raster harita
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ECDIS haritaları da kâğıt haritalar gibi ölçeklendirilmiĢtir. Bu ölçeklendirme
aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir.

Tablo 1.2: ECDIS haritalarındaki ölçek bantları

1.4.2. Elektronik Seyir Haritaları (Electronic Navigational Chart-ENC)
Elektronik seyir haritaları, RNC‟ye göre daha ayrıntısızdır. ECDIS Performans
Standartları‟na göre uygunluğu test edilmemiĢ tüm sistemler genel olarak ENC olarak
adlandırılır. ENC‟ler, RNC‟leri ve özel olarak üretilmiĢ diğer haritaları kullanabilirler ve
ECDIS‟inkine benzer fonksiyonlara sahip olabilirler. Elektronik seyir haritalarında ekranı
yakınlaĢtırınca görüntü bozulmaz.

Resim 1.2: Elektronik seyir haritası(ENC)
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1.5. ECDIS Sisteminin ÇalıĢma Prensibi
ECDIS sistemi üç ana unsurdan oluĢmaktadır. Bunlar; bilgisayar, yazılım ve
elektronik haritadır. Günümüzde IMO Performans Standartlarına uygun ECDIS üretimi
yapan pek çok firma vardır.

Resim 1.3: ECDIS konsolu

ECDIS‟e GPS, Radar/ARPA, iskandil, AIS, Cayro pusula, Navtex gibi cihazlar
bağlanabilmektedir. Fener kitapları, gelgit kitapları, ALRS kitapları diskler yardımıyla
cihaza aktarılabilmektedir. Sistem, tüm bu cihazların iĢlevlerini ekran üzerine taĢıyarak
görüntüleyebilmekte ve gemi bilgileriyle entegre ederek birçok bilgiyi kullanıcısına
sunmaktadır.
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Resim 1.4: ECDIS çalıĢma diyagramı

1.6. ECDIS Sisteminde Menü ve Alt Fonksiyonlar
Imo Performans Standartları ECDIS için menü ve alt fonksiyonlarını kullanıcıya
uygun ve kolay hâle getirmiĢtir. ECDIS‟i kullanımını biri konsol üzerinden, diğeri ekran
üzerinden olmak üzere iki kısımda incelemek gerekir.

1.6.1. ECDIS Konsolu
ECDIS konsulunu aĢağıdaki resim üzerinden inceleyecek olursak;
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Resim 1.5: ECDIS konsolu(klavye)














1-EBL(Elektronik Kerteriz Hattı-Electronic Bearing Line)1 ve EBL 2‟nin ayarı
2-BRILL: Parlaklık ayarı
3-GAIN: Kazanç ayarı
4-VRM(Variable Range Marker-DeğiĢken Mesafe Çemberi)1 ve VRM 2‟nin
ayarı
5-ALARM ACK(Alarm Acknowledgement-Alarmlara Cevap Verme)
6-PUSH TO Instant Access: Ekran üzerindeki menülere geçiĢi sağlar.
7-QWERTY(Q Klavye):Kolay rota bacağı girmek ve isim vermek için
kullanma
8-RANGE: Mesafe azaltıp artırma UNDO: Yapılan iĢlemi geri alma
9-VIEW/HIDE: Ekranda rota bilgilerini Göster/Gizle

ACQ/ACT: AIS bilgilerini Aktif et /Etme

TARGET DATA: Seçilen hedeflerin bilgilerini gösterir.

TARGET CANCEL: Seçilen bilgilerin hedeflerini iptal eder.
10-USB PORT: USB giriĢi; harita güncellemesi,rota yükleme veya rotanın
çıktısını alma
11-CURSOR: Ekran üzerinde fare gibi kullanılan donanım

1.6.2. ECDIS Ekranındaki Fonksiyonlar
Genel olarak günümüzde gemilerde kullanılan ECDIS ekranları standarda
yakındır.IMO Performans Standartlarında bir ECDIS‟i inceleyecek olursak aĢağıdaki resim
gibidir.
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Resim 1.6: ECDIS ekranındaki alt fonksiyonlar

Yukarıdaki resimdeki ekrandaki alt fonksiyonları açıklayacak olursak;


MOB: Denize adam düĢtüğü zaman denize düĢen kazazedenin mevkiinin
tespitinde kullanılır.



EVENT: Geminin tüm mevkilerinin kayıtlarını geriye dönük inceleme
imkânı sağlar.





Centre: Gemiyi merkeze alarak kullanımı sağlar.
Chart Handling: Haritalarla ilgili ekleme, güncelleme gibi iĢlemler yapılır.
Load/Unload Objects: Harita üzerine nesne veya sembol eklemeyi sağlar.



New Route: Yeni bir rota ekleme imkânını sağlar.



Route Plan: Sefer planı yapma fonksiyonudur.




SelectedArea: Seyir yapacağımız bölgeyi seçer.
Point to Point Range/Bearing: Gemi dıĢında iki noktanın birbirine mesafe e
kerterizini verir.



Shipto Point Range/Bearing: Gemiden cisme olan mesafe ve kerterizi verir.



Port Database : Limanla ilgili olan önemli bilgileri verir.



Print: Yapılan sefer planını yazdırma imkânını sağlar.



ShipProperties: Gemiye ait tamboy, en, draft gibi bilgilerin girilmesini
sağlar.



TargetList: ECDIS üzerindeki hedeflerin listesidir.



Tide Information: Gelgit bilgileri verir.
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Weather Information: Hava ile ilgili gelen mesajları içerir.
ZoomIn/Out: Harita ölçeğini büyütüp küçültmeye yarar.

1.7. ECDIS’eDijital Harita Yüklenmesi(Lisanslama)
IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü-International Hydrography Organization)
tarafından standart ve güvenilir bir Ģekilde üretilen haritalar aynı kâğıt harita gibi belli bir
bölge ve ölçekte üretilir. Ancak kâğıt haritadan farkı „permit‟ dediğimiz izinlerle ne kadar
sürelik alındıysa o süreye kadar kullanılması emniyetli seyre müsaade etmektedir. Bu
sürenin aĢımında eğer harita kullanılmak zorundaysa tekrar Ģirket tarafından gemiye permit
gönderilerek haritanın kullanım süresi tekrar ne kadar süre ile alındıysa bu sürenin bitimine
dek uzatılır. Eğer süresi bitip kullanılırsa haritada haftalık düzeltmeleri yapmayı sistem kabul
etmeyecek bu da emniyetli seyre müsaade etmeyecektir.

Resim 1.7: Haritaya permit yükleme

Get User Permit menüsünden haritanın Ģifresini yazarak harita kullanıma izin alınır.
Sistem üretilirken aslında tüm haritalar yüklü ve hazır durumdadır. Alınan bu permitle o
haritanın Ģifresi açılır ve kullanıma hazır olur. ARCS (Admiralty Raster Chart System)
olarak bildiğimiz sistem de 10 bölgeden oluĢur, 11. bölge tüm bölgeleri kapsar.
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Resim 1.8: Raster haritaların kapsadığı bölgeler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını
simülatöründe uygulamayı yapınız.

takip ederek okulunuzdaki

ĠĢlem Basamakları
 Öncelikle ECDIS cihazını açınız.
 ECDIS ekranı açıldıktan sonra konsol
(klavye)üzerindeki tuĢları kullanarak
hangi tuĢun ne özelliği olduğunu ekran
üzerinden takip ediniz.
 ECDIS ekranı üzerinden alt
fonksiyonlarını sırasıyla açarak
öğrendiğiniz özellikleri ekrandakilerle
karĢılaĢtırıp farklı özellikleri defterinize
not ediniz.
 ECDIS üzerinde sırasıyla birer tane
RNC, ENC haritası açarak arasındaki
farkı kıyaslayınız.

mevcut

ECDIS

Öneriler
 Öğrendiğiniz teorik bilgileri
uygulamadan önce gözden geçirip kalıcı
öğrenmeyi destekleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) ECDIS kısaltmasının açılımı; Electronic Chart Displaying Information System
Ģeklindedir.

2.

( ) IMO, ECDIS için herhangi bir standart belirtmemiĢtir.

3.

( ) Günümüzde gemilerde kullanılan ECDIS‟lerde RNC ve ENC olmak üzere iki
çeĢit mevcuttur.

4.

( ) RNC haritaları fazla ayrıntı içermeyen ECDIS harita çeĢididir.

5.

( ) ENC haritaları kullanılan ECDIS‟lerde kâğıt harita kullanma zorunluluğu ortadan
kalkmıĢ sayılmaz.

6.

( ) ECDIS‟e köprüüstünde bulunan GPS,ARPA/RADAR,AIS, NAVTEX, ECHO
SOUNDER, SPEED LOG gibi seyir yardımcıları da entegredir.

7.

( ) ECDIS‟lere harita yüklemesini „permit‟ dediğimiz harita müsaadeleri ile yaparız.

8.

( ) Permitleri biten haritaların seyirde kullanılmasında bir sakınca yoktur.

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–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Uygun ortam sağlandığında seyir emniyeti için ECDIS‟te harita güncellemesi
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Ondan izin alarak,





ECDIS harita çeĢitlerini araĢtırınız.
Elektronik harita çeĢitlerinin farkını öğreniniz.
Güncelleme bilgilerinin ECDIS‟e neden yüklenmesi gerektiğini sorunuz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

2. ECDIS’TE HARĠTA
GÜNCELLEMESĠ(DÜZELTMESĠ)
Gemilerde vardiya zabitinin en çok zamanını alan iĢlerden biri harita ve yayınların
güncellenmesidir. Kâğıt haritalarda harita düzeltimi, gemiye gelen haftalık Denizcilere
Ġlanlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu ilanlar yıl boyunca haftalık olarak yayınlanır. Harita
düzeltilmesini gerektiren bir olay meydana geldiğinde, olayın tespiti, Denizcilere Ġlanlara
basımı, geminin Ģirketine ve gemiye yollanması ve gemide harita ve yayınların
güncellenmesi haftaları bulmaktadır. ECDIS‟lerde kullanılan elektronik haritalarda
ise güncelleme, yine kâğıt haritalar gibi haftalık ancak uydular ve internet vasıtasıyla veya
CD‟ler yardımıyla yapılmaktadır. Kâğıt haritalarda 12 haftayı bulan düzeltme süreci,
elektronik haritalarda bir saate tamamlanabilmektedir.

2.1. ECDIS Ġnternet Güncellemesi
ECDIS Internet güncellemesi, BirleĢik Krallık Hidrografi Ofisi‟nin (The United
Kingdom Hydrographic Office (UKHO)) internet sitesinden haftalık olarak yayınlanır ve
buradan indirilir. Hem RNC hem de ENC haritalarının haftalık düzeltmesi mevcuttur. Seyir
zabiti günü gelen düzeltmeyi ECDIS‟e yükleyerek gerekli güncellemeyi Weekly Update
menüsüne girerek otomatik olarak yapabilmektedir.
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Resim 2.1: ECDIS güncelleme menüsü

2.2. ECDIS E-Mail ile Güncelleme
ECDIS güncellemesini mail ile elde gerçekleĢtirebiliriz. Kullandığımız ECDIS‟lerin
E-Mail Update menüsüne girerek Ģirketimizin güncelleme için anlaĢtığı firmaya mail
atarak(AĢağıdaki sarı renkli bölgeye e-mail adresi yazılır.) bu iĢlemi gerçekleĢtiririz.

Resim 2.2: ECDIS e-mail güncellemesi

2.3. ECDIS CD ile Güncelleme
ECDIS CD ile güncelleme imkânı da bulunmaktadır. Gemiye gelen haftalık düzeltme
CD‟sini ECDIS CD-ROM‟una takarak menülerden CD ile güncelleĢtirmeyi bularak buradan
da iĢlemi tamamlarız.

Resim 2.3: ECDIS CD ile güncelleme
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2.4. ECDIS Manuel Güncelleme
Günümüzde kullandığımız lisanslı ECDIS cihazlarımızın hepsinde standartlar gereği
istenildiği ve gerek duyulduğu takdirde manuel (elle) güncellemesini yapmak mümkündür.
Bunun için ECDIS cihazımızın alt menülerinde Manual Update seçeneğinden gerekli
düzeltmeler yapılabilir.
Örneğin aĢağıdaki resim üzerinden basit olarak gösterecek olursak;yapacağımız
düzeltmeyi bir bölgeye(askeri tatbikat bölgesi) ya da bir noktaya(Ģamandıra, fener vb. gibi)
da yapmamız mümkündür.Elle güncellemeye; yukarıda açıkladığımız internet, e-mail, CD
ile güncellemeleri yapamadığımız takdirde baĢvurulur.

Resim 2.4: ECDIS elle güncelleme menüsü

Günümüzde kullanılan ECDIS modellerinin hepsinde yukarıdaki standart güncelleme
sistemleri kullanılır. Cihaz değiĢse bile yapılacak iĢlemlerin hepsi aynı Ģekilde olacaktır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut ECDIS cihazlarıyla
harita güncellemesi ve lisanslama (permit) iĢlemlerini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikle harita güncellemesi için
ECDIS cihazınızın ekranındaki menüden
Harita Güncelleme (Chart Update)
simgesini seçiniz.
 Update menüsüne göz gezdirerek hangi
güncellemeler varsa ona dikkat ediniz.
 Sırasıyla internet, e-mail, CD,
güncellemelerini inceleyiniz.
 Sonra ECDIS cihazımıza yüklü
müsaadesi olan yani „permit‟li olan
haritaların sürelerini kontrol ediniz.
 Mevcut yüklü haritaların lisanslarının
(permit) ne zaman biteceğini kontrol
ediniz.
 Manuel güncelleme menüsünden seçmiĢ
olduğunuz haritadaki sembollerin yerini
değiĢtiriniz.

 ECDIS simülatörüne gelmeden derste
aldığınız notları yanınıza alınız.
 Öğrenmenin kalıcılığı için derste
iĢlenilen konuları ECDIS üzerinde
uygulayarak tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( )Kâğıt haritalarda haftalık yapılan güncelleĢtirmeler ECDIS‟lerde 2 haftalık yapılır.
( ) ECDIS cihazlarında güncelleĢtirme iĢlemlerini internet ve e-mail vasıtasıyla da
yapabiliriz.
( ) ECDIS cihazlarında güncelleĢtirme iĢleminin CD ile yapılması güvenilir olmaz.
( ) ECDIS cihazlarında güncelleĢtirme iĢleminin yapılmamasının seyir güvenliğini
etkilemesi söz konusu değildir.
( ) ECDIS cihazlarında manuel olarak da güncelleĢtirme imkânımız mevcuttur.
( ) ECDIS‟te kullanılan haritalar üretici tarafından süreli „permit‟lidir.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANAMI
Uygun ortam sağlandığında seyir emniyeti için ECDIS cihazınızı köprü üstündeki
diğer elektronik seyir cihazları ile birlikte kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Ondan izin alarak,




AIS cihazının ne iĢe yaradığını öğreniniz.
Radar ile ECDIS arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını öğreniniz.
Seyir uyarılarının ECDIS cihazından da takibinin nasıl yapıldığını öğreniniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

3. ECDIS CĠHAZININ DĠĞER ELEKTRONĠK SEYĠR
AYGITLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
Bilindiği üzere ECDIS cihazları köprüstündeki birçok seyir aygıtı ile entegredir.
Mesela dünya üzerindeki mevkiimizi GPS, diğer gemilerin kimlik bilgilerini AIS, deniz
üstündeki cisimlerin ekolarını radar, seyir uyarılarını ve meteorolojik bilgileri NAVTEX
cihazı vasıtasıyla ECDIS ekranına aktararak kullanırız.

3.1. Radar Özelliklerinin ECDIS Üzerinde Kullanılması
Ġstenildiği takdirde radarımızın ekran görüntüsünü ECDIS cihazında göstermemiz
mümkündür. Bu Ģekilde kullanmak vardiya zabitine birçok konuda avantaj sağlamaktadır.
Örneğin; kullanımdan kaldırılan veya tam tersi kullanıma konulan bir seyir alametini ECDIS
cihazımızda güncelleyemediğimiz takdirde emniyetli seyre mani olacaktır. Eğer radar
ekranındaki ekoları ECDIS ile beraber kullanılırsa emniyetli seyir imkânı her zaman
sağlanır. AIS (Otomatik Kimlik Bildirme Sistemi-Automatic Identification System)
tarafından alınamayan bilgileri de radar vasıtasıyla ekolar ekranda algılanır. ECDIS cihazının
ekranın üstüne radar özelliklerini yansıtan görüntü (Overlay) aĢağıdaki Resim 3.1 gibidir.
Radardan alınabilecek hedefin bilgileri; Mesafe, kerteriz, rota, sürat, cpa/tcpa gibi bilgilerin
hepsi ekranda verilmiĢtir.
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Resim 3.1: Farklı model ECDIS cihazının ‘OVERLAY ’ menüsü
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Resim 3.2: ECDIS üzerinde radar (Overlay) görüntüsü

3.2. AIS Cihazının ECDIS’e Sağladığı Bilgiler
AIS(Otomatik Kimlik Tanımlama Sistemi) cihazı SOLAS tarafından günümüzde 300
GRT‟nin üstündeki gemilerde bulundurma zorunluluğu olan, VHF menzili içinde(20-30
deniz mili) olan gemilerin;

MMSI(Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası)

Call Sign& Name (Çağrı ĠĢareti&Gemi Adı)

IMO Number(Uluslararası Denizcilik Örgütüne Kayıt Numarası)

Length&Beam(Gemi Boyu&Eni)

Type of Ship(Gemi Tipi)

SOG & COG(Yere Göre Sürat&Yere Göre Rota) gibi daha birçok bilginin diğer
gemiler tarafından görülmesini sağlayan elektronik seyir cihazıdır.
Bu bilgiler ıĢığında gemilerin ECDIS ekranında görülmesi, vardiya zabitine sağladığı
kolaylık, seyir emniyetini daha güvenilir hâle getirmiĢtir.
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Resim 3.3: ECDIS üzerinde hedef geminin AIS bilgileri

3.2.1. ECDIS Ekranı Üzerinde Mevcut Gemilerin AIS Sembollerinin Tanımı



Sembolü vardiya zabiti tarafından herhangi bir müdahalede
bulunmadan gemi AIS sembolüdür.



Sembolü vardiya zabiti tarafından genelde kullanılan modele göre
de değiĢir, „CURSOR‟ olarak tanımladığımız ekran imlecinin tek sol tıkla
oluĢacak görüntüdür. Üçgenin ucundaki kesikli çizgiler geminin hareket
vektörünü, düz çizgi ise geminin pruvasını gösterir.
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Sembolü vardiya zabiti tarafından cursor vasıtasıyla iki sol
tıklamadan sonra oluĢacak görüntüdür. Bu sembol AIS bilgilerinin tamamının
ekranda gösterildiği görüntüdür.



Sembolü vardiya zabiti tarafından cursor vasıtasıyla tek sol
tıklamadan sonra çıkan AIS görüntüsüdür. Kırmızı olmasının nedeni çatıĢma
tehlikesinin yaĢanabileceğinin göstergesidir.





Sembolü AIS menzilinden çıkan ya da AIS sinyalinin kaybedilmesi
sonucu ekranda oluĢan görüntüdür.

3.3. NAVTEX Cihazının ECDIS’e Aktardığı Bilgiler
NAVTEX, GMDSS‟e tabi gemilerde seyir uyarılarının yazılı olarak alınmasını
sağlayan elektronik seyir cihazıdır. Seyir yapılan bölge cihaz üzerinden seçilerek yerel ve
uluslararası dillerde yayınlanan denizcilik uyarılarını içerir. ECDIS cihazı NAVTEX
bağlantısı ile gelen mesajları ekran üzerinde görmek mümkündür. Gelen NAVTEX mesajları
üç frekanstan yapılmaktadır. Gelen mesajların kategorilerinin ECDIS üzerinden seçimi de
yapılabilir.



490 kHz frekansta yerel dilde yayın yapılır.
518frekansta uluslararası dilde (Ġngilizce) yayın yapılır.
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Resim 3.4: ECDIS cihazına farklı frekanslardan NAVTEX mesajı

Resim 3.5: Farklı model ECDIS cihazına gelen NAVTEX mesajları
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NAVTEX mesajlarının seyir emniyeti açıĢından önemi büyüktür. Yapılan uyarılar bu
sistemde NAVTEX istasyonu tarafından yapılarak gemilerin emniyetli seyrine engel
olabilecek tehlikeler ECDIS ekranından kolayca görülebilir.
ECDIS cihazlarının IMO Standardı‟na sahip tüm modellerinde yukarıda bahsedilen
özellikleri bulundurmaktadır. Bahsedilen özelliklerin vardiya zabiti tarafından takibinin
önemi çok büyüktür.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut ECDIS
simülatöründe ECDIS cihazının radar, AIS, NAVTEX cihazları ile beraber nasıl
kullanıldığının iĢlemlerini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikle mevcut ECDIS cihazlarının
ekranındaki kısa yollarda da görünen
„OVERLAY ‟(RADAR Ekolarını
Ekranda Görüntüleme) fonksiyonunu
bulunuz.
 Sisteme bağlı radar cihazlarından birini
seçerek ekranda görüntüleyiniz.
 ECDIS harita ekranı ile radar
görüntüsünü karĢılaĢtırınız.
 ECDIS ekranında radar özelliklerini
kullanarak görüntü ayarlarını
yapınız(tune, sea, gain gibi).
 ECDIS ekranındaki hedef gemilerin AIS
bilgilerinin ne olduğunu ekrandan
bakınız.
 AIS bilgileri olmayan hedeflerin ekranda
görüntülerinin olup olmadığının da
kontrolünü yapınız.
 AIS ekran sembollerinden gemilerin
durumlarını belirleyiniz.
 ECDIS Navtex menüsünden gelen
mesajları açarak ne tür mesajlar
geldiğine bakınız.

 Yapılan iĢlemleri tamamladıktan sonra
sınıf içinde tartıĢınız.
 Farklı model ECDIS cihazları için
yapılan uygulamaların temel olarak da
aynı olacağı bilinmelidir.
 Ġmkân varsa yakındaki denizcilik
eğitimi veren yerlerdeki farklı
modellerdeki cihazları da görünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) ECDIS, köprüüstündeki AIS, navtex, radar gibi seyir cihazları ile de bağlantılı
kullanılan bir elektronik seyir sistemidir.
( ) ECDIS cihazının ekranında radar ekolarının gösterilmesini „Overlay ‟ olarak
adlandırırız.
( ) ECDIS cihazlarında AIS cihazına gelen meteorolojik raporları da ekrandan
görüntülemek mümkündür.
( ) ECDIS cihazında ekranda AIS bilgisi olmayan hedefin cpa/tcpa gibi bilgilerini
göremeyiz.
( ) ECDIS cihazlarında navtexten gelen seyir uyarılarını ekranda görüntüleyebiliriz.

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–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Uygun ortam sağlandığında seyir emniyeti için ECDIS cihazında gerekli olan
alarmların ve sensörlerin ayarlarını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Ondan izin alarak;





Seyir cihazlarında kullanılan alarmların neden önemli olduğunu sorunuz.
ECDIS cihazında kullanılan ne tür alarmlar ve sensörler olduğunu öğreniniz.
ECDIS cihazındaki kullanıcı ayarlarının ne gibi bir kolaylığı olduğunu sorunuz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

4. ECDIS CĠHAZINDA KULLANILAN ALARMLAR VE
SENSÖRLER
Günümüz teknolojisinde elektronik seyir cihazlarına verilen önem artmıĢ, bununla
beraber seyir emniyetinde öncelik sırası da buna paralel değiĢmiĢtir. Vardiya zabitlerinin
teknolojiye ayak uydurup iĢlerinin kolaylaĢmasıyla da cihazlara aĢırı bir güven baĢlamıĢtır.
AĢırı güvenle beraber deniz kazaları artmıĢtır.
Vardiya zabitlerinin köprüüstündeki seyir cihazlarını etkin ve verimli kullanması da
seyir emniyeti için önem arz etmektedir. Mevcut cihazların kullanma talimatları her zabit
tarafından iyi bilinmeli eksiklikler görüldüğünde Ģirket tarafından sağlanan eğitimlerle
kapatılmalıdır.Vardiya zabitleri ECDIS cihazında hangi alarm ve sensörler kullanılması
konusunda gerekli bilgiye sahip olmalıdır.

4.1. ECDIS Emniyet Ayarları (Safety Settings)
ECDIS emniyet ayarları geminin boyutu, su çekimi, gideceği limanın derinliği,
bölgenin özel koĢulları (akıntı, gelgit gibi…) durumları kapsayan kullanıcı ayarlarıdır. Bu
ayarlar neredeyse seferlik yapılan ayarlardır. Çünkü geminin yüklü ve boĢ hâli arasındaki su
çekimi farkı, limanların derinlik farkı gibi değerler sürekli değiĢeceğinden ilgili zabit
tarafından dikkat edilmesi gereken hususlardandır. AĢağıdaki resimde bir ECDIS modelinde
„SAFETY SETTINGS‟ menüsünü bularak ayarların nasıl yapıldığına bakalım;
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ġekil 4.1: ECDIS emniyet ayarları menüsü

Harita üzerinde gösterecek olursak aĢağıdaki resmi takip ederek bu limitlerin ne
olduğunu daha iyi görebiliriz.

Resim4.1: ECDIS ekranı üzerinde emniyet ayarlarının gösterimi

4.2. DönüĢ Noktasına VarıĢ Alarmı (WaypointArrival Alarm)
Geminin rota değiĢikliğine baĢlanması gereken noktaya(Wheel Over Point)
gelindiğinde aktif olan ECDIS alarmıdır.

Resim 4.2: ECDIS ekranında dönüĢ noktası alarmı
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4.3. Ground Alarmı (Ground Alert)
Geminin gireceği limana varmadan önce gelgit hesabının ECDIS tarafından otomatik
olarak yapıldığı özelliktir. UKC(Under Keel Clearance) dediğimiz gemimizin deniz dibinden
omurgaya olan mesafeyi, gemi parametrelerini girdiğimiz zaman emniyetli bir Ģekilde
hesaplayan sistemdir.

Resim 4.3: Gemi bilgilerinin ECDIS’e girilmesi

Resim4.4: ECDIS’te 3,6 m ve 3,7 m drafta göre geminin UKCmesafesi görüntüsü
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4.4. Koruma Alanı Ayarı(Guard Zone)
Seyir emniyeti için belli bir mesafe, açı ve zamanda hedef gemilerden çatıĢma uyarısı
almak için kullanılan ayardır. Limitleri seyir bölgesi, trafik yoğunluğu ve gemi özelliklerine
göre değiĢen bir özelliktir. AĢağıda iki farklı modelin „guard zone‟ özelliği gösterilmiĢtir.

Resim 4.5: Farklı iki model ECDIS’inguard zone alarm görüntüsü

4.5. Demir Vardiyası Alarmı(Anchor Watch Alert)
Demirleme manevrasından sonra geminin demirinin tarayıp taramadığının kontrolünü
yapmak için kullanılan alarm türüdür. Salma dairesini hesapladıktan sonra değeri ECDIS‟in
„AnchorAlert‟ menüsünden yapılır.

Resim 4.6: DemirlemiĢ bir geminin ECDIS ekranı

4.6. CPA / TCPA (En yakın YaklaĢma Noktası ve En Yakın
YaklaĢma Noktasının Zamanı Alarmı Closest Point of
Approach/Time to Closest Point of ApproachAlert) Alarmı
Seyir emniyetini sağlamak ve çatıĢmadan kaçınma manevralarını sağlıklı
yapılabilmesi için vardiya zabiti tarafından CPA/TCPA bilgilerini kullanmanın önemi
oldukça iyi bilinmelidir. Bu özelliği hem radarda hem ECDIS‟te kullanmamız mümkündür.
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ġekil 4.2: ECDIS CPA/TPA limitlerini aĢan hedef gemi görüntüsü

4.7. Pruva Alarmı (Heading Alarm)
Geminin takip ettiği rotada herhangi bir sapma yaĢanması durumunda ECDIS
cihazının verdiği alarm çeĢididir. Aynı alarm otopilot cihazında da vardır. Rotada sapma
oranını girerek aktif hâle gelecektir.

4.8. Rotadan DüĢme Alarmı (XTDAlert)
Geminin rotadan sancağa veya iskeleye düĢmesi durumunda aktif hâle gelen seyir
emniyeti için önemli olan alarm sistemidir. Limitleri belirleyerek rota üzerinde kalmayı
muhafaza etmeye yardımcı bir özellik olarak kullanır.
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Resim 4.7: XTD alarmını kurulumunu gösteren ECDIS görüntüsü

4.9. Nispi ve Hakiki Vektör Ayarı (Relative&TrueVector Settings)
Nispi ve hakiki vektörü basitçe tanımlayacak olursak; 6 dakikalık bir vektörden
anladığımız geminin hareket yönünün mevcut hızla yer değiĢtirmesi sonucu, vektörün
sonunda olmasına hareket vektörü diyoruz. Bu hareket gemilere göre ise nispi, yere göre ise
hakiki vektör olarak adlandırılır. Radar özelliklerinden alınan ECDIS cihazında da kullanılan
nispi ve hakiki vektör özelliği vardiya zabitinin seyir emniyetine katkısı büyüktür. Bu
ayarların menüsü mevcut tüm ECDIS modellerinde vardır. AĢağıdaki resimlerde örnek
vektör ayarları ve ECDIS ekranındaki görüntüsü verilmiĢtir.

Resim 4.8: ECDIS vektör uzunluğu ayarı

Yukarıdaki resimde vektör uzunluğunu dakika cinsinden artırıp azaltabiliriz.
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Resim 4.9: ECDI Sekranında aynı hedefe ait nispi ve hakiki vektörleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut ECDIS
simülatöründe seyir emniyeti için ECDIS cihazındaki bazı alarm ve sensörlerin ayarlama
iĢlemlerini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikle mevcut ECDIS cihazlarının
ekranındaki menülerden „Safety
Settings‟ Emniyet Ayarları menüsünden
derinlik alarmlarının değerlerini
değiĢtiriniz.
 „Ground Alert‟ menüsünden geminin
omurgası ile deniz dibindeki emniyetli
mesafeyi „UKC‟yi, draftı ve gemi direği
yükseklik ayarlarını değiĢtiriniz.
 „Guard Zone‟ menüsünden mevcut
koruma alanını değiĢtiriniz.
 Demir vardiyasında kurulması gereken
„Anchor Alert‟ menülerden bularak yeni
değerleri giriniz.
 Seyir emniyeti için kullandığımız
„Cpa/Tcpa‟ ayarlarının yapıldığı menüyü
bularak mevcut ayarları değiĢtiriniz.
 Nispi ve hakiki vektörlerini ECDIS
cihazınızın menüsünden bularak
vektör uzunluğunu değiĢtiriniz

 Yapılan iĢlemleri tamamladıktan sonra
sınıf içinde tartıĢınız.
 Farklı model ECDIS cihazları için
yapılan uygulamaların temel olarak da
aynı olacağı bilinmelidir.
 Ġmkân varsa yakındaki denizcilik
eğitimi veren yerlerdeki farklı
modellerdeki cihazları da görünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.

( ) ECDIS cihazında kullandığımız emniyet ayarları gemideki tüm vardiya
zabitlerince bilinmelidir.
( ) ECDIS cihazlarında „GuardZone‟ koruma alanı ayarını alanın dıĢına çıkan hedef
gemiler için kullanırız.
(
) ECDIS cihazlarında „Anchor Watch Alert‟ ayarı seyir vardiyasında
kullandığımız alarm çeĢididir.
( ) ECDIS cihazında seyir emniyeti için kullandığımız cpa/tcpa ayarları seyir bölgesi
ve gemi trafiğine göre değiĢiklik gösteren alarm türüdür.
( ) ECDIS cihazlarında ve GPS cihazlarında XTD alarmı vardiya zabiti tarafından
ayarlanan, geminin mevcut rotasından sancağa ve iskeleye düĢmesi durumunda
limitlerin üstüne çıkarak aktif hâle gelen alarmdır.

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–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Uygun ortam sağlandığında seyir emniyeti için ECDIS cihazında sefer planı
hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Kaptanın müsaadesini aldıktan sonra geminin seyir zabiti ile köprüüstüne çıkarak;







Sefer planının ECDIS cihazı ile yapılmasının avantajlarını sorunuz.
ECDIS cihazı sefer planında hangi emniyet ayarlarına dikkat edildiğini
öğreniniz.
ECDIS cihazında yeni sefer planı oluĢturma esnasında dikkat edilecek hususları
sorunuz.
ECDIS cihazı olmadan sefer planlarının nasıl yapıldığını öğreniniz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

5. SEFER PLANI (VOYAGE PLAN)
Ġsveç‟de bir sigorta kuruluĢu tarafından geçtiğimiz günlerde gemi seferlerine iliĢkin
davaların yayınlandığı rapora göre 2004-2015 yılları arasında seyir hataları yüzünden oluĢan
kazalar sonucu pek çok tekne ve makine hasarı meydana geldiği belirtiliyor.
BaĢlıca hatalar ve eksiklikler yetersiz seyir/pasaj planlamasından kaynaklanıyor. Buna
ek olarak bazı vakalarda köprüüstünden sorumlu zabitlerin seyir planlamasını göz ardı etme
durumu söz konusudur. Bu da; teknoloji ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun bunu iyi
kullanamayan zabit ve kaptanlar sebebiyle kazaların oluĢabildiğini ortaya çıkarıyor. Aslında
her Ģey “eksik farkındalık ve aĢinalık”tan kaynaklanıyor.

5.1. Harita ve ECDIS Kullanımı
Köprüüstünde seyir tutacak tüm zabitler ve karadaki yöneticiler gemilerin onaylı bir
elektronik harita ekipmanı (ECDIS) olduğundan emin olmalıdır. Gemideki ECDIS cihazı ve
elektronik haritaları onaylı değilse mutlaka kâğıt haritalar kullanılmalıdır. Yalnızca kâğıt
haritalar kullanılıyorsa haftalık harita düzeltmeleri, “T&P notice” diye tabir ettiğimiz
“Temporary & Preliminary” geçici ve ön düzeltmeleri ve varsa özel seyir uyarıları mutlaka
sefer haritalarına iĢlenmelidir. Birbirinden bağımsız güç kaynaklı çift ECDIS olan gemilerde
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ise elektronik haritaların (ENC) ve güncelleme izin ve CD‟lerinin yüklenmiĢ olması oldukça
önemlidir. Hepsi için Ģirket prosedürlerinde belirtilen sıklıkla haritaya mevki atılmalı, gemi
pozisyonu kontrol edilmelidir. Hatta RADAR, astronomik seyir hesaplamaları kullanılarak
cross-check yapılmalıdır. Zira uydular bile bazen hata yapabilir.

5.2. Sefer Planı Hazırlığı
Seyir zabiti, hazırlıklarına gemi limandan kalkmadan önce baĢlar ve kalkıĢa kadar tüm
rotalarını haritalara iĢleyerek seyir planını kaptanın onayına sunmak üzere hazır eder. Tabi
çok sık limanların yapıldığı konteyner ve kimyasal tanker gemilerinde seyir zabitinin
durumu malumunuzdur. Sadece seyirden sorumlu olmayıp aynı zamanda limanda da
yükleme/tahliye vardiyası tuttuklarından gözlerinden uyku akarken bile seyir planını
yetiĢtirmeye çalıĢırlar. Bu da ister istemez hataları doğurabiliyor. KalkıĢtan önce ve varıĢtan
önce gerekli formalite ve prosedürler için seyir zabiti kaptan ve diğer zabitlerle fikir alıĢ
veriĢinde bulunursa bu hatalar önlenebilir. Köprüüstünde vardiya tutacak diğer zabitler seyir
planına baktığında her ayrıntıyı anlayabilmelidir. Bu da detaylı ve açık bir bilgilendirme
yapılmasını gerektirir. Ayrıca her seyir planı için olası risklerin değerlendirmesi
yapılmalıdır.

5.3. Köprüüstü Takımı ve Yönetimi
Etkili ve emniyetli bir köprüüstü takımına sahip olmak için zabitlerin görevlerinin
tanımlanması ve aĢinalığının sağlanması oldukça önemlidir. Ġyi iĢleyen bir sistem için tüm
köprüüstü takımı üyeleri birbirlerinden nelerin beklendiğini, kimin hangi sorumluluğa sahip
olduğunu öğrenmeli ve bu Ģekilde varsayımları ortadan kaldırmalıdır. Bu Ģekildeki bir
sistematik çalıĢmanın en büyük avantajı yüksek derecede dikkat unsuru gerektiren
zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
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Resim5.1: Olumlu ve olumsuz köprüüstü ekibi

Yoğun gemi trafiğinin, kötü hava koĢullarının olduğu durumlarda seyirde yakın takip
gerekir. Aynı Ģekilde liman varıĢ ve kalkıĢlarında da yakın takip sağlanmalıdır. Böyle
durumlarda en ideal köprüüstü sistemi, birden fazla zabitin ve gözcünün köprüüstünde
kaptanla birlikte bulunmasıdır Ancak gemiadamının yetersiz olduğu durumlarda bunu
sağlamak mümkün olmaz. Armatörler de genelde masrafı azaltmak için “minimum
gemiadamı” ile gemilerini yürütmeye çalıĢırlar. Bunun sonucunda da kazalar kaçınılmaz
olur. Gemi kazalarında ise milyon dolarları aĢan hasarlar söz konusu olabiliyor. Büyük
zararlarla karĢılaĢmamak için bir zabit veya bir usta gemici daha alınarak riskler azaltılabilir.
Ayrıca 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe giren ISM Kod 2014 değiĢikliklerine göre de
minimum gemiadamı artık kabul edilmeyecektir.

5.4. Seyir (Navigasyon) ĠĢlemleri
ġirketlerin ISM (Emniyetli Yönetim Sistemi) El Kitaplarında mutlaka sefer planların
“Rıhtım‟dan Rıhtım‟a” yani “Berth-to-berth” yapılmasına ve zabitlerin bunu ne Ģekilde
gerçekleĢtireceğine dair prosedürler bulunmalıdır. Normal bir açık deniz seyrinde
köprüüstünde tek bir zabit ve tek bir gözcü vardiyada bulunur. Seyrin geliĢimini zabit çok iyi
takip etmeli ve tüm köprüüstü takımı Ģirketin “seyir prosedürleri”ni çok iyi bilmelidir. Seyir
planında tanımlanan sınırlar harici yapılacak en ufak bir değiĢiklik ve rotadan sapma ivedi
olarak kaptana bildirilecek ve kaptanın onayı alınacaktır. Seyir sırasında gerekli olduğu
ortaya çıkmıĢ tüm yeni bilgiler de seyir planına eklenmeli ve tüm zabitler gözden
geçirmelidir. Bu noktada da en önemli kiĢinin gemi kaptanı olduğu unutulmamalıdır. Kaptan
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nasıl davranırsa, ne yaparsa, zabitler de onun yaptığı Ģekilde uygulamaya devam edecektir.
ġirket yönetiminin sorumluluğu da kaptanlarına bilgili, tecrübeli ve artık günümüzde daha
çok gereken “uyanık” zabitleri sağlamaktır. Tabi ki kaptan da zabitlerini iyi değerlendirmeli
ve gemiye katıldıklarında onlara gereken aĢinalık ve eğitimleri sağlamalıdır.

5.5. Sefer Planındaki Eksiklikler Değerlendirme ve ĠĢ Birliği
Kaptan sefer planı konusunda yaĢanan eksiklikleri, geliĢtirilmesi için kiĢisel
önerilerini belirli sıklıklarla Ģirkete “Kaptan Sistem Gözden Geçirme Raporu” ile
bildirmelidir. Zabitler de gördükleri eksiklikleri kaptana bildirmeli ve kaptan tarafından tüm
bu değerlendirmeler Ģirket yönetimine gönderilmelidir. Ticaretten ve taĢınan yükten önce
gemide “insan” olduğu için personelin emniyeti her Ģeyden önce gelir. Etkili ve koordineli
bir gemi-Ģirket çalıĢması kazaların önlenmesi ve geçmiĢ deneyimler yardımıyla sistemin
geliĢtirilmesini sağlayacaktır. Bu durumda, denizcilik literatürüne “Near Miss” olarak geçen
“OluĢmamıĢ/OluĢayazmıĢ Olay Raporları”nın düzenli olarak Ģirkete gönderilmesi ve
önlemlerin alınması önemlidir.

5.6. ECDIS Cihazında Sefer Planlanması
5.6.1. Rota Bacağı (Route Leg)
Geminin bir limandan bir diğerine giderken kullanacağı yolu oluĢturan baĢlangıç ve
bitiĢ noktaları birer rota değiĢim noktası olan düz hatlara,rota bacağı denir. Bu bacakların
hepsi de sefer planını oluĢturur.

Resim 5.2: Rota bacaklarından oluĢmuĢ bir sefer planı ECDIS görüntüsü

ECDIS cihazındaki rota bacağı üzerinde WP(way point-dönüĢ noktası),
planlanan hız, rota sınırlaması gibi bilgiler bulunmaktadır.
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rota,

Resim 5.3: ECDIS cihazı üzerinde rota bacağı bilgileri

5.6.2. DönüĢ Noktası (Way Point)
Way point isminden anlaĢılacağı üzere geminin rotaları çizilirken rotanın
değiĢtirildiği, bir sonraki rotaya geçilmesini gösteren noktalardır. Way point, W, WP, WPT
kısaltmaları ile gösterilir. Sefer planı da hazırlanırken WP‟lerden oluĢarak toplam mesafenin
bulunması ile oluĢur. Gemi bu noktaya gelince rotayı kaç dereceye değiĢtireceğini ve bu
rotada kaç mil gideceğinin bilgilerini vermektedir. Diğer bir husus olarak da WP yaklaĢma
alarmını aktif hâlde kullanmak seyir emniyeti için avantaj sağlayacaktır.

Resim 5.4: ECDIS cihazı WP listesi görüntüsü

WP emniyet ayarlarını bir önceki bölümde göstermiĢtik. Bu ayar sefer planının seyir
emniyeti açısından önemi büyüktür. AĢağıdaki Resim 5.5‟e bakarak hatırlamıĢ olalım.
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Resim 5.5: WP emniyet ayarları menüsü

5.6.2.1. WP Ekleme (WP Insert)
Sefer planlamasından sonra mevcut WP listesine ara WP ekleme, silme ve değiĢiklik
yapma imkânını bulabiliriz. AĢağıdaki resimde bunlar gösterilmektedir.

Resim 5.6: ECDIS cihazında WPT ekleme görüntüsü

Ġstenildiği takdirde ECDIS cihazında WP noktasının koordinatlarını da değiĢtirme
imkânı bulunur. Sefer planlaması bittikten sonra seyir emniyetini engelleyen bir durumu
ortadan kaldırmak için kullanılan özelliktir. AĢağıdaki resimde bu iĢlemin basamakları
sırasıyla gösterilmiĢtir.
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Resim 5.7: ECDIS cihazında WP mevkii değiĢikliği görüntüsü

5.7. Sefer Bölgesi Haritalarının Kontrolü
Gemiye gelen sefer talimatı alınır alınmaz; seyir zabiti tarafından sefer bölgesi
haritalarının ECDIS‟te mevcut olup olmadığı kontrol edilir. Mevcutsa da haritaların „permit‟
dediğimiz müsaadeleri kontrol edilmelidir. Haftalık düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da çok
önemlidir. ECDIS cihazının menüsünden sefer bölgesinin seçimi yapılarak eksik harita olup
olmadığına bakılır. ECDIS‟in her model cihazında bu imkân mevcuttur. AĢağıdaki resimde
bölge seçme özelliği gösterilmiĢtir.
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Resim 5.8: ECDIS cihazında harita bölge seçme menüsü görüntüsü

Sefer planlaması için diğer önemli husus da ECDIS cihazındaki mevcut harita
durumudur. Marka ve modele göre menülerin adı ve yeri değiĢse de genel olarak ECDIS
harita kataloğunu aĢağıdaki resimdeki gibi görebiliriz.

Resim 5.9: ECDIS cihazında mevcut haritalar ve durumları
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5.8. No-GoAreas(Gidilmemesi Gereken Alanlar)
Emniyetli sefer planı hazırlamanın en önemli kriterlerinden bir tanesi de haritada
sığlık ve seyre tehlike oluĢturacak alanları belirlemektir. Bu da seyir zabitinin görev ve
sorumluluklarındandır. Bu iĢlemleri kâğıt haritalarda olduğu gibi ECDIS cihazlarında da
yapmamız mümkündür. Bu durum ECDIS cihazının model ve markasına göre değiĢiklik
gösterebilir.

Resim 5.10: KâğıtharitadaNo-GoArea belirlenmesi

ECDIS cihazında No-Go Areabelirlenmesi emniyet ayarları dediğimiz; sığlık,
emniyetli kontur derinliği, geminin draftı gibi bilgiler girilerek otomatik olarak renklendirme
gerçekleĢtirilir.
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Resim 5.11: Emniyet parametreleri girilmiĢ ECDIS cihazında otomatik No-GoArea oluĢturma

5.8.1. Manuel Olarak No-Go Area OluĢturma
ECDIS cihazlarının menülerinden elle de No-Go Area oluĢturmak mümkündür. Elle
oluĢturulan No-Go Area örneği aĢağıdaki resimdeki gibidir.

Resim 5.12: ECDIS cihazında manuel No-Go AreaoluĢturulmuĢ bir görüntü

5.9. ECDIS Rota Hattı Seçenekleri
Dünyanın küremsi Ģekli nedeniyle dünya üzerinde iki nokta arasındaki en kısa mesafe
bir büyük daire yayından geçer. Kerte hattı (rhumb line) ile çizilen rotalar kısa mesafede göz
ardı edilebilecek yol kaybına neden olsa da uzun mesafelerde büyük daire seyrini seçmemek
zaman ve yakıt kaybına neden olacaktır. Gnomonik projeksiyonla oluĢturulan haritalarda
çizilen düz bir çizgi bir büyük daire yayı olduğundan bu haritalar büyük daire seyri için
uygundur. ECDIS cihazı için bu iki seçeneği kullanma imkânımız vardır.
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ġekil 5.1: Merkator projeksiyonlu haritada büyük daire seyri ile çizilen ve kerte hattı ile çizilen
rota bacaklarının karĢılaĢtırılması

5.9.1. ECDIS Cihazında Büyük Daire Seyri Seçeneği (Great Circle)
ECDIS sefer planlamalarında dikkat edilmesi gereken bir husus da büyük daire
seyrine ihtiyaç olup olmadığıdır. Bunu belirlemenin yolu genel olarak rota bacaklarının 600
nm‟den fazla olması durumunda kullanılmasıdır.
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Resim 5.12: ECDIS cihazında Great Circle yöntemi seçeneği ile yapılmıĢ sefer planı örneği

WP özelliklerinden herbir rota bacağı için Great Circle veya RhumbLine seçeneği
vardır. Yukarıda bahsettiğimiz rota bacağının 600 nm‟den az ya da fazla olması durumunda
birini seçeriz.

Resim 5.13: ECDIS cihazında WP menüsünde Rhumb Line ve Great Circle seçeneği

5.10. Sefer Planında ECDIS Ekranına Talimat Ekleme
Seyir emniyeti için seyir zabiti tarafından yapılan sefer planında, geminin seyrini
önemli bir Ģekilde etkileyecek mevkilerde, vardiya zabiti tarafından unutulmaması gereken
talimatların ECDIS ekranına not düĢülmesi gerektir. Örneğin; „WP 25‟e Gelince Kaptana
Haber, Makineye Haber…‟gibi önemli birçok talimat o mevkiye gelince vardiya zabiti
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tarafından görülür ve unutma olasılığı ortadan kalkar. ECDIS cihazlarının not ekle
menüsünden kolayca ulaĢılıp istenilen talimat yazılabilir.

Resim 5.14: ECDIS cihazında konulması gereken hatırlatıcı talimatlar

5.11. TamamlanmıĢ Sefer Planının Kontrolü ve Kaydı
Sefer planlaması ECDIS cihazında tamamlandıktan sonra seyir emniyeti için herhangi bir risk
oluĢturan durumun var olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrol ECDIS cihazınızda mevcut
olup gerekli düzeltmeler varsa seyir emniyeti için uygun hâle getirilip mevcut plan kayıt altına
alınır.

Resim 5.15: TamamlanmıĢ sefer planı risk oluĢturan uyarılar

49

Rota bacaklarındaki riskleri tamamen düzelttikten sonra kayıt iĢlemlerine geçebiliriz.
Yapılan kayıttan sonra sefer ECDIS cihazında tekrar kullanılmak üzere depolanabilir.

Resim 5.16: ECDIS cihazında tamamlanmıĢ sefer planının görüntüsü

5.12. ECDIS Cihazında Kayıtlı Sefer Planını Kullanma
ECDIS cihazında istenildiği takdirde sefer planlarını kaydetmek mümkündür.
Kaydedilen sefer planlarını ECDIS cihazının sefer planı klasöründe bulabiliriz.

Resim 5.17: ECDIS cihazında kaydedilmiĢ sefer planlarını yükleme/kaldırma

50

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut
simülatöründe seyir emniyeti için ECDIS sefer planı hazırlama iĢlemlerini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

ECDIS

Öneriler

 Öncelikle mevcut ECDIS cihazınızda
sefer planlaması için mevcut haritalardan
iki liman belirleyiniz.
 Sefer yapılacak iki liman arasındaki
haritaları, harita klasöründen bulup
görüntüleyiniz.
 Sefer Planı menüsünü bulunuz.
 Rota bacaklarını çizmeden ECDIS
emniyet parametrelerini
ayarlayınız(draft, derinlik, sığlık…).
 Rota bacaklarını seyir emniyetine uygun
biçimde çiziniz.
 Ġki liman arasındaki rota bacakları
tamamlanınca sefer planı görüntülemesi
sonucunda seyir emniyetine engel
oluĢturacak riskleri kontrol edip ortadan
kaldırınız.
 Yapılan kontrollerden sonra sefer planını
kayıt iĢlemini yapınız.
 Kayıt edilmiĢ sefer planını açarak iki
liman arasındaki mesafenin kaç mil
olduğunu görünüz.
 Ġki liman arasındaki mesafeyi büyük
daire seyri ve kerte hattı seyri seçeneğine
göre ayrı ayrı görüntüleyiniz.
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 Sınıf ortamında “köprüüstü takımı”ve
“yönetimi”nin önemini tartıĢınız.
 Gemilerde sefer planı eksikliğinde
yaĢanacak olumsuzlukları çıkarınız.
 Yapılan iĢlemleri tamamladıktan sonra
sınıf içinde tartıĢınız.
 Farklı model ECDIS cihazları için
yapılan uygulamaların temel olarak da
aynı olacağı bilinmelidir.
 Ġmkân varsa yakındaki denizcilik
eğitimi veren yerlerdeki farklı
modellerdeki cihazları da görünüz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( )Seyir zabiti, hazırlıklarına gemi limandan kalkmadan önce baĢlar ve kalkıĢa kadar
tüm rotalarını haritalara iĢleyerek seyir planını kaptanın onayına sunmak üzere hazır
eder.
( )Sefer planlarının “Rıhtım‟danRıhtım‟a” yani “Berth-to-berth” yapılmasına ve
zabitlerin bunu ne Ģekilde gerçekleĢtireceğine dair prosedürler gerekli değildir.
( )Geminin bir limandan bir diğerine giderken kullanacağı yolu oluĢturan, baĢlangıç
ve bitiĢ noktaları birer rota değiĢim noktası olan düz hatlara rota bacağı denir.
( ) ECDIS cihazında rota bacağı üzerindeki bilgiler, geminin rotası ve draftıdır.
( )Sefer planında geminin rotaları çizilirken rotanın tamamlandığı, bir sonraki rotaya
geçilmesi gerektiğini gösteren noktalara Way Point denir.
( ) ECDIS cihazında No-Go Areas (Gidilmemesi Gereken Alanlar) tespiti mümkün
değildir.
( ) ECDIS cihazında 600 nm‟den uzun rota bacakları için istenildiği takdirde bu
bacaklara büyük daire seyri uygulaması yapmak mümkündür.
( ) ECDIS cihazında sefer planı tamamlandıktan sonra kayıt etmek, daha sonra tekrar
kullanmak mümkündür.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

52

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST
ECDIS cihazının tüm menülerini kullanarak sefer planını hazırlayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet,kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

2.

ECDIS cihazlarında kaç çeĢit harita olduğunu öğrenip
arasındaki farkı bulabildiniz mi?
ECDIS cihazının çalıĢma prensibini kavradınız mı?

3.

ECDIS cihazı alt menü fonksiyonlarını kullandınız mı?

4.

ECDIS harita güncelleme menüsünü bularak manuel
güncelleme yaptınız mı?
ECDIS mevcut permitli haritaları bularak son kullanma
tarihlerini tespit ettiniz mi?
ECDIS cihazında Overlay seçeneği ile radar görüntüsünü
ekran üzerine aktardınız mı?
ECDIS cihazında emniyet ayarlarını yaptınız mı?

1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ECDIS cihazında sefer planlaması için iki liman belirlediniz
mi?
Yapılacak seferde haritaların ECDIS cihazında permitli
olduğunu kontrol ettiniz mi?
Rota bacaklarını çizerek sefer planlamasını kontrol edip
kaydettiniz mi?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

7

Doğru

8

YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

YanlıĢ

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

YanlıĢ

5

Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

YanlıĢ

4

Doğru

5

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

YanlıĢ

7

Doğru

8

Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


www.kaptanhaber.com(12/02/2016-12:55)



http://www.shodb.gov.tr/



ww.ubak.gov.tr



https://www.ilent.nl(08.02.2016/15.36)



http://www.fma.fo(05.02.2016/16.20)



http://www.navicocommercial.com



http://shippingregs.org (06.02.2016/22.56)



http://www.raytheonanschuetz.com(07.02.2016/09.22)



http://www.ecdisfit.com(12.02.2016/14.25)
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(06.02.2016/22.55)

