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Birey/öğrenciye güvenli seyir yapabilmek için gelgit
hesaplarını yaparak etkili kullanma ve çatıĢma
manevrasını yapabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak
amaçlanmaktadır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Bölgelere göre gelgit cetvellerinden yüksek su
zamanlarını bularak seyir planı yapabileceksiniz.
2. Standart ve tali limanda istenen zamandaki su
yüksekliğini ve istenen su yüksekliğinin zamanını bularak
seyir planını yapabileceksiniz.
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verilen
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araçları
ile
kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Değerli Öğrenci,
Gemi kaptanları, kaptanı oldukları gemilerin seyir bölgelerinde meydana gelen
bilimsel doğa olaylarını gözlemlemek zorundadır. Doğa olaylarını anlayabilmek ve tahmin
edebilmek, güçlü bir akademik alt yapı gerektirir. Böyle bir olayı önceden yordayabilmek
doğrudan gemi selameti ile ilgili olmakla beraber gemi tipinin yolcu gemisi olması göz
önünde bulundurulduğunda yolcuların selametlerini doğrudan etkilediği de unutulmamalıdır.
Ġç denizler hariç, özellikle kıtaların okyanus kıyılarında oluĢan su yükseklikleri uzay
boĢluğunda bulunan gök cisimlerinin çekim kuvvetleri etkisiyle değiĢmekte ve gelgit olayı
meydana gelmektedir. Gelgit olayları, su üzerinde hareket eden gemiler için çoğu zaman bir
engel teĢkil eder. Öyle ki bir geminin limandan çıkıĢını veya giriĢini geciktirecek kadar
etkilidir. Bir geminin kıyıya yakın bölgelerde seyri esnasında beklenmeyen sığ bir derinlikle
karĢılaĢtığında ortaya çıkacak istenmeyen durumları yaratacak olan yine gelgittir. Bu yüzden
doğru bir Ģekilde hesaplanabilmesi çok önemlidir. Bu hesaplamalar tecrübe ve bilgiye
dayalıdır.
Bu modül ile kazanacağınız yetenekler; gelgit hareketlerini iyi bir Ģekilde
tanıyabilecek, değiĢik durumlardaki gelgit hareketlerini hesaplayacak, gelgit cetvellerini
yeterli bir Ģekilde kullanabilecek ve geminizi etkileyecek olan gelgit hareketini önceden
tahmin ederek gelgitin istenmeyen etkilerinden koruyabileceksiniz.

.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bölgelere göre gelgit cetvellerinden yüksek su zamanlarını bularak seyir planını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Gelgit etkisiyle su kütlesi hareketinin nasıl oluĢtuğunu araĢtırınız.
Gelgit etkisinin bölgelere ve oluĢtuğu zamanlara göre farklılık göstermesinin
nedenlerini araĢtırınız.
Ülkemizdeki gelgit hareketi etkilerinin, okyanuslara kıyısı olan ülkelere nazaran
daha az etkili olmasının sebeplerini araĢtırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. GELGĠT (TIDE)
Gel-git, Ay’ın ve GüneĢ’in kütle çekim etkilerinden kaynaklı olarak dünya üzerindeki
su kürede meydana gelen değiĢiklikler olarak tanımlanabilir. Gelgit teriminin, konuyla ilgili
kaynaklarda medcezir olarak da bahsi geçer. Gelgit hareketi, gök cisimlerinin (Ay, GüneĢ ve
Dünya) birbirlerine olan konumları, uzaklıkları ve özellikle Ay’ın Dünya üzerinde herhangi
bir noktasından görünen fazlarına göre Dünya üzerinde çeĢitlilik gösterir (Fotoğraf 1.1).

1.1. Gelgit ÇeĢitleri
Gelgit çeĢitlerini 3 baĢlık altında toplayabiliriz.

1.1.1. Günlük Gelgit (Diurnal Tide)
Bir Ay gününde (24 saat 50 dakika) sadece bir yükselme ve bir alçalma Ģeklinde
görülen gelgit tipidir. Gelgit yüksekliği genellikle fazla yüksek olmayan bu gelgit çeĢidi
tropikal bölge kıyılarında gözlenir ve yükselme ve alçalma arasında 12 saat 25 dakika zaman
farkı vardır. Bu gelgit tipi, Meksika Körfezi’nin kuzey kıyıları, Endonezya Java Denizi,
Vietnam Tonkin Körfezi gibi bölgelerde görülür.

1.1.2. Yarı Günlük Gelgit (Semi-Diurnal Tide)
Bir Ay gününde (24 saat, 50 dakika) iki yükselme ve iki alçalma görülen gelgit tipidir.
Yükselme ve alçalma arasında yaklaĢık 6 saat, 12 dakika, 30 saniye zaman farkı vardır.
Kuzey Avrupa, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Atlantik sahili limanları bu özelliktedir.
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1.1.3. KarıĢık Gelgit (Mixed Tide)
Bu tip gelgitlerde günlük ve yarı günlük gelgit özellikleri gözlenirancak en önemli
özellik yükselmelerde ve alçalmalarda görülen benzemezliklerdir. Gelgit periyodu içindeki
yüksek su (High Water – HW) ve alçak su (LowWater – LW) seviyeleri birbirlerinden çok
farklıdır. Genellikle günde iki yükselme ve alçalma gözlemlenir. Zaman zaman gelgit tipi
günlük (diurnal tide) olur, bir yükselme ve bir alçalma gözlemlenir. Bu gelgit tipi, Kuzey
Amerika’nın Pasifik kıyıları, Endonezya’nın Borneo adası, Avusturalya ve güneybatı Asya
kıyıları gibi bölgelerde görülür.

Fotoğraf 1.1: Elbe Nehri ağzındaki gelgit hareketi. Cuxhaven, Hamburg/ALMANYA

1.2. Gelgit Hareketini OluĢturan Etkenler







Ay ve GüneĢ, Dünya’mıza olan uzaklıklarına ve konumlarına göre gelgit
yüksekliklerinde ve sürelerinde azalma veya artma meydana getirir.
Gelgit durumunu meydana getiren kuvvetler, Ay’ın ve GüneĢ’in çekim kuvveti
ile Dünyamızın merkez kaç kuvvetinin bileĢkesidir.
Dünya’nın farklı noktalarında, Ay ve GüneĢ’in çekim kuvvetleri farklıdır.
Dünya’yı etkiyen gelgit hareketinin en önemli sebebiDünya’nın uydusu da
sayılan Ay’ın hareketleridir.
Gelgit hesaplamalarında kullanılan zamansal değer bir Ay günü olarak ifade
edilir. Bir Ay günü 24 saat, 50 dakikadır.
Gelgit hareketleri, Ay’ın Dünya’ya göre bulunduğu konum ve Ay’ın farklı faz
durumlarında değiĢiklik gösterir.
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1.2.1. Ay, GüneĢ ve Yer Kürenin Konumlarına Göre Gelgit Hareketleri
Ay’ın, Dünya çevresindeki yörünge dönüĢü esnasında GüneĢ’e göre konumu önem
teĢkil etmektedir. Ay’ın bu dönüĢü esnasında Ay fazları meydana gelmektedir. Ay’ın bu
fazları; yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür.
1.2.1.1. Büyük Gelgit (Spring Tide)
Ay, GüneĢ ve Dünya aynı doğrultuda oldukları zaman, Ay ve GüneĢ’in çekim
kuvvetleri birleĢerek maksimum çekim kuvveti oluĢturur. Bu duruma büyük gelgit (spring
tide) denir. Bu dönemde Ay’ın yeni ay veya dolunay fazlarında olduğu gözlemlenir(ġekil
1.1).
1.2.1.2. Küçük Gelgit (Neap Tide)
GüneĢ ile Ay 90° lik açı yapan doğrular üzerinde bulunuyorsa minimum çekim
kuvveti oluĢur. Bu duruma küçük gelgit (neap tide) denir. Bu dönemde Ay’ın, ilk dördün
veya son dördün fazlarında olduğu gözlemlenir (ġekil 1.1).

ġekil1.1: Ay’ın safhaları (fazları)



ġekil 1.1’de görüldüğü gibi Ay’ın çeĢitli safhaları (fazları) vardır. Büyük gelgit
(spring tide) ile küçük gelgit (neap tide), GüneĢ, Ay ve yerkürenin birbirlerine
kıyasla oluĢturdukları konumlara göre meydana gelir. Ay’ın bulunduğu
safhalara (fazlara) göre de büyük ve küçük gelgit dönemleri oluĢur. Ay’ın
fazlarını Ģu Ģekilde açıklayabiliriz;
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Ay’ın, yeni ay ve dolunay durumları ve bu duruma yaklaĢtığı zamanlar
(spring tide) dönemidir.
Ay’ın, ilk dördün ve son dördün durumları ve bu duruma yaklaĢtığı
zamanlar (neap tide) dönemidir.

1.3. Gelgit Akıntısının ÇeĢitleri
Gelgit hareketi sebebiyle su kütlelerinin karalara veya denizlere doğru yer değiĢtirmesi
sonucu meydana gelen akıntılara gelgit akıntısı (tidalcurrent) denir. Bu akıntı çeĢitlerinden
bahsetmeden önce gelgit olayının bazı kaynaklarda medcezir olarak anıldığını hatırlamamız
gerekir. Gelgit akıntı çeĢitleri ikiye ayrılır:Med akıntısı (floodcurrent) ve cezir akıntısı
(ebbcurrent)’dır.

1.3.1. Med Akıntısı (FloodCurrent)
Alçak su (lowwater – LW) zamanından yüksek su (high water - HW) zamanına kadar
geçen süre içinde su kütlesi hareketinin denizden karalara doğru yer değiĢtirmesi sonucu
oluĢan akıntıya med akıntısı (floodcurrent) denir. Denizden karalara doğru akan akar.

1.3.2. Cezir Akıntısı (EbbCurrent)
Yüksek su (high water – HW) zamanından alçak su (lowwater - LW) zamanına geçen
süre içinde su kütlesi hareketinin karalardan denize doğru yer değiĢtirmesi sonucu oluĢan
akıntıya cezir akıntısı (ebbcurrent) denir. Kısaca, karalardan denizlere doğru akar.

1.4. Gelgit Elemanları
Gelgit hesapları için bilinmesi gereken bazı terimler ve kısaltmalar vardır. Bu
terimler ve kısaltmalar;

1.4.1. Yüksek Su Seviyesi (High Water)
Gelgit süreci içinde ilgili deniz bölgesindeki su seviyesinin en çok yükseldiği
seviyedir. Kısaca “HW” harfleri ile ifade edilir.

1.4.1. Alçak Su Seviyesi (LowWater)
Gelgit süreci içinde ilgili deniz bölgesindeki su seviyesinin en çok alçaldığı seviyedir.
Kısaca “LW” harfleri ile ifade edilir.

1.4.2. Ortalama Yüksek Su Seviyesi (Mean High Water)
Tüm yüksek su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca “MHW” harfleri ile gösterilir
(ġekil:1.2).
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1.4.3. Ortalama Alçak Su Seviyesi (MeanLowWater)
Tüm alçak su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca “MLW” harfleri ile gösterilir.
Haritalarda referans derinlik olarak kullanılır (ġekil 1.2).

1.4.4. Büyük Gelgit Ortalama Yüksek Su Seviyesi (Mean High Water Spring)
Büyük gelgit zamanlarındaki en yüksek su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca
“MHWS” harfleri ile gösterilir (ġekil1.2).

1.4.5. Büyük Gelgit Ortalama Alçak Su Seviyesi (Mean Low Water Spring)
Büyük gelgit zamanlarındaki en alçak su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca “MLWS”
harfleri ile gösterilir (ġekil1.2).

1.4.6. Küçük Gelgit Ortalama Yüksek Su Seviyesi (Mean High Water Neap)
Küçük gelgit zamanlarındaki en yüksek su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca
“MHWN” harfleri ile gösterilir (ġekil1.2).

1.4.7. Küçük Gelgit Ortalama Alçak Su Seviyesi (Mean Low Water Neap)
Küçük gelgit zamanlarındaki en alçak su seviyelerinin ortalamasıdır. Kısaca “MLWN”
harfleri ile gösterilir (ġekil1.2).

1.4.8. Gelgit Genliği (Range of Tide)
Yüksek su seviyesi ile alçak su seviyesi arasındaki düĢey su seviyesi farkına “gelgit
genliği” veya sadece “genlik” denir (ġekil1.2).

1.4.9. Gelgit Genliği Zamanı (Duration of Tide)
Bir gelgit olayında en alçak su seviyesinden en yüksek su seviyesine geçiĢ zamanı
veya en yüksek su seviyesinden en alçak su seviyesine geçiĢ zamanına “gelgit genliği
zamanı” veya sadece “genlik zamanı” denir.

1.4.10. Harita Referans Su Seviyesi (Chart Datum)
Haritada verilen derinliklerin referans alındığı baĢlangıç seviyesidir (ġekil 1.2).
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ġekil 1.2: Gelgit seviyeleri (TidalLevels)

1.5. Gelgit Cetvelleri (Tide Tables)
Eski yıllara ait yapılmıĢ rasatlar ve hesaplamalara göre bir ana limanın yüksek ve
alçak su zamanlarının ve gel-git yüksekliklerinin tahminleri önceden yapılır. Yapılan bu
tahminler Dünya bölgelerine göre kategorileĢtirilir, cetveller halinde kitaplaĢtırılır ve bu
kitaplar denizcilerin kullanımına sunulur. Dünya bölgelerine göre hazırlanan bu cetveller
köprü üstü neĢriyatları içerisinde değiĢik kaynak kitaplar içerisinde bulunabilir. Bu
kaynaklar;

1.5.1. Admiralty Gel-Git Cetvelleri (Admiralty Tide Tables)
Admiralty Tide Tables kısaca “ATT” harfleriyle ifade edilir. “BirleĢik Krallık
Hidrografi Dairesi (United KingdomHydrographic Office – UKHO)” tarafından düzenlenmiĢ
olan gel-git cetvellerinin bulunduğu ciltlerdir. (ġekil 1.3)
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Ciltlerin ön kapak iç yüzünde ana limanların alfabetik indeksi vardır. Cildin baĢ
tarafında bu denizcilik neĢriyatının kullanılıĢı hakkında bilgiler bulunur. Sonraki
sayfalarında ilave ve yardımcı cetveller vardır ve sonraki sayfalarında ise, “Kısım (Part) I’de
Ana Limanlar (Main Ports)”, Kısım (Part) II’ de Tali Limanlar (SecondaryPorts)” ve son
olarak da “Kısım (Part) III’te bulunan Harmonik Katsayılar (HarmonicConstants) ile ilgili
tablolar ve cetveller bulunur. Cetvellerde belirtilen zamanlar, bölgesel zamana (Zone Time)
göre belirtilmiĢtir. Tüm Dünya’yı kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ sekiz cilt halinde
gemilerin köprü üstü kitaplıklarında kullanıma hazırdır. Bu ciltler kapsadıkları alanlara göre
Ģu Ģekildedir;









Cilt (Volume) 1: BirleĢik Krallık ve Ġrlanda (United Kingdom and Ireland)
Cilt (Volume) 2: Avrupa(Europe)
Cilt (Volume) 3: Hint Okyanusu (Indian Ocean)
Cilt (Volume) 4: Güney Pasifik Okyanusu (South Pacific Ocean)
Cilt (Volume) 5: Güney Çin Denizi ve Endonezya (South ChinaSea and
Indonesia)
Cilt (Volume) 6: Kuzey Pasifik Okyanusu (North Pacific Ocean)
Cilt (Volume) 7: Güney Batı Atlantik Okyanusu ve Güney Amerika (South
West Atlantic Ocean and South America)
Cilt (Volume) 8: Güney Doğu Atlantik Okyanusu, Batı Afrika ve Akdeniz
(South East Atlantic Ocean, West Africa and MediterraneanSea)

ġekil 1.3: Admiralty Tide Tables

ġekil 1.4: NOAA Tide Tables
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1.5.2. Amerikan Gel-Git Cetvelleri (NOAA Tide Tables - American Tide Tables)
Amerikan gel-git cetvelleri,“Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (National Oceanic
and Atmospheric Administration – NOAA)” tarafından hazırlanan cetvellerdir. (ġekil 1.4)
Dünya bölgelerini dört bölgeye ayırır ve dört cilt olarak her sene basılır. Bu ciltlerin
kapsadıkları alanlar;





NOAA Gel-Git Cetvelleri (TideTables): Avrupa ve Batı Afrika Kıyıları
(Europe and West Coast of Africa)
NOAA Gel-Git Cetvelleri (TideTables): Kuzey ve Güney Amerika Doğu
Kıyıları (East Coast of North and South America)
NOAA Gel-Git Cetvelleri (Tide Tables): Kuzey ve Güney Amerika Batı
Kıyıları (West Coastof North and South America)
NOAA Gel-Git Cetvelleri (Tide Tables): Orta ve Batı Pasifik Okyanusu ve Hint
Okyanusu (Central and Western Pacific Ocean and Indian Ocean)

Bu kitaplarda kullanılan zaman, ana liman sayfalarının alt kısımlarında yer alan ve
referans olarak kabul edilen boylam zamanıdır.
Kitaplar altı bölümden oluĢmuĢtur. Bu bölümler;







1. Bölümde, günlük gelgit tahminleri (Daily tide predictions)
2. Bölümde, gelgit farklılıkları ve diğer sabitler (tidaldifferences and
otherconstants)
3. Bölümde, herhangi bir zamandaki gelgit yüksekliği (height of tide at any
time)
4. Bölümde, güneĢin doğuĢu ve batıĢının yerel ortalama zamanları (localmean
time of sunrise and sunset)
5. Bölüm, yerel ortalama zamanı standart zamana dönüĢtürme cetveli
(tableforreduction of localmean time to standart time)
6. Bölüm, ayak (feet - ft) – santimetre (centimeters - cm) dönüĢüm cetveli
(tableforconversion of feet tocentimeters)

1.5.3. Gelgit Akıntı Cetvelleri (NOAA TidalCurrentTables)
Amerika BirleĢik Devletleri’nin “Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi
(NationalOceanic and Atmospheric Administration – NOAA)” tarafından hazırlanmıĢ
cetvellerdir. Bu cetveller, gel-git nedeniyle oluĢan akıntıların yön ve hızını (set ve driftini)
hesaplamak için kullanılır (ġekil 1.5).Ġki cilt olarak basılırlar. Bu ciltlerin kapsadıkları
alanlar ise Ģu Ģekildedir;



NOAA Gelgit Akıntı Cetvelleri (TidalCurrentTables): Kuzey Amerika ve Asya
Pasifik Kıyıları (Pacific Coast of North America and Asia)
NOAA Gelgit Akıntı Cetvelleri (TidalCurrentTables): Kuzey Amerika Atlantik
Kıyıları(AtlanticCoast of North America)
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ġekil 1.5: NOAA TidalCurrentTables

1.5.4. Brown’un Almanağı (Brown’sAlmanac)
Dünya’nın belli baĢlı ana limanları için hazırlanmıĢ cetvelleri içinde barındırırancak
Admiralty Gelgit Cetvelleri (ATT) ve Amerikan Gelgit Cetvelleri (NOAA Tide
Tables)’nden çok daha az detay içerir.

1.5.5. Diğer Kaynaklar
Gelgit durumunun çokça yaĢandığı coğrafyalarda, ülkelerin hidrografi daireleri
tarafından hazırlanan cetvellerdir. Sadece ilgili ülkenin limanlarına ait yerel gelgit bilgilerini
içerir.

1.6. Seyir Bölgesi ve Gelgit Hesaplamalarının Güvenilirliği
Gelgit etkisinin yoğun olduğu bölgelerde seyir yapan gemilerin güverte zabitleri ve
kaptanları gerekli önlemleri almalıdır. GeçmiĢte gemilerde yaĢanan bazı istenmeyen olaylar,
gemilerin bu etkilerden dolayı zarar görmelerine neden olmuĢtur. Bu yüzden gemiler, gelgit
olayının yoğun olarak yaĢandığı kıyılara yakın geçerlerken yada gelgit etkisinin yoğun
yaĢandığı limanlara giriĢ ve çıkıĢlarında, o limanlarda barınma zamanları boyunca gelgit
hesaplamalarını uygun aralıklarla ve dikkatli bir Ģekilde yapmalıdırlar.
Gemilerin ISM (Güvenli Yönetim Sistemi – International Safety Management)
sistemleri içinde belirlenmiĢ olan ve doldurulması gerekli formlardan “sefer planına, geminin
sefer boyunca geçeceği kıyıya yakın bölge suları ve liman sularına ait hesaplanmıĢ gelgit
seviyeleri yazılmalıdır.
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Bu yüzden sefer planı, sefer yapılan bölgedeki gelgit etkisini önceden tahmin
edilmesini ve ona göre önlem alınmasını sağlar. Örneğin; bir geminin varılması planlanan
limanına, varıĢ zamanındaki gelgit seviyesinin geminin su çekimine uygun yükseklikte
olmaması durumunda geminin limana girmesine müsaade edilmez. Bu nedenden dolayıdır ki
gelgit etkisinin önceden hesaplanarak belirlenmesi geminin ticari kayıplarını azaltır
denilebilir.
Eski zamanlarda gelgit hesaplamaları elle yapılan hesaplamalardı ancak bu
hesaplamalar günümüzde gemi köprü üstlerinde bulunan bazı cihazlar tarafından otomatik
yapılmaktadır. Örneğin, bazı özel nitelikli GPS (Global PositionSystem)’ler, ECDIS
(Electronic Chart Display and Information System) gibi cihazlar bu hesaplamaları otomatik
olarak yapmaktadır. Günümüz teknolojisi ne kadar ileri düzeyde olursa olsun teknolojik
cihazlardan elde ettiğimiz dijital veya elektronik bilgileri, uygun aralıklarla kağıt, kalem ve
cetvel kullanarak yaptığımız hesaplamalarla karĢılaĢtırmamız ve kontrol etmemiz gerekir.
Çünkü zaman zaman bu elektronik cihazlardan alınan bilgiler yanlıĢ olabilir ve gemimizin
selametini etkileyebilir.

1.7. Admiralty Tide Tables Kullanarak Bir Limana Ait Yüksek ve
Alçak Su Değerlerinin Bulunması
Admiralty gelgit cetvelleri kitabının üç kısımdan oluĢtuğundan bahsedilmiĢti.
Öncelikle birinci kısımda sefer yapılacak limanın bağlı bulunduğu bölgenin gelgit
değerlerinin kitaptaki cetvellerden okunması gerekir. Kitaptaki tüm cetvellerin dikkatli
okunması çok önemlidir. Gelgit hesaplarına baĢlarken bilinmesi gereken diğer Ģey birinci
kısımdaki ana liman ile ilgili gelgit değerlerinin eksiksiz bir Ģekilde okunmasıdır.
Gelgit hesapları içinde cetvellerden birçok sayısal değer bulunması gerekir. Bu yüzden
bu sayısal değerlerin daha kolay kullanılması ve dağınık çalıĢılmaması için standart bir gelgit
hesaplama çizelgesi oluĢturulmuĢtur.
Örnek:Admiralty gelgit cetvelleri kitabından 16 Mart 2001 tarihinde Ġngiltere’nin
Dover limanı için temel gelgit değerlerini bulunuz(Çizelge 1.2).
Çözüm:Öncelikle Dover limanının ATT ciltlerinden cilt (volume) 1’de olduğunu
buluruz. Sonrasında cildin ilk sayfasındaki indeks bölümünden Dover limanının cilt içinde
kaçıncı sayfada olduğunu tespit ederiz. Ġndeksin yönlendirdiği sayfada Dover Limanına ait
yılın tüm ayları ve günleri için tahmin edilen yüksek, alçak su ve zamanlarını içeren
cetvellere ulaĢırız. Bu sayfalar ilgili cildin kısım 1 Ģeklinde tanımlanan bölümündeki ana
limanlara ait cetvellerdir. Dover limanı da bir ana limandır. Dover limanına ait bu
cetvellerden mart ayı ile ilgili bölümü bulup Mart ayının 16’sındaki değerleri okuruz. Buna
göre Dover limanına ait temel gel-git verilerini bulmuĢ oluruz. (Çizelge 1.1)
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TARĠH
16 MART
F(Friday)

SAAT YÜKSEKLĠK (metre)GELGĠT DURUMU
0322
6.1
High Water
1038
1.5
Low Water
1552
5.7
High Water
2248
1.8
Low Water

Çizelge 1.1: 16 Mart 2001 tarihinde Dover limanına ait gelgit değerleri

Çizelge 1.2: ATT Vol. I, PartI Dover limanına ait gelgit cetveli
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Okulunuzda seyir laboratuarı kitaplığında bulunan Admiralty Tide Tables
(ATT)’lardan rastgele birini seçerek belirlediğiniz bir limanın yüksek, alçak su seviyelerini
ve yüksek, alçak su zamanlarını bulunuz ve not ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Dünya üzerinde denize kıyısı olan bir
ülkenin bilinen en büyük liman kentini
belirleyiniz.

 Gelgit hesaplamalarına baĢlarken ilgili
değerlerin
bulunması
açısından
seçeceğiniz limanın ana liman olmasına
dikkat etmelisiniz.

 Belirlediğiniz ülkenin ATT ciltlerinden  Cetvellerde verilen saat değerleri
hangisinde olduğunu tespit ediniz.
bölgesel
saat
dilimi
gözetilerek
yazılmıĢtır.
 ÇalıĢma yapacağınız cildin ön sayfasında
bulunan indeksten istediğiniz limanı  Belirlediğiniz liman Greenwich boylamı
bulunuz.
üzerinde olsa dahi kısım I’de bulacağınız
cetvelin sol köĢesinde zaman farkı
 Gelgit bilgilerine ulaĢmak istediğiniz
bölümünde “GMT (GreenwichMean
limanın
cildin
kaçıncı
sayfasında
Time)” olmasına dikkat etmelisiniz.
bulabileceğinizi belirleyiniz.
 “GMT” saat bölgesi içinde bulunmayan
 Belirlediğiniz liman için ilgili tarihteki
ana limanlar ile ilgili cetvellerin
cetvelde bulunan gelgit seviyesi ve
sayfalarının sol üst köĢesinde zaman
zamanlarını iĢlem yapmak üzere bir
farkının yazılmıĢ olduğuna dikkat
kâğıda not ediniz.
etmelisiniz.
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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 önermeler
doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız.
1.

(

2.

(

) Gelgit hesaplamaları, sadece “NOAA Tide Table” kullanılarak yapılır.
) Karalardan denizlere doğru akan gelgit akıntısına cezir akıntısı (ebbcurrent)

denir.
3.

(

) Küçük gelgit (Neap tide), Ay’ın dolunay ve yeniay fazlarında gerçekleĢir.

4.

(

) Bir Ay günü, 24 saat 50 dakikadır.

5.

(

) NOAA Akıntı Cetvelleri, sekiz ciltten oluĢmaktadır.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi gelgit hesaplamaları yapılırken kullanılabilecek seyir
neĢriyatlarından değildir?
A) NOAA Tide Table
B) Brown’sAlmanac
C) ALL (AdmiraltyList of Lights)
D) TT (Admiralty Tide Tables)
E) Yerel gelgit cetvelleri

2.

AĢağıdakilerden hangisi Ay’ın fazlarından değildir?
A) Yarım dördün
B) Dolunay
C) Son dördün
D) Ġlk dördün
E) Yeniay

3.

AĢağıdakilerden hangisi “Büyük Gelgit Ortalama Yüksek Su Seviyesi” anlamına
gelen kısaltmadır?
A) MHWN
B) MLWS
C) HW
D) MLW
E) MHWS
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4.

AĢağıdakilerden hangisi Admiralty gelgit cetvellerinde belirtilen zamandır?
A) GreenwichMean Time (GMT)
B) Zone Time (ZT)
C) Universal Time (UT)
D) LocalMean Time (LMT)
E) Universal Time Coordinated (UTC)

5.

NOAA gelgit akıntı cetvelleri (NOAA tidalcurrenttables) her sene kaç cilt hâlinde
basılır?
A) 8
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla
karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki
Öğrenme Faaliyeti’ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Standart ve tali limanın istenen zamandaki su yüksekliğini ve su yüksekliğinin
zamanını bularak seyir planını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Gelgit hareketlerinin gözle görülür bir Ģekilde fazla olduğu limanlarla gelgit
hareketi etkisinin zayıf olduğu limanları karĢılaĢtırınız.
Gelgit etkisiyle gemi giriĢi ve çıkıĢı kısıtlanmıĢ bir limanda yüksek su
seviyesinin ve zamanının önemini belirtiniz.
Dünya üzerinde gelgit genliği en yüksek olan bölgeleri araĢtırınız ve defterinize
not ediniz.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

2. GELGĠT HESABI
Gelgit hesaplarına baĢlamadan önce üzerinde hesap yapılacak liman veya deniz
sahasının ilgili seyir neĢriyatından, ana liman veya tali (ikincil) liman olduğunu belirlememiz
gerekir çünkü hesap yapılacak liman bir tali limansa daha fazla cetvele bakılması
gerekecektir. Bu sayede hesapta kullanılacak sayısal değerler de artacaktır. Bu değerlerin
birbirleriyle olan iliĢkilerini göz önüne alarak hesap yapma gereği ortaya çıkacaktır. Seyir
zabitinin doğru ve güvenilir bir gelgit hesabı yapması, ilgili seyir neĢriyatlarındaki bilgileri
doğru bir Ģekilde değerlendirmesi ve hesaba katması gerekir.

2.1. ATT (Admiralty Tide Tables) Kullanımı
ATT (Admiralty Tide Tables) 8 ciltten (volume) oluĢur. Bu ciltlerin kapsadıkları
bölgeler ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir. Bu ciltlerin ilk iki kısımda bulunan cetvelleri
hesaplamalarda kullanacağız.
Ġlk kısımda, ciltte belirtilen ana limanlar (standart ports) için 1 Ocak tarihinden
baĢlayarak her gün için yüksek (high water – HW) ve alçak su (lowwater – LW) zamanları,
gelgit yükseklikleri verilmiĢtir. Çizelge 2.1’de ATT Cilt (Volume) I’den alınan Southampton
ana limanı için 1 Mayıs - 31 Ağustos 1999 tarihleri arasındaki yüksek ve alçak su
yükseklikleri ile zamanları verilmiĢtir (cetvellerde kullanılan saat tipi bölgesel saattir Zone
Time). Southampton limanı için bölgesel saat, sayfanın sol üst köĢesinde “Time Zone UT
(GMT)” Ģeklinde belirtilmiĢtir.
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ġekil 2.1: Admiralty Gelgit Cetvelleri (ATT) limitleri (Limits of Admiralty Tide Tables)

Cildin birinci bölümünde yer alan “yüksek ve alçak su zamanları ve yükseklikleri
cetveli” haricinde belirtilen bazı standart (ana) limanlar için yılın her ayın günleri için, her
saat baĢındaki yükseklik tahminleri (hourly height predictions) tablolar hâlinde verilmiĢtir.
Çizelge 2.2’de England-Southampton standart (ana) limanı için 1998 yılındaki Mart ve
Nisan ayları günlerine ait saatlik yükseklik tahminleri tablo üzerinde gösterilmiĢtir.
Ġkinci bölümdeyse tali limanlardaki (secondaryports) gelgit tahmini için zaman ve
yükseklik farkları verilmiĢtir. Çizelge 2.3’tePortland, Portsmouth ve Southampton standart
(ana) limanlarına bağlı tali limanlar listesi, bu tali limanlara ait yükseklik ve zaman farkları
gösterilmiĢtir. Cildin bu bölümünde verilmiĢ; zaman farkları, saat ve dakika, yükseklik
farkları ise metre olarak belirtilmiĢtir. Bu farkların sol taraflarında verilen eksi (-) veya artı
(+) değerler iĢaretlerine göre standart liman (standart port) değerlerine uygulanır ve tali
liman (secondary port) değerleri saptanır. Çizelge 2.3’ün en alt kısmında, ortalama
yükseklikteki mevsimsel değiĢim (seasonal change in meanlevel) tablosu da bulunmaktadır.
Bu tablolardan hesaplanan değerler, limanın ana (standart) liman veya tali (secondary) liman
olmasına göre değiĢkenlik gösterebilir. Bulunan değerler ana ve tali limanlar için farklı veya
aynı değerlerde olabilir. Değerler, ana liman numarası ve tali liman numarası karĢılıklarına
göre bulunur.

2.1.1. ATT ile Ġlgili Tanımlar
2.1.1.1. Ana Liman (Standart Port)
Birinci dereceden önemli belli baĢlı limanlardır. Admiralty gelgit cetvellerinde ana
limanların gelgit durumları için ay, gün ve saatlere göre yüksek ve alçak su değerleri verilir.
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Çizelge 2.1: Admiralty Gelgit Cetveli Bölüm-I’den standart (ana) bir limana ait yüksek su ve
alçak su zamanları ve yükseklikleri tablosu
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Çizelge 2.2: England – Southampton standart limanı için saat baĢı yükseklik tahminler
(HourlyHeightPredictions) çizelgesi
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Çizelge 2.3: England, South Coast (Ġngiltere, Güney Kıyısı) tali limanlara ait zaman ve
yükseklik farkları (Time and HeightDifferences) çizelgesi
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2.1.1.2. Tali Liman (Secondary Port)
Ġkinci dereceden önemli olan limanlardır. Bu limanların her biri ana limanlara
(standart ports) bağlıdır. Tali limanların ana limanlara göre gelgit olayları için zaman ve
yükseklik farkları gelgit cetvellerinde belirtilmiĢtir (Çizelge:2.3).
2.1.1.3. Durgun Su (Slack Water)
Yüksek veya alçak suda kısa bir süre hareketsizlik olur bu süreye “durgun su zamanı”
veya sadece “durgun su” (slackwater) denir.

2.2. Ana Liman Gelgit Hesaplamaları
Ana liman (Standart port) için gelgit hesaplamaları yapılırken ilk önce çizelge 2.1’den
elde edilen alçak ve yüksek su zamanları, bu zamanlara karĢılık gelen yükseklikler bulunur.
Çizelge 2.3’ten tablonun en alt kısmında yer alan mevsimsel değiĢiklikler (seasonalchanges)
cetvelinden, hesap yaptığımız ay için ve ana liman numarasının bulunduğu satıra karĢılık
gelen değer tespit edilir. Bulunan bu değerin solunda, eksi (-) veya artı (+) iĢaretleri bulunur.
Herhangi bir mevsimsel değiĢiklik söz konusu değilse (negligible) sıfır (0.0) olarak
gösterilir. Pozitif veya negatif olarak bulunan mevsimsel değiĢiklik değerleri ise ilk
bulduğumuz yüksek su ve alçak su seviye değerlerine eklenir ya da çıkartılır. Bulunan bu
final değerler, ana limanın yüksek ve alçak su seviye değerleri için düzeltilmiĢ seviye
değerleri olur. Bulunan bu son değerler, harita üzerindeki chartdatum üzerine eklenir.


Örnek: 27 Mayıs 2000 tarihinde öğleden sonra (post meridiem – p.m.)
England, Southampton limanında ölçülen yüksek ve alçak su seviye değerlerini,
zamanlarını bulunuz.

Tablo 2.1’de Southampton limanına ait öğleden sonraki zamanlara
karĢılık gelen gelgit değerleri kırmızı çerçeve içinde gösterilmiĢtir.

Tablo 2.1: 27 Mayıs 2000 tarihinde Southampton limanındaki yüksek ve alçak su zamanları ve
yükseklikleri tablosu



Tablo 2.2’de Southampton limanına ait liman numarası kırmızı renkte ve
yuvarlak içinde belirtilmiĢtir.

Tablo 2.2: Southampton limanı, liman numarasını gösteren tablo
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Tablo 2.3’te“62” olan ana liman numarasının bulunduğu “61-63a” aralığı
içi boĢ ok ile gösterilmiĢtir. Satır hizasından Mayıs (May 1) ayı için
mevsimsel değiĢiklik değeri “- 0.1” kırmızı yuvarlak içindeki değer
okunur.

Tablo 2.3: Southampton limanına ait mevsimsel değiĢiklik tablosu



STANDART
PORT

Tablo 2.4’te yukarıda bulunan değerlertablo hâline getirilip ana limanın
yüksek ve alçak su seviyeleri hesaplamıĢ olur(Cevaplar Tablo 2.4
üzerinde altı çizili bir Ģekilde ve koyu olarak belirtilmiĢtir.)
TIME/HEIGHT
REQUIRED
DATE&TIME ZONE

Southampton
ENGLAND

TIME
STANDART
PORT

HW

LW

1724

2321

SEASONAL
CHANGE
FINAL

N/A
1724

2321

p.m.
27.05.2000 & GMT
HEIGHT
HW (m)
LW (m)
3.8

1.9

-0.1

-0.1

3.7

1.8

N/A (Not Applicable): Bu tablo için “üstündeki değerlere iĢlem yapılmamıĢtır” anlamı
taĢır.
Tablo 2.4: Southampton limanına ait gelgit hesaplama tablosu

2.3. Tali Liman Gelgit Hesaplamaları ve Gelgit Tahmin Formu
Tali limanlar (Secondaryports) için yapılan gelgit hesaplamaları, ana limanlar için
yapılan gelgit hesaplarından daha karıĢık görünebilir. Bunun sebebi, tali limanlardaki
hesaplama, düzeltme değerlerinin varlığı ve bu değerler ile ilgili yapılan ilave
hesaplamalardır. Bu yüzden bulduğumuz verilerin bir bütün hâlinde bir form üzerinde analiz
edilmesinin çok büyük önemi vardır.
Çizelge 2.4’te gelgit tahmin formu verilmiĢtir. Bu form üzerindeki kutucuklar içine
yazılmıĢ rakam-sayı ifadeleriyle formun iĢlevini açıklamak gerekirse;



“1” numaralı kutucuğa, ana liman (standart port) ismi ve bulunduğu ülke yazılır.
“2” numaralı kutucuğa, iĢlem yapılacak liman için istenen gelgit yüksekliği
veya gelgit zamanı yazılır. Gelgit zamanı, herhangi bir zaman aralığı da olabilir.
Örneğin, öğleden önce (antemeridiem – a.m.).
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“3” numaralı kutucuğa, tali liman (secondary port) ismi ve bulunduğu ülke
yazılır.
“4” numaralı kutucuğa, hesaplamanın yapılacağı tarih ve bölgesel saat farkı
yazılır.
“5” ve “6” numaralı kutucuklara, sorulan zamana göre ilgili ATT cildinin
bölüm-1’de bulunan ana limana ait yüksek ve alçak su zamanları ve
yükseklikleri tablosunda belirtilmiĢ yüksek su ve alçak su zamanları saat-dakika
Ģeklinde yazılır (Örnek: Çizelge 2.1).
“7” ve “8” numaralı kutucuklara, “5” ve “6” numaralı kutucuklara yazılmıĢ
yüksek ve alçak su zamanları karĢılığı yüksek su ve alçak su gel-git
yükseklikleri yazılır (Örnek: Çizelge 2.1).
“9” numaralı kutucuğa, “7” ve “8” numaralı kutucuklara yazılmıĢ yüksek ve
alçak su yükseklikleri arasındaki fark yani ana limanda meydana gelen gelgit
genliği yazılır.
“10” numaralı kutucuklara, ilgili ATT cildinin Bölüm-2’de bulunan tali
limanlara ait zaman ve yükseklik farkları çizelgesinin en altında bulunan
mevsimsel değiĢiklik tablosundan ana liman referans numarasının bulunduğu
satırdan hesaplama yapılan aya karĢılık gelen ortalama seviye için verilmiĢ
mevsimsel değiĢiklik değerleri yazılır. Bu iki kutucuğa da aynı değer yazılır.
Her ay için sadece bir değer belirlenmiĢtir. Bulunan bu değer bir düzeltme
değeri olmakla birlikte tabloda pozitif veya negatif olarak belirtilir (Örnek:
Çizelge 2.3).
“11” ve “12” numaralı kutucuklara, ilgili ATT cildinin bölüm-2’de bulunan tali
limanlara ait zaman ve yükseklik farkları çizelgesi yardımıyla tespit edilen
zaman farklarının, istenen gel-git zamanlarına göre matematiksel iĢlemlerle
hesaplandığı zaman farkı değerleri yazılır (Örnek: Çizelge 2.3).
“13” ve “14” numaralı kutucuklara, ilgili ATT cildinin bölüm-2’de bulunan tali
limanlara ait zaman ve yükseklik farkları çizelgesi yardımıyla tespit edilen
gelgit yüksekliği farklarının, istenen gelgit yüksekliği değerlerine göre
matematiksel iĢlemlerle hesaplandığı gelgit yüksekliği farkı değerleri yazılır
(Örnek: Çizelge 2.3).
15 numaralı kutucuklara, ilgili ATT cildinin bölüm 2’de bulunan tali limanlara
ait zaman ve yükseklik farkları çizelgesinin en altında bulunan mevsimsel
değiĢiklik tablosundan tali liman referans numarasının bulunduğu satırdan
hesaplama yapılan aya karĢılık gelen ortalama seviye için verilmiĢ mevsimsel
değiĢiklik değerleri yazılır. Bu iki kutucuğa da aynı değer yazılır. Her ay için
sadece bir değer belirlenmiĢtir. Bulunan bu değer bir düzeltme değeri olmakla
birlikte tabloda pozitif veya negatif olarak belirtilir(Örnek: Çizelge 2.3).
16 ve 17 numaralı kutucuklara, 5 ve 6 numaralı kutucuklara yazılmıĢ olan ana
limana ait yüksek ve alçak su zamanlarına uygulanan ana ve tali liman
arasındaki farklılıklardan dolayı yapılan düzeltmeler sonunda bulunan zaman
değerleri yazılır. Yazılan bu değerler tali liman için yüksek ve alçak su
zamanları değerleridir.

23





18 ve 19 numaralı kutucuklara, 7 ve 8 numaralı kutucuklara yazılmıĢ olan ana
limana ait yüksek ve alçak su seviyelerine uygulanan ana ve tali liman
arasındaki farklılıklardan dolayı yapılan düzeltmeler sonunda bulunan su
seviyesi değerleri yazılır. Yazılan bu değerler tali liman için yüksek ve alçak su
yükseklikleri değerleridir.
20 numaralı kutucuğa, 16 ve 17 numaralı kutucuklara yazılmıĢ tali limana ait
yüksek su zamanı ile alçak su zamanı arasındaki fark yazılır. Bu değer tali liman
için gelgit genliği zamanıdır.
TIME/HEIGHT
REQUIRED
DATE&TIME
ZONE

STANDART PORT

1

SECONDARY
PORT

3

STANDART PORT

HW

LW

5

6

TIME

SEASONAL
CHANGE
SECONDARY
PORT
DURATION

4
HEIGHT
HW
LW
7

8

10

10

12

13

14

SECONDARY PORT

15

15

18

19

SEASONAL
CHANGE
DIFFERENCES

2

STANDART PORT

11

16

17

RANGE
9

20
Çizelge 2.4: Gelgit Tahmin Formu (TidalPrediction Form)

Örnek:
14 Temmuz 2000 tarihinde öğleden önce (antemeridiem – a.m.) “Isles of Scilly,
StMary’s” deki HW ve LW zamanlarını ve gelgit yüksekliklerini bulunuz (Hesaplama, ATT
Vol-1’den alınmıĢ çizelge 2.5’teki cetvellere göre yapılacaktır.).
Çözüm:
Öncelikle soruda yüksek ve alçak su zamanları bulunması istenen limanın (Isles of
Scilly, StMary’s) ATT Vol-1’de bulunan ana limanlar listesinden bir ana liman (standart
port) olup olmadığı belirlenir.




Isles of Scilly, StMary’s limanının ana limanlar listesinde olmadığı
görülür. Bu limanın tali (secondary) liman olacağı düĢünülerek ATT
cildinin son sayfalarındaki indeksten ve yine ciltten Bölüm-2’ye
bakılarak bulunur. Plymouth (Devonport) ana (standart) limanına bağlı
bir tali (secondary) liman olduğu tespit edilir.
Isles of Scilly,StMary’s tali limanının gelgit değerlerini hesaplayabilmek
için ilk olarak bağlı olduğu Plymouth (Devonport) ana limanının ATT
Vol-1 Bölüm-1’de soruda verilen tarih için bu ana limana ait yüksek su
ve alçak su zamanları ve yükseklikleri tablosundan ana limana ait gelgit
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değerleri bulunur. Soruda öğleden önce gerçekleĢecek yüksek ve alçak su
zamanları ile yükseklikleri sorulduğundan tablodan sadece saat 1200’dan
önceki gelgit değerleri alınır (Tablo: 2.5).

Tablo 2.5: 14Temmuz 2000 tarihindePlymouth (Devonport) limanına ait yüksek ve alçak su
zamanları ve yükseklikleri tablosu



Ana liman için bulunan bu değerlere göre gelgit genliği hesaplanır;

5.3– 1.0 = 4.3 metre olarak ana liman için gelgit genliğibulunur.


Gelgit hesabına Plymouth ana limanındaki mevsimsel değiĢiklikleri
hesaplamakla devam edilir. Plymouth ana limanının liman numarası,
ATT Vol-1 Bölüm-2’de bulunan cetvelden “14” olarak tespit edilir. Bu
değer tabloda “1-60b” aralığındadır. Plymouth limanı için “14” olarak
bulunan değer, yine aynı cetvelin en alt kısmında bulunan mevsimsel
değiĢiklikler cetveline girilir ve Temmuz (July) ayı ile kesiĢtirilerek ana
limanın mevsimsel değiĢiklik değeri bulunurancak tablodan, “negligible”
(Ġhmal edilebilir.) ibaresiyle karĢılaĢıldığından ana liman yüksek ve alçak
su seviyesi mevsimsel değiĢiklikleri, her iki su seviyesi için hesaplamaya
“0.0” olarak katılır (Tablo: 2.6).

Tablo 2.6: Plymouth (Devonport) limanına ait mevsimsel değiĢiklik tablosu



Plymouth ana limanı ile Isles of Scilly, StMary’s tali limanı arasındaki
gelgit seviyesi ve gelgit zamanları arasındaki farklar ATT Vol-1 bölüm2’de bulunan cetvelden matematiksel hesaplamalar yapılarak bulunur. Bu
hesaplamalar, gelgit zamanları farkları ve gelgit yükseklikleri farklarıdır
(Tablo 2.7).

Tablo 2.7: Plymouth ana limanı ile Isles of Scilly, StMary’s tali limanı arasındaki gelgit seviyesi
ve gelgit zamanları arasındaki farklar cetveli
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o

1-

Gelgit zamanları farklarından yüksek su zaman farkı ve alçak su zaman
farkı cetvelden gelen değerlerle Ģu Ģekilde hesaplanır;

Yüksek su zaman farkı hesaplaması için cetvelin “TIME DIFFERENCES” kısmından
“High Water” sütununda ana liman için verilen değerlerden, ana liman yüksek su
zamanı 0927 GMT saati için sol ve sağ sütundan olmak üzere 0600-1200 saat zaman
aralığı belirlenir. Saat “0600” a karĢılık “ – 0100” zaman farkı ve saat “1200” a
karĢılık “ – 0050” zaman farkı değerleri seçilerek matematiksel iĢlem yapılır(Tablo
2.7);
a) Sabit referans saat değerleri arasındaki fark alınır,
0600 – 1200 = 0600 (6 saat=360 dakika) olarak bulunur.
b) Sabit referans değerlere karĢılık gelen farklar cetvelde negatif değerde olduğu için
(birbirinden çıkartılır),
0100 (60 dakika) - 0050 = 0010 (10 dakika) olarak bulunur.
c) 0927 GMT için zaman farkı hesaplanırken orantı kurulması gerekir (0927 GMT
saatine en yakın referans saat 1200 olduğu için aralarında çıkarma iĢlemi yapılır.),
1200 – 0927 = 0233 (2 saat 33 dakika, 2 x 60 + 33 = 153 dakika)
360 dakikada
153 dakikada

10dakikalık değiĢim oluyorsa,
Xdakikalık değiĢim olur.

Buradan;X = 153 x 10 / 360
X = 4.25 dakika bulunur. YaklaĢık bu değer 4 dakikadır.
Tabloda saat 1200’a karĢılık gelen değer, “ – 0050” olarak tespit edilmiĢti. Kurulan
matematiksel hesabi orantı saat 1200’a göre olduğu için orantı hesaplamalarından gelen 4
dakika değeri “ – 4 dakika” ( - 0004) olarak hesaba katılacaktır.
(- 0050) + ( - 0004) = –0054yüksek su zaman farkı
2-

Alçak su zaman farkı hesaplaması için cetvelin “TIME DIFFERENCES” kısmından
“LowWater” sütununda ana liman için verilen değerlerden, ana liman alçak su zamanı
0309 GMT için sol ve sağ sütundan olmak üzere 0000-0600 saat zaman aralığı
belirlenir. Saat “0600” a karĢılık “–0045” zaman farkı ve “1200” a karĢılık “–0045”
zaman farkı olarak tek bir değer bulunur. Bulunan düzeltme değeri, günün her saati
için aynı değerde farklılık gösterir anlamına geldiği için “ – 0045” zaman farkı alçak
su zaman farkı olarak gelgit hesaplamalarına doğrudan katılır (Tablo 2.7).
o

Gel-git yükseklikleri farklarından yüksek su seviyesi farkı ve alçak su
seviyesi farkı cetvelden gelen değerlerle Ģu Ģekilde hesaplanırlar;
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1-

Yüksek su seviyesi farkı hesaplaması için cetvelin “HEIGHT DIFFERENCES”
kısmından “MHWS” ve “MHWN” sütunlarında ana liman için verilen değerler
sırasıyla, “5.5” metre ve “4.4” metredir. Tali liman için verilen seviye farkları ise,
“5.5” metre değerine karĢılık gelen “+0.2” metre ve “4.4” metre değerine karĢılık
gelen “ – 0.1” metre değerleridir. Ana liman yüksek su seviyesi “5.3” metre olarak
bilindiğine göre yüksek su seviyesi fark değeri, cetvelden belirlenen bu değerler
referans alınarak matematiksel hesabi orantı kurulur. Bunun için (Tablo 2.7);
a) Ana liman için verilmiĢ, “MHWS” karĢılığı “5.5” metre ve “MHWN” karĢılığı
“4.4” metre değerleri arasındaki fark bulunur.
5.5-4.4 = 1.1 metre bulunur.
b) Tali liman için cetvelden bulunan değerler ise, ana liman için verilmiĢ “5.5” metre
karĢılığı “+0.2” metre ve “4.4” metre karĢılığı “- 0.1” metredir. “+0.2” metre ve “–
0.1” metre değerleri birinin pozitif diğerinin ise negatif olmasından dolayı
arasındaki fark birbiriyle toplamından bulunacağı için bu iki değer toplanır. 0.2 +
0.1 = 0.3 metre olarak bulunur.
c) Ana liman yüksek su seviyesi “5.3” metre olduğu bilindiğine göre cetvelden gelen
değerler arasındaki farklar da kullanılarak matematiksel orantı kurulur; (“5.3”
değerine en yakın referans değer “5.5” olduğu için aralarında çıkarma iĢlemi
yaparız.)

5.5 – 5.3 = 0.2 metre (Ana liman yüksek su seviyesi değerinin en yakın referans
yüksek su seviyesi değerine olan farkı)
1.1 metrede
0.2 metrede

0.3 metre değiĢiklik oluyorsa,
X metre kadar değiĢiklik olur.

Buradan; X=0.2 x 0.3 / 1.1
X=0.05 metre bulunur. YaklaĢık bu değer 0.1 metredir.
Tabloda “5.5” metreye karĢılık “+0.2” metre fark değeri tespit edilmiĢti. Kurulan
matematiksel hesabi orantı “5.5” metre referans değerine göre yapıldığından, orantı
hesaplamasından gelen yaklaĢık “0.1” metre fark değeri, gel-git hesaplamalarına “– 0.1”
metre olarak katılacaktır.
+0.2 – 0.1 = +0.1 metre yüksek su seviye farkı
2-

Alçak su seviyesi farkı hesaplaması için cetvelin “HEIGHT DIFFERENCES”
kısmından “MLWN” ve “MLWS” sütunlarında ana liman için verilen değerler
sırasıyla, “2.2” metre ve “0.8” metredir. Tali liman için verilen seviye farkları ise,
“2.2” metre değerine karĢılık gelen “–0.2” metre ve “0.8” metre değerine karĢılık
gelen “ – 0.1” metre değerleridir. Ana liman alçak su seviyesi “1.0” metre olarak
bilindiğine göre alçak su seviyesi fark değeri, cetvelden belirlenen bu değerler referans
alınarak matematiksel hesabi orantı kurulur. Bunun için; (Tablo 2.7)
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a) Ana liman için verilmiĢ, “MLWN” karĢılığı “2.2” metre ve “MLWS” karĢılığı
“0.8” metre değerleri arasındaki fark bulunur.
2.2 – 0.8 = 1.4 metre bulunur.
b) Tali liman için cetvelden bulunan değerler ise, ana liman için verilmiĢ “2.2” metre
karĢılığı “–0.2” metre ve “0.8” metre karĢılığı “– 0.1” metredir. “–0.2” metre ve “–
0.1” metre değerlerinin ikisi de negatif olmasından dolayı aralarındaki fark,
önlerinde bulunan iĢaretler göz ardı edilerek birbirlerinden çıkarılmalarıyla
bulunur.
0.2 - 0.1 = 0.1 metre olarak bulunur.
c) Ana liman alçak su seviyesi “1.0” metre olduğu bilindiğine göre cetvelden gelen
değerler arasındaki farklar da kullanılarak matematiksel orantı kurulur; (“1.0”
değerine en yakın referans değer “0.8” olduğu için aralarında çıkarma iĢlemi
yaparız.)
1.0 – 0.8 = 0.2 metre (Ana liman alçak su seviyesi değerinin en yakın referans
değerine olan farkı)
1.4 metrede
0.2 metrede

0.1 metre değiĢiklik oluyorsa,
X metre kadar değiĢiklik olur.

Buradan; X=0.2 x 0.1 / 1.4
X=0.01 metre bulunur. YaklaĢık bu değer 0.0 metredir ve gelgit
hesaplamalarında göz ardı edilir.
Tabloda “0.8” metreye karĢılık “– 0.1” metre fark değeri tespit edilmiĢti. Kurulan
matematiksel hesabi orantı “0.8” metre referans değerine göre yapıldığından, orantı
hesaplamasından gelen yaklaĢık “0.0” metre değeri referans değer olarak belirlenen “– 0.1”
metre fark değerine etki etmeyeceğinden “– 0.1” metre değeri alçak su seviye farkı olarak
gelgit hesaplamalarına dâhil edilmelidir.


Gelgit hesabına Isles of Scilly, StMary’s tali limanındaki mevsimsel
değiĢiklikleri hesaplamakla devam edilir. Isles of Scilly, StMary’s tali
liman numarası, ATT Vol-1 bölüm-2’de bulunan cetvelden “1” olarak
tespit edilir. Bu değer tabloda “1-60b” aralığındadır Isles of Scilly,
StMary’s limanı için “1” olarak bulunan değer, yine aynı cetvelin en alt
kısmında bulunan mevsimsel değiĢiklikler cetveline girilir ve Temmuz
(July) ayı ile kesiĢtirilerek tali limanın mevsimsel değiĢiklik değeri
bulunur. Tablodan, “negligible” (ihmal edilebilir) ibaresiyle
karĢılaĢıldığından tali liman yüksek su seviyesi ve alçak su seviyesi
mevsimsel değiĢiklikleri, her iki su seviyesi için hesaplamaya “0.0”
olarak katılır (Tablo 2.8).
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Tablo 2.8: Isles of Scilly, StMary’s tali limanınaait mevsimsel değiĢiklik tablosu



Bulunan değerler gelgit tahmin formu (tidalprediction form) üzerine
yazılır.
Bu form Ģu Ģekilde oluĢturulur (Tablo 2.9);

STANDART
PORT
SECONDARY
PORT

STANDART
PORT
SEASONAL
CHANGE
DIFFERENCES
SEASONAL
CHANGE
SECONDARY
PORT
DURATION

Plymouth /
TIME/HEIGHT
REQUIRED
ENGLAND
Isles of
Scilly,
DATE&TIME ZONE
StMary’s /
ENGLAND
TIME
HW
LW
0927

a.m.

14th July 2000 & GMT
HEIGHT
HW (m)
LW (m) RANGE (m)

0309

5.3

1.0

STANDART PORT

0.0

0.0

+0.1

–0.1

0.0

0.0

5.4

0.9

–0054

–0045

SECONDARY PORT

0833

0224

4.3

0609 (6 hours 9 minutes)

Tablo 2.9: Isles of Scilly, StMary’s tali limanına ait gelgit hesaplama tablosu



Tablo, tali liman gelgit genliği zamanı (duration) bulunarak tamamen
doldurulmuĢ olur. Genlik zamanı;
0833 – 0224 = 0609 (6 saat 9 dakika) olarak hesaplanır.
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Çizelge 2.5: Plymouth standart limanı ve Scilly Adaları / StMarry’s Adası tali limanına ait gelgit
cetvelleri

2.4. Seyir Bölgesi ve Liman Özellikleri
Seyir yapılan gelgit etkisinin kuvvetli olduğu bölgeler hakkında bir gemi kaptanının,
mahiyetindeki güverte zabitlerine o bölgedeki gelgit hareketi ile ilgili bir araĢtırma
yaptırması gerekir. Böyle bir etkinin var olduğu bir seyir sahasında veya limanda sürekli,
gelgit yüksekliği ve zamanı hesabı yapılması büyük önem taĢır. Genellikle ilgili deniz
sahasındaki gelgit etkisini araĢtırma ve hesaplama iĢleri 3.kaptan (2.zabit) veya 4.kaptan
(3.zabit) sorumluluğundadır. Her zamanki gibi bu hesaplamaların ve araĢtırmaların ne kadar
sıklıkla ve ne düzeyde yapıldığının denetlenmesi görevi öncelikle gemi kaptanına ait olsa da
bu görevi zaman zaman 2.kaptan (1.zabit) da üstlenir. Bu yüzden yeni zabit çıkacak genç
kaptanların bu gelgit hesaplarını doğru bir Ģekilde anlaması ve yapması önem teĢkil eder.
Gelgit etkisi kuvvetli olan bir limana girecek su çekimi (draftı) fazla bir gemi, varıĢ
zamanını (estimated time of arrival – ETA) limanda meydana gelecek o güne ait yüksek su
zamanına göre varıĢ zamanını ayarlamalıdır.
Gelgit etkisinin kuvvetli olduğu bölgede bulunan bir limana bağlı geminin gelgit
hareketlerini takip etmesi gerekir çünkü gemilerin bağladığı rıhtım ile bağlantısını sağlayan
borda iskelelerinin, kuvvetli gelgitin etkili olduğu limanda hasarlanması kaçınılmaz olur. Bir
diğer husus ise gemi bağlama halatlarıdır; yüksek genliğe sahip ve hızlı meydana gelen
gelgit etkilerinden dolayı bağlama halatları kol atabilir veya halat kesebilir. Kural olarak
böyle limanlarda halatların durumu belirli aralıklarla lumbar ağzında nöbet tutan personel
tarafından kontrol edilmelidir. Bu yüzden gemiyi rıhtıma güvenle bağlayan halatlar
konusunda da gelgit hareketleri önemli bir durum teĢkil eder.
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2.5. Gelgit Grafiği (Diyagramı) ve Grafik Eğrisi Seçimi
Gelgit grafiği veya diyagramı, Admiralty gelgit cetvellerinde (ATT) bölüm-1’de her
ana liman (standart port) için ayrı ayrı verilmiĢtir.
Bu grafikler yardımıyla bir ana limana ait gün içerisindeki her hangi bir gelgit
zamanındaki gelgit yüksekliği ve her hangibir gelgit yüksekliğindeki gelgit zamanı
bulunabilir.
Bu grafikler, Admiralty gelgit cetvellerinde (ATT) her ne kadar ana limanlar için
verilmiĢ olsa da tali limanlardaki her hangi bir gelgit yüksekliği esnasındaki gelgit zamanı
veya herhangi bir gelgit zamanında oluĢan gelgit yüksekliği, gelgit tahmin formu
(tidalprediction form) kullanılarak bulunabilir.
Bu grafik ile ilgili yapılacak hesaplamalarda kullanılacak liman ile ilgili gelgit
diyagramı grafik 2.1’de gösterilmiĢtir.
Gelgit grafiği üzerinde hesaplama yaparken grafik üzerinde eğri seçimi, kullanılan
tarihin hangi döneme ait olduğu ile ilgilidir. Ana liman sayfalarında günü belirten rakamın
altında “●” dolunay simgesi ve “○” yeniay simgesi bulunduğu zaman büyük gelgit (spring)
dönemine girildiğini veya girilmek üzere olunduğu anlaĢılmalıdır çünkü bazı ana limanlara
ait gelgit grafiklerinde not olarak “Spring dönemi, dolunay ve yeniay zamanından bir
veya iki gün sonra baĢlar.” Ģeklinde bir ifade görülebilir. Ay, dolunay ve yeniay fazları
dıĢında, ilk dördün ve son dördün fazlarında olduğu zaman ise küçük gelgit (neap)
döneminde olunduğu anlaĢılmalıdır. Kısaca grafik üzerinde hesaplama yapılırken spring
veya neap eğrisinin seçimi hesap yaptığımız Ay’ın günü için değiĢkenlik gösterir.
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Grafik 2.1: Ullapool limanına ait gelgit grafiği
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2.5.1. Gelgit Grafiği Kullanılarak Zamanı Bilinen Su Seviyesi Yüksekliğinin
Hesaplanması
Gelgit zamanı verilen bir ana limanın (standart port) gelgit yüksekliği, gelgit grafikleri
kullanılarak hesaplanır.
Örnek: 6 Ocak 2000 tarihinde saat 1900 GMT’deUllapool limanındaki gelgit
yüksekliği kaç metredir?
Çözüm:
Ġlk olarak Ullapool limanının Admiralty gelgit cetvelleri cilt-1 bölüm-1’den Ullapool
limanına ait 6 Ocak gününe ait yüksek ve alçak su yükseklikleri ve zamanları bulunur. Bu
değerlerden, saat 1900 GMT’de gerçekleĢen gelgit yüksekliği sorulduğu için sırasıyla saat
1641 GMT karĢılığı “4.6” metre ve saat 2308 GMT karĢılığı “1.2” metre değerleri alınır
çünkü bulunması istenen zaman 1641 ve 2308 saatleri arasında bir zamandır (Tablo 2.10).

Tablo 2.10: 6 Ocak 2000 tarihinde Ullapool ana limanına ait yüksek ve alçak su zamanları ve
yükseklikleri tablosu

Saat 1641’de gerçekleĢen gelgit yüksekliği “4.6” metre olduğu için yüksek su
seviyesidir. Saat 23.08’de ise gerçekleĢen gelgit yüksekliği “1.2” metre olduğu için alçak su
seviyesi olarak kabul edilir. Bu gelgit yükseklikleri, gelgit grafiğine; yüksek su yüksekliği,
grafiğin en üst kısmında bulunan skalaya (High WaterHeightsmeters – H.W.Hts.m) “4.6”
metre olarak iĢaretlenir, alçak su yüksekliği ise grafiğin en alt kısmında bulunan skalaya
(LowWaterHeightsmeters – L.W.Hts.m) “1.2” metre olarak iĢaretlenir. Grafiğin üstünde ve
altında bulunan iki nokta birleĢtirilerek genlik doğrusu elde edilir (Tablo 2.11).

Tablo 2.11: Ullapool ana limanına ait ilgili güne ait gelgit grafiği üzerinde genlik doğrusu çizimi
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Admiralty gelgit cetveli Vol-1 bölüm-1’den bulduğumuz 1641 GMT yüksek su zaman
değeri, grafik üzerinde yüksek su zamanı kutucuğuna yazılır. Sonrasında istenen zaman 1900
GMT, 1641 GMT yüksek su zamanından daha ileride bir saat olduğundan yüksek su zamanı
kutucuğundan itibaren kutular birer saat aralıklarla 1941 GMT saat değerine kadar
doldurulur. Grafikteki eğri seçimi ATT Vol-1 bölüm-1’de bulunan ay günlerine bakılarak
belirlenir. Soruda istenen 1900 GMT zamanı, yüksek su zamanını yazdığımız skala
üzerinden tespit edilir ve spring eğrisine bir dik çizilir ve spring eğrisiyle kesiĢtirilir. KesiĢen
noktadan itibaren sola, ilk çizdiğimiz doğruya kadar kesiĢene kadar çizdiğimiz çizgiyi devam
ettiririz. Doğruyla kesiĢen çizgimizi, kesiĢtiği noktadan yukarıya doğru, yüksek su yükseklik
skalasına dik bir Ģekilde çizeriz. Çizgimizin skala ile kesiĢtiği noktadaki değeri okuruz
(Tablo 2.12).

Tablo 2.12: Ullapool ana limanına ait ilgili güne ait gelgit grafiği üzerinde sonucun bulunuĢu

Buradan sonucu “3.7” metre Ģeklinde okuruz. Yani tam cevap, 6 Ocak 2000 tarihinde
saat 1900 GMT’ de gelgit yüksekliği 3.7 metredir.

2.5.2. Gelgit Grafiği Kullanılarak Yüksekliği Bilinen Su Seviyesi Zamanının
Hesaplanması
Gelgit yüksekliği verilen bir ana limanın (standart port) gelgit zamanı, gelgit grafikleri
kullanılarak hesaplanır.
Örnek: 12 Ocak 2016 tarihinde öğleden sonra gelgit yüksekliğinin 3,5 metre olduğu
RiverTyne (North Shields) limanında saat GMT olarak kaçtır?
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Çizelge 2.6: England, East CoastRiverTyne (North Shields) limanına ait gelgit yükseklikleri ve
zamanları tablosu

Çözüm:
Ġlk olarak RiverTyne (North Shields) limanının Admiralty gelgit cetvelleri cilt-1
bölüm-1’den RiverTyne (North Shields) limanına ait 12 Ocak gününe ait yüksek ve alçak su
yükseklikleri ve zamanları çizelge 2.6’dan bulunur. Bu değerlerden, öğleden sonra gelgit
yüksekliği “3.5” metre iken saatin kaç olduğu sorulduğu için sırayla saat 1057 karĢılığı,
“0.95” metre ve saat 1651 karĢılığı, “5.29” metre değerleri alınır çünkü bulunması istenen
yükseklik öğleden sonra olmak üzere “5.29” metre ile “0.95” metre arasındadır.
Saat 1651 GMT’de gerçekleĢen gelgit yüksekliği “5.29” metre olduğu için yüksek su
seviyesidir. Saat 1057 GMT’de ise gerçekleĢen gelgit yüksekliği “0.95” metre olduğu için
alçak su seviyesi olarak kabul edilir. Bu gelgit yükseklikleri, gelgit grafiğine; yüksek su
yüksekliği, grafiğin en üst kısmında bulunan skalaya (High WaterHeightsmeters –
H.W.Hts.m) “5.29” metre olarak iĢaretlenir, alçak su yüksekliği ise grafiğin en alt kısmında
bulunan skalaya (LowWaterHeightsmeters – L.W.Hts.m) “0.95” metre olarak iĢaretlenir.
Grafiğin üstünde ve altında bulunan iki nokta birleĢtirilerek bir doğru elde edilir (Grafik:2.2).
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Grafik 2.2: England, East CoastRiverTyne (North Shields) limanına ait gelgit grafiği

Admiralty gelgit cetveli Vol-1 bölüm-1’den bulduğumuz 1651 GMT yüksek su zaman
değeri, grafik üzerinde yüksek su zamanı kutucuğuna yazılır. Sonrasında istenen zaman
bilinmediğinden verilen gelgit yüksekliği yüksek su zamanından önce gerçekleĢtiği için
yüksek su zamanını yazdığımız kutunun soluna doğru birer saat arayla saat değerleri
azaltılarak yazılır. Grafikteki eğri seçimi ATT Vol-1 bölüm-1’de bulunan ay günlerine
bakılarak belirlenir. Soruda istenen “3.5” metre gelgit yüksekliğini, yüksek su seviyesini
yazdığımız grafiğin üst skalasına iĢaretleriz. ĠĢaretlediğimiz skala üzerinden ilk çizdiğimiz
doğru ile kesiĢtirilir. KesiĢen noktadan itibaren çizdiğimiz doğru, spring eğrisiyle ilk
kesiĢtiği noktaya kadar çizilir ve kesiĢtirilir. KesiĢen noktadan itibaren yüksek su zamanının
yazılmıĢ olduğu zaman skalasına doğru dik indirilerek bulduğumuz saat okunur. Sonuç
olarak gelgit yüksekliği 3.5 metreyken saat1403 GMT’yi gösterir (Çizdiğimiz doğruyu
spring eğrisini ilk kestiği yerden itibaren zaman skalasına dik indirmemizin sebebi, sorulan
zamanın öğleden önce olmasından kaynaklıdır.) (Grafik 2.2).
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek üzerinde iĢlem yapmak istediğiniz bir tali
limanın günün herhangi bir zaman dilimindeki yüksek ve alçak su zamanlarını; yüksek ve
alçak su yüksekliklerini hesaplayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Dünya üzerinde denize kıyısı olan bir
ülkenin herhangi bir tali limanını ve hesap
yapacağınız tarihi belirleyiniz.
 Belirlediğiniz tali limanın, kullanacağınız
ATT cildinden bağlı olduğu ana limanı
bulunuz.
 Belirlediğiniz tarih ve saate göre ilgili
ATT cildinin 1.bölümündeki cetvelden
ana limana ait gelgit değerlerini bir yere
not ediniz.
 Tespit ettiğiniz saate göre bir yüksek su
zamanı ve yüksek su yüksekliği ve bir
alçak su zamanı ve alçak su yüksekliği
belirleyerek gelgit tahmin formuna not
ediniz.
 Hesaplama
yaptığınız
yüksek
su
yüksekliği ve alçak su yüksekliği
arasındaki farkı bularak gelgit genliğini
hesaplayınız.
 Ġlgili ATT cildinin 2.bölümündeki
cetvelden ana limanın, liman numarasını
belirleyerek aynı cetvelin en altında
bulunan mevsimsel değiĢim cetvelinden
hesaplama yaptığınız aya göre ana liman
için mevsimsel değiĢim değerini bulunuz.
 Ana liman için bulduğunuz mevsimsel
değerlerini gelgit tahmin formuna yazınız.
 Ana liman ile tali liman arasındaki
farkları ilgili ATT cildinin 2.bölümünde
verilen cetvellerden belirleyiniz.
 Farkları belirten cetvele ana liman
değerlerini girerek ana liman ile tali liman
arasındaki hesabi farkları matematiksel
orantı kurarak hesaplayınız.
 Hesapladığınız fark değerleri; yüksek su
zamanı farkı, alçak su zamanı farkı,
yüksek su yüksekliği farkı ve alçak su
yükseklik farkını 4 değer olarak
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 Belirleyeceğiniz
tarih
için
seyir
laboratuvarı kütüphanesinde çalıĢma
yapacağınız yıla ait ATT cildinin var
olduğundan emin olmalısınız.
 Cetvellerde verilen saat değerleri
bölgesel
saat
dilimi
gözetilerek
yazılmıĢtır buna dikkat etmelisiniz.
 Belirlediğiniz liman Greenwich boylamı
üzerinde olsa dahi kısım 1’de
bulacağınız cetvelin sol köĢesinde
zaman
farkı
bölümünde
“GMT
(GreenwichMean Time)” olmasına
dikkat etmelisiniz.
 “GMT”
saat
bölgesi
içerisinde
bulunmayan ana limanlar ile ilgili
cetvellerin sayfalarındaki sol üst
köĢesinde zaman farkının yazılmıĢ
olduğuna dikkat etmelisiniz.
 Özellikle ana liman ile tali liman
arasındaki farkları hesaplarken hesap
makinası kullanmalısınız.












hesapladığınızdan emin olunuz.
Bulduğunuz fark değerlerini gelgit tahmin
cetvelinde yerlerine yazınız.
Ġlgili ATT cildinin 2. bölümünde tali
liman numarasını bularakaynı cetvelin en
altında bulunan mevsimsel değiĢim
cetvelinden hesaplama yaptığınız aya göre
tali liman için mevsimsel değiĢim değerini
bulunuz.
Bulduğunuz tali liman değerini gelgit
formuna yazınız.
Form üzerinde tali liman ile ilgili
değerleri bulmamızı sağlayacak tüm
değerlerin yazıldığından emin olunuz.
Tüm düzeltme ve fark değerlerini form
üzerinde
ana
liman
değerlerine
uygulayarak tali liman değerlerini
bulunuz.
Form
üzerinde
göreceğiniz
son
hesaplanması gereken değer olan tali
liman için gelgit genlik zamanını, tali
liman için bulduğunuz yüksek su
zamanından alçak su zamanını çıkararak
bulunuz.
Tali liman için bulduğunuz gelgit genlik
zamanını, gelgit tahmin formu üzerine
yazınız.
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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.

( ) Admiralty gelgit cetvellerinde “ikincil liman”, “secondary port” olarak ifade

edilir.
2.

(

) Tali limanlarla ilgili gelgit fark değerleri, Admiralty gelgit cetvelleri ciltlerinde

1. bölümündeki cetvellerden bulunur.
3.

(

)Dolunay döneminde tespit edilen gelgit değerleriyle, gelgit grafiği üzerinde

“neap eğrisi” kullanılarak hesap yapılır.
4.

( )

Gelgit genliği fazla olan bir limanda bulunan gemiler, halatları ve borda

iskelesinin durumunu sık sık kontrol etmelidir.
5.

(

)Mevsimsel değiĢiklik cetvelleri, Admiralty gelgit cetvellerinin 2.bölümünde

bulunur.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Admiralty

gelgit

cetvellerinde

1.bölümde

bulunan

cetveller

sadece

………….limanlar için düzenlenmiĢtir.
2.

Admiralty gelgit cetvellerinde bulunan gelgit grafikleri veya diyagramları sadece
……….limanlar için düzenlenmiĢtir.

3.

Gelgit grafiklerinde veya diyagramlarında, …………….. ve ……………eğrileri
üzerinden hesaplama yapılır.

4.

Gelgit cetvellerini içeren neĢriyatlar, bir gemide …………………kütüphanesinde
muhafaza edilir ve kullanılır.

5.

Yüksek

veya

alçak

suda

kısa

bir

süre

hareketsizlik

………….……………… veya sadece ………….……denir.
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olur

bu

süreye

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Geminizin, Ġngiltere / RiverTyne (North Shields) limanı pilot istasyonuna, 24 Ocak
2016 tarihinde Pazar günü saat 17.00 GMT zamanında varacağı tahmin edilmektedir.
Geminin varıĢ saatinde pilot istasyonunda karĢılaĢacağı gelgit yüksekliği kaç metre
olacaktır?

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

VarıĢ limanınızın coğrafik olarak konumunu belirleyip
hesaplama yapacağınız Admiralty gelgit cetveli cildini
belirlediniz mi?
Belirlediğiniz Admiralty gelgit cetveli ilgili cildinin 1. bölümünden
RiverTyne limanına ait varıĢ tarihinde meydana gelmesi beklenen
gelgit değerlerini belirleyip uygun bir yere not ettiniz mi?
Admiralty gelgit cetveli ilgili cildinin 1. bölümünden RiverTyne
limanına ait gelgit grafiğini buldunuz mu?
Beklenen gelgit değerleri arasından limana varıĢ zamanınız olan saat
17.00 GMT için grafik üzerinde kullanılacak bir yüksek su ve bir
alçak su için zaman ve yükseklik değerleri belirlediniz mi?
Öncelikle çizmeniz gereken genlik doğrusu için grafiğin üstteki
yüksek su seviyesi skalasına ve alttaki alçak su seviyesi skalasına
varıĢ günü gelgit değerlerinden, yüksek ve alçak su seviye
değerlerini iĢaretlediniz mi?
Grafiğin üst skalasında ve üst skalasında iĢaretlediğiniz noktaları
birleĢtirip düz bir doğru hâlinde çizdiniz mi?
Grafiğin sağ altındaki saat skalasının tam ortasına yüksek su
zamanını yazdınız mı?
VarıĢ zamanınızın yüksek su zamanından önce mi, sonra mı
olduğunu belirlediniz mi?
Yüksek su zamanını referans alarak birer saat arayla kutucuklara
varıĢ zamanınıza en yakın saate kadar yazdınız mı?
Kutucuklara yazdığınız saatler arasından 17.00 GMT olan varıĢ
zamanınızı, yüksek su zamanını referans olarak alan zaman skalası
üzerinde iĢaretlediniz mi?
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Evet

Hayır

11.

Admiralty gelgit cetvelinin ilgili cildinin 1.bölümündeki RiverTyne
limanına ait günlük gelgit değerlerine bakarak grafik üzerinde eğri
seçimi yaptınız mı (Spring eğrisi &Neap eğrisi)?

12.

Zaman skalası üzerinde iĢaretlediğiniz 17.00 GMT noktasından
itibaren seçimini yaptığınız eğriye kadar bir dik doğru çizdiniz mi?
Çizdiğiniz dik doğruyu seçimini yaptığınız eğriyle kesiĢtirdikten
sonra sola doğru paralel bir Ģekilde önceden çizdiğiniz genlik
doğrusuyla kesiĢtirdiniz mi?

13.

14.
15.
16.

Genlik doğrusuyla kesiĢtirdiğiniz doğruyu, yüksek su zamanı
skalasına kadar dik bir Ģekilde çizip kesiĢtirdiniz mi?
Yüksek su zamanı skalasına dik kestirdiğiniz doğrunun skalayla
kesiĢtiği değeri doğru ve dikkatli bir Ģekilde okudunuz mu?
Yüksek su skalasından okuduğunuz sonuç değerini, RiverTyne
limanı için 24 Ocak 2016 tarihinde Admiralty gelgit cetveli ilgili
cildinin 1.bölümden bulduğunuz değerlerle mantıki kıyaslama yapıp
sonucunuzu kontrol ettiniz mi?

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

ÖĞRENMEFAALĠYETĠ-1 DOĞRU-YANLIġ DEĞERLENDĠRMESĠ
CEVAPANAHTARI
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ

1
2
3
4
5

ÖĞRENMEFAALĠYETĠ-1 ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST CEVAPANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
E
B
D

ÖĞRENMEFAALĠYETĠ-2 DOĞRU-YANLIġ DEĞERLENDĠRMESĠ
CEVAPANAHTARI
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

1
2
3
4
5

ÖĞRENMEFAALĠYETĠ-2 BOġLUK DOLDURMA DEĞERLENDĠRMESĠ
CEVAPANAHTARI
1
2
3
4
5

ANA
ANA
SPRING - NEAP
KÖPRÜÜSTÜ
DURGUN SU ZAMANI - DURGUN SU
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